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Resumo: O presente traballo é parte dun traballo máis ambicioso que 
trata sobre as campás da cidade da Coruña. A intención é a de describir 
e relatar o contido destas; a súa epigrafía e decoración. Normalmente, as 
campás pasan desapercibidas aínda que as teñamos diante, vemos o seu 
conxunto, mais non vemos os seus detalles. Tamén hai campás, como é 
o caso, que son parte doutro artiluxio, os reloxos monumentais. Estes re-
loxos necesitaban dunha campá para facerse escoitar ó marcar as horas. 
A maquinaria deste reloxo; francesa ó igual ca súa campá, semella ser o 
segundo reloxo monumental máis antigo da cidade o cal, pasamos a des-
cribir seguidamente.

Edificio de finais do século XVIII, de carácter institucional que foi sede 
do Real Consulado de Mar e Terra dende 1786 ata 1829. Actualmente é sede 
da Real Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario e da Biblioteca do 
Consulado creada no ano 1806 cos volumes doados polo coengo da Cate-
dral de Santiago don Pedro Antonio Sánchez Vaamonde, aumentada consi-
derablemente con moitas doazóns dalgúns veciños do pobo, entre outros don 
Nicolás Fernández Bolaño quen legou toda a súa biblioteca a este establece-
mento. Actualmente ocupa os baixos do edificio e a Academia de Belas Artes 
o primeiro andar.

Orixinariamente foi a vivenda do comerciante José N. Ramos, quen a 
mandou construír en 1779-80. Esta obra correu a cargo de Pedro Martín Cer-
meño coa colaboración de Fernando Domínguez Romay. Pero en 1785 foi 
arrendada para ser sede do Real Consulado Marítimo Terrestre da Coruña, 
data de creación polo monarca Carlos III, e en 1793 pasa a ser propiedade 
do Estado aboándolle ó seu propietario 290.000 reais de vellón. A familia de 
José N. Ramos residía en Cádiz e só a habitaba por pouco tempo, por iso 
arrendouna e logo vendeuna.

O edificio cunha fachada tipicamente neoclásica realizado en granito, 
consta de tres andares e un cuarto ou ático, engadido posteriormente. A fa-
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chada garda unha simetría nas disposicións dos seus vans. No primeiro des-
taca o gran balcón corrido e os saíntes das xanelas. No segundo ábrense ta-
mén cinco portas balcón e destaca, como muro desta fachada, o remate cun 
frontón semicircular que acolle o reloxo. Na súa estrutura interior este edificio 
articúlase arredor dun patio cuberto con vidreira recente ó que se abren catro 
corredores abertos.

En sesión do día 26 de abril do 1844, expoñen a necesidade dun reloxo 
para a fachada da Casa do Consulado xa que na cidade tan só hai un que está 
no pazo de Capitanía e o seu son é moi pobre. Juan Menéndez e Eduardo 
Santos serán os comisionados para esta labor. Na sesión da xunta de Comi-
sionado do día 9 de xullo, os comisionados para a compra do reloxo dan conta 
e expoñen que xa está encargada a París, planos, encargo, fábrica e envío por 
barco. Na sesión da xunta de comercio do día 31 de decembro, os comisio-
nados presentan a conta do seu custo e expoñen que xa está preparado para 
embarcar no porto de Nantes e remiten a factura cun importe de 6.954 reais.

En sesión da xunta de comercio do día 15 de maio de 1845 expoñen que 
chegado o reloxo que se encargara a Francia, acordouse a súa colocación 
na fachada da Casa do Consulado cun orzamento de 2.000 reais escasos. 
O montante total chegaría aos 4.300 reais no que entraba o frete, dereitos e 
gastos de expoño do reloxo. Por último, na sesión da xunta de comisionado do 
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día 26 de abril de 1845, expoñen que a esfera é pequena e encárgase outra 
ó fabricante de 36 polgadas das que se usan no día, de vidro para iluminarse 
e por ser máis vistosas, ofrecendo á vez ó público a vantaxe de ver a hora. O 
fabricante contesta que o corte da nova esfera será duns 1.000 reais. Na se-
sión da xunta de comercio do día 22 de decembro de 1845, a comisión acorda 
pagar os gastos que ascenden a 5.755 reais, do que se descontan 4.300 xa 
recibidos anteriormente.

O reloxo foi fabricado por Henry Lepaute Horloger, Rue S. Honore Nº 247 
(París), e a campá feita tamén en Francia elaborada por Ernest Sylvain Bollée 
na súa fundición de Mans.

A campá ten unhas medidas duns 56 cm de diámetro, 44,5 cm de alto 
interior cun peso de uns 102 kg. Está pendurada dun mastro de forxa e soa a 
través de dous martelos que dan as horas do reloxo. Agora mesmo a campá 
está desconectada da maquinaria.

A súa decoración faina moi fermosa tendo no seu terzo (T), unha greca 
a base de follas, dous cordóns finos continuando coa inscrición: “HENRY LE-
PAUTE HORLOGER RUE S. HONORE Nº 247 PARIS”. Continúa cun cordón 
moi ancho e outra inscrición: “BOLLEE FONDEUR AU MANS”. Remata o terzo 
da campá con dous cordóns finos.

Maquinaria
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No medio (M), pegado ós cordóns do terzo, presenta unha greca con dis-
tintos tipos vexetais nas que hai penduradas unhas liras. Máis abaixo presenta 
dous selos e unha inscrición entre eles que di: “FUI FUNDIDA / PARA LA 
CIUDAD / DE LA CORUÑA / 1844”. No selo da esquerda, no interior cinguindo 
todo o seu perímetro di: “EXPOSITION DE TOURS MEDAILLE D`ARGENT 
1839”. No centro de dito selo pon: “BOLLÉE”.

No selo da dereita ollamos con moita dificultade, dado o desgaste e a 
sucidade, a inscrición “...MANS GRANDT MEDAILLE D`ARGENT 1842” e no 
centro do selo: “BOLLÉE”.

No medio pé (MP), ten tres cordóns finos continuado por unha greca 
vexetal que consta de dúas ringleiras de follas entrelazándose. Remata esta 
greca con outros tres cordóns finos.

No pé (P), remata a decoración desta campá con dous cordóns separa-
dos por un par de centímetros.

O MESTRE RELOXEIRO

Agustín Michel Henry Lepaute, é membro dunha importante familia 
reloxeira activa dende o século XVIII ata o século XX. Nado no ano 1800, fale-
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ceu en 1885, fillo de Pierre Henry, e sobriño, ó mesmo tempo que o seu xenro, 
Jean-Joseph. Foi alumno de Gustave Eiffel e converteuse en Reloxeiro do rei 
Louis-Philippe e Napoleón III. É este último quen lle autoriza en 1851 a levar, 
así como os seus descendentes, xunto o seu nome patronímico o de Lepaute. 
Participa na construción de reloxos monumentais realizados por membros da 
familia Lepaute.

No ano 1823 conta co coñecemento de Augustin Fresnel, Director de 
Faros e Balizas. Deste encontro nace unha estreita colaboración. A empresa 
Lepaute, especializada entre outros, na fabricación de reloxos monumentais, 
lánzase á dos mecanismos destinados a converter a óptica dos faros marí-
timos en rotación. Xa por aquel entón estaba deseñando un mecanismo de 
reloxería que fixo cas lentes xiratorias funcionaran para os faros.

En 1837 abre un taller de óptica de faros e ó mesmo tempo, a compañía 
xa é un provedor exclusivo dos reloxos das redes ferroviarias Norte, Orleans, 
Este e Oeste.

Nos anos 1838-1930, a compañía ten máis de 1.300 faros en todo o 
mundo, os seus principais clientes son Estados Unidos, Inglaterra e España.

En 1838, Henri Lepaute abre a súa propia fábrica e, en lugar de propor-
cionar un reloxo como fixo con Augustin Fresnel, comezou a construír e entre-
gar as lentes por si mesmo. Ademais, ó crear a súa propia empresa, engade 
a construción dos faros á reloxería elevando ó máis alto grado de perfección, 
creando ó mesmo tempo, tipos de reguladores para ferrocarrís. Durante a súa 
carreira como reloxeiro, Henri Lepaute construíu moitos reloxos mecánicos e 
eléctricos, incluíndo reloxos monumentais. Fai, entre outros, o reloxo do Pazo 
de Xustiza de París e o da Bolsa de Marsella. Á morte de Henri Lepaute a 
compañía foi dirixida máis tarde polos seus dous fillos, Léon e Paul Lepaute.

O MESTRE CAMPANEIRO

Ernest Sylvain Bollée (1814-1891) provén dunha gran familia de fun-
didores de campás. Atopamos o rastro da familia no século XVII, en Breu-
vannes, unha cidade de Lorena onde tradicionalmente descubriuse que os 
mestres-noveis itinerantes (fundidores de campás) pasaban o inverno des-
pois dunha temporada dedicada a fundir e reparar campás.

Fillo de Jean Baptiste Bollée e Marguerite Eléonore Mutel e irmán de 
Jean Baptiste Amédée, procede dunha familia de fundidores de campás den-
de 1669. Despois da morte do seu pai en 1820, foi aprendiz de fundidor de 
campás. 

Xa como mestre fundidor de campás, creou tres compañías, que cedeu 
os seus tres fillos, Amédée, Ernest e Auguste
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No ano 1839, Ernest-Sylvain Bollée, estableceuse temporalmente en La 
Fleche, con plans de ir a Angers, pero as inundacións do Loira obrigárono a 
mudarse a Sainte-Croix, a uns tres quilómetros do centro de Mans. Bollée 
construiría un pequeno forno, na rúa Sainte Hélène, que se prendería por 
primeira vez en novembro de 1842. Alí fúndense campás das máis grandes 
do mundo, (Chalons-sur-Marne, a catedral de Buffalo nos Estados Unidos), 
para a catedral de Mans (Francia), Nagasaki (Xapón), Saigón (Indochina) ou 
Nantes (Francia). Despois, a súa compañía expandiríase no seu campo da 
fundición á fabricación de billas, tubaxes e bombas. Os seus tres fillos, Amé-
dée, Ernest-Sylvain e Auguste traballarán con el no negocio familiar. 

Paralelamente, estudou o funcionamento do ariete hidráulico descuberto 
por Joseph de Montgolfier en 1792. Desenrolou o primeiro ariete operativo 
en 1865 e tres anos máis tarde obtivo unha patente para o seu aeroxerador. 
Agrega unha unha liña de produción a súa empresa. Tendo tres ramas de 
actividade agora: a fundición de campás, o ariete hidráulico e o aeroxerador.

Cando finou en 1891, Auguste herda o negocio da enerxía eólica, Amé-
dée continuou coa súa paixón pola industria do automóbil e Ernest herda o 
ariete hidráulico. Auguste continuou fabricando a turbina eólica ata 1898, e 
despois venderíalle a patente a E. Lébert. 

A fabricación das campás continuou en Saint-Jean-de-Braye, onde 
Jean-Baptiste-Amédée, irmán de Ernest Sylvain Bollée, foi reemplazado polo 
seu fillo Georges (1849-1930), o seu neto Louis (1878-1954), o seu bisneto 
Jean. (1908-2009), e o actual propietario, o seu bisneto Dominique.
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