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ACHEGAS 
 ∙ A Serra do Galiñeiro no Antropoceno 
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RESUMO 
A Serra de Galiñeiro é unha unidade fisiográfica. A xénese das rochas que a conforman,  implicou a apertura 
e destrución dun océano, a colisión e a sutura de continentes e a creación dunha gran cordilleira, a erosión 
desa cordilleira ata que as rochas primixenias acadaron a superficie e adquiriron a morfoloxía actual;  todo 
isto caracterizou a Serra como un retallo dunha gran superficie de erosión cos seus correspondentes relevos 
residuais e elementos de chanzos erosivos. Analízanse os condicionantes que a actual posición e morfoloxía 
da Serra impón no seu carácter de territorio,  considérase a súa integración no sistema agrario tradicional 
como monte, cumprindo as típicas funcións deste, sinaladamente o de ámbito de xestión de herbívoros; 
utilizando o lume como medio de conformación do territorio, o que deu na creación dunha bioestrutura 
particular.
Véndoa nunha perspectiva temporal, e integrando a acción antrópica, podería considerarse na Serra un 
aspecto histórico, o que abriría algúns matices no argumentario da súa conservación.

PALABRAS CHAVE: Serra do Galiñeiro, Antropoceno, Superficie Fundamental de Galicia, bioestrutura, Natureza. 

ABSTRACT
Galiñeiro Mountains are a physiographic unit. The genesis of the rocks that form it implied the opening 
and destruction of an ocean, the collision and the suture of continents and the creation of a big range, the 
erosion of that range until the primeval rocks reached the surface and acquired the current morphology; all 
this characterized the Sierra as a snippet of a big erosion surface with its corresponding waste relieves and 
elements of erosive steps.
We analysed the conditions that the current position and morphology of the Sierra imposes in its character as 
a territory and consider its integration into the traditional land system as mountain terrain that fulfils its typical 
functions, mainly that of area for herbivores management; here, fire is used as means to conform the territory; 
this fact produced the creation of a particular biostructure. 
This area is considered from a temporary perspective and, integrating the anthropic action, it’s possible to study 
it under a historical aspect, which would open some nuances in the arguments to promote its conservation. 

KEY WORDS: Galiñeiro Mountains, Anthropocene, Basic Surface of Galicia, biostructura, Nature.
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A Serra do Galiñeiro no Antropoceno

Xurxo Pérez-Pintos



No ano 2000, P. J. Crutzen, Premio Nobel de Química, publicou, na revista Na-
ture1, un artigo no que propoñía que se considerase a apertura dunha nova época 
xeolóxica na historia da Terra. A razón que apoñía para isto era que debían reco-
ñecerse os forzamentos que a humanidade tiña imposto na dinámica planetaria, 
entre os que citaba a alteración da composición da atmosfera, o cambio na química 
dos océanos, a multiplicación da taxa de extinción de especies, a ampliación e ace-
leración dalgúns ciclos bioxeoquímicos, a apropiación de preto da metade da pro-
dución fotosintética... Suxería, como data de comezo desa nova época, o ano1784, 
no que J. Watts puxo en funcionamento a súa máquina de vapor, e momento no 
que, segundo os rexistros de gases atrapados no xeo polar, comeza o incremento da 
concentración atmosférica de anhídrido carbónico e metano, dous gases senlleiros 
no seu “efecto invernadoiro”. O nome proposto para a nova época era Antropoce-
no, en honra ao xeólogo italiano A. Stoppani, quen, en 1873, propuxo este termo, 
pois coidaba que o conxunto da humanidade representaba “unha nova forza telú-
rica, que se pode comparar, en poder e universalidade, ás grandes forzas da Terra”. 

Recentemente, a Comisión Internacional de Estratigrafía, a entidade en cargo 
do establecemento da cronoloxía xeolóxica, ten creado unha subcomisión para 
estudar a oficialización desta nova época, que seguiría ao Holoceno. O racional 
desta decisión é que non hai dúbida de que a humanidade ten deixado pegada no 
rexistro xeolóxico.

 As opinións que se expresan neste artigo están escritas nun humor antropocé-
nico, e coa intención de colaborar coa defensa da Serra do Galiñeiro. 

Un feito senlleiro nesta Serra é que alberga, nun extremo, unha pequena zona 
que ten a máis forte figura de protección da Natureza das posíbeis na lexislación 
galega: O Parque Natural do Monte Aloia. 

Empezarase por unhas consideracións sobre el.

 O PARQUE NATURAL DO MONTE ALOIA OU O MODELO 
YELLOWSTONE

A comezos do século XX no Monte Aloia non había, practicamente, árbores; 
estaba cuberto dun mato de toxo e carrascas, e formaba parte dos montes en man 
común da parroquia de Rebordáns e da Entidade Local Menor de Pazos de Reis. 
Os comuneiros destes lugares collían no Aloia estrume, apañaban nel leña miúda, 
levaban alí o gando a pastar, e cazaban fauna menor. A eses labregos o monte éra-
lle esencial para o seu apaño económico. Mais, para moita xente da burguesía da 
veciña vila de Tui, ese monte era “un pedregal”, como lle chamou recentemente a 
filla de R. Areses, que foi o enxeñeiro forestal que dirixiu a repoboación do Aloia 
en contra da vontade dos seus propietarios tradicionais, os antes mencionados co-
muneiros. Ese mesmo enxeñeiro describía o estado do monte no ano 1909 nestes 
termos: “O solo, completamente privado de vexetación arbórea, non sustentaba 
plantas máis que as arbustivas e herbáceas espontáneas, como gramíneas, breixos 
e o toxo”.

Pero, lonxe de ser unha vexetación espontánea, a abundancia de eses vexetais 
era o produto dun cultivo de baixa intensidade, mantido polos comuneiros cun sa-
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bio uso eventual do lume, entre outros medios; conseguían así obter, nese ámbito 
do seu territorio, unha formación vexetal de relativa baixa biomasa e alta produti-
vidade, coas especies que lle interesaban para conseguir pasto e abono. 

As fotos do Monte Aloia de comezo dese século XX amosan o cumio do monte 
cernando sobre un amplo panorama, sen árbores que interrompan a vista do Baixo 
Miño. Desde séculos atrás, o cumio do monte era sé de peregrinacións e activida-
des relixiosas; alí se celebraba a romaría de San Xián, e a da Virxe das Angustias, 
que tiña carácter comarcal. Remataba nese cumio unha procesión masiva dos ca-
tólicos, un Via Crucis, dise que á imaxe do que se facía no veciño Monte Tegra. 
Para solemnizar este xeito de procesión foi construída, no pericoto do monte, a 
chamada Gran Cruz, que se inaugurou sobre 1900, con afluencia, segundo os xor-
nais da época, dunha multitude (unhas 15.000 persoas); foi tal o éxito do acto que 
de contado se decidiu a construción dunha verdadeira estrada que rematara na 
Cruz, que permitiría chegar ata o lugar (espléndido miradoiro, por outra parte) 
en automóbil.

Ese cume, lugar de culto rodeado de terreos agrícolas de uso indirecto, co-
mezaba a virar cara o mundo urbano, pois axiña o cimo do Monte, accesible aos 
automóbiles, vai ser visitado por xentes que non eran do rural, que buscan con-
tacto con iso co que se cría que deben estar en contacto os habitantes das cidades: 
a Natureza.

Polo 1910 o enxeñeiro forestal R. Areses comeza a plantación de arbores no 
Monte Aloia, a pesares da oposición dos comuneiros, aos que se lles impide levar 

 A Serra de Galiñeiro e o Val do Miñor (co contraste do relevo triplicado).
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o gando ás zonas repoboadas: comeza a repoboación, degoiro da dereita rexene-
racionista daqueles tempos, que pretendía cambiar a economía rural sen tocar 
as desfasadas estruturas socioeconómicas. Amais dos piñeiros deitados a eito, na 
parte cumial do monte plántanse diversas árbores exóticas, que ao medrar danlle 
ao lugar unha fasquía de parque: cuberta arbórea descontinua sobre un tapiz her-
boso. E, como coa repoboación había risco de que os visitantes puideran provocar 
incendios, colócanse no monte grellas e fogares, para uso dos visitantes, e mesas e 
asentos para eles.

O resultado pode ser resumido, a respecto do tema que se trata como: unha es-
trada, un belo panorama, un lugar de pícnic. E unha “clase media” incipiente nun 
mundo urbano que medra, unha concepción hixienista da saúde, e unha maior 
capacidade de transporte (incluídos os autobuses). O varias veces citado R. Areses 
explica o atractivo do lugar: “as facilidades para subir ao monte; o alegre aspecto 
do arborado, que, ao dar satisfacción ao espírito, brindaba ao piadoso viandante 
unha benéfica sombra cuxas delicias non había gustado nunca alí”.

E, con ese substrato, en 1935 o Ministerio de Agricultura declara Sitio Natural 
de Interese Nacional ao Monte Alhoya (sic), por “as súas belezas naturais, gran-
diosidade do panorama, vexetación forestal exuberante, fáciles medios de acceso e 
demais circunstancias que concorren nunha superficie poligonal de algo máis de 
quilómetro e medio de diámetro no monte “Alhoya”, do concello de Tui”. 

Concórdase en que a moderna ética da conservación comeza en Estados Uni-
dos, conforme os colonizadores empezan a apreciar os valores estéticos, biolóxicos 
e espirituais do “seu” novo mundo, ao ver que o impacto que orixinan sobre el é 
apreciable; cara a 1850 varios escritores norteamericanos empezan a falar do valor 
espiritual de pasar tempo na Natureza. E, en 1872 Yellowstone é declarado Parque 
Nacional, o que se considera un fito, pois dise que nunca antes un estado se pri-
vou voluntariamente de utilizar recursos naturais e dedicalos ao goce inmaterial: 
pracer estético, experiencia do sublime, reverencia á creación. O 1 de marzo de 
1872, o presidente estadounidense U. Grant firmou o decreto que instituíu o “Ye-
llowstone National Park” coa fin de crear un lugar “libre de explotación mercantil, 
dedicado á satisfacción do pobo”.

E pouco despois séguelle a declaración de Yosemite como Parque Natural.
A protección que se pretendía neses parques era moi diferente da que se pro-

cura hoxe; preservábase o panorama. Ao principio da existencia do parque de Ye-
llowstone non se pensou nos animais nin nas plantas que nel había; mesmo a caza 
estaba permitida. 

Yellowstone foi considerado como Natureza salvaxe, que representaba un espa-
zo sagrado, aínda non transformado pola humanidade, e queríase protexelo como 
a un templo. Semella que detrás está a consideración do parque como marco do 
máis elevado goce espiritual; é, en certo senso, un escenario. Deseñáronse nese 
parque camiños que facilitaban o acceso a determinados puntos, miradoiros desde 
os que experimentar o sublime (como no Aloia, con eses puntos de observación se 
“dirixía” a experiencia).

O modelo Yellowstone tivo moito éxito, e axiña foi adoptado fora dos EE.UU., 
primeiro e máis onde había pouca poboación ou poboación con poucos dereitos 
(Nova Zelandia, Australia, Canadá, algúns países de África), e logo inzou polo 
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mundo. Yellowstone non só deixou un ronsel de parques; tamén estableceu, impli-
citamente, a “liña de base” da protección da Natureza en Norteamérica: era Natu-
reza o que estaba antes da chegada dos europeos (ignorando as transformacións 
provocadas pola poboación indíxena que deixara a súa pegada no territorio).

O espírito de Yellowstone reverbera no Aloia. Aquí, tamén, a Natureza é “Unha 
Cousa, con Un Nome, que ten Un Creador”; como en todo Occidente, o concepto 
de Natureza engarza na tradición relixiosa monoteísta. No Aloia, sen a inxenuida-
de de Yellowstone, a experiencia da Natureza faise en clave cristiá, baixo a tutela da 
Gran Cruz; un dístico inscrito na laxe inmediata á Cruz invita ao que contempla 
o panorama a caer de xeonllos; asúmese que nese cume a deidade está máis preto. 
Implicitamente, suponse que a Natureza ten poder lustral, e que a súa contempla-
ción terá un efecto salutífero na condición moral do visitante. Especificamente, 
búscase a grandiosidade visual que empequenece ao observador, o que, pensábase, 
representa unha cura para a soberbia deste, e un recordatorio da súa continxencia.

Noutro rexistro, as razóns da declaración do Aloia como Sitio Natural seme-
llan ditadas por un representante da clase media urbana: chégase fácil en coche 
ou bus, a paisaxe é bonita, e hai sombra para comer de campo. Aí latexa desde a 
medicina hixienista do século XIX ata a aparición do ocio. O Aloia do tempo desa 
declaración é un lugar de lecer e relación, menos exclusivo que outros lugares 
contemporáneos, onde os membros da burguesía de fuste se relacionan entre si 
fora das cidades (por exemplo, aquí, no Val, a “Praia das Américas” dos anos 20, 
co desaparecido Hotel Azul). Case podería darse unha definición desta particular 
Natureza encarnada no Aloia: “entidade coa que a xente do urbano debería estar 
en contacto periódico, a poder ser os domingos e festas de gardar”. 

Se no panorama que se albisca dende o principal miradoiro do Aloia hai algo 
do que carece o habitante do mundo urbano, ese algo hai que buscalo no seu antó-
nimo. E, o contrario ao urbano é o rural (e non o “natural” ou salvaxe, inexistente 
en Galiza desde hai séculos). Implicitamente, establecese unha “liña de base” da 
Natureza: é Natureza o que había cando había agricultura tradicional (daquela, 
segundo as narrativas máis nostálxicas, vivíase en equilibrio coa Natureza). É fá-
cil hoxe contemplar a paisaxe que se enxerga desde o miradoiro da Gran Cruz e 
retirar, coa imaxinación, todo o que se engadiu desde a declaración de Sitio Na-
tural: canteiras, parques industriais, autoestradas, moradas suburbanas. Quedaría 
o mundo rural, bucólico para quen o vía desde as alturas. Quizá entre nós, onde 
todo o salvaxe desapareceu case totalmente desde hai moito tempo, o concepto de 
Natureza estea polo mundo rural, paraíso perdido que merece a pena recuperar 
(turismo rural ?) e do que se ten certa nostalxia. 

Había, na concepción do “modelo Yellowstone ”, outro compoñente: a Natu-
reza como Paraíso (incidentalmente, o Edén era, no contexto cultural do Oriente 
bíblico, un parque); as vistas máis gorentadas deses parques estadounidenses eran 
as dos arboredos que cinguían verdes praderías por onde discorría un río manso 
(dise que pola semellanza coa descrición bíblica do Edén). O Aloia xanga con este 
estereotipo: un Miño calmo, con meandros, con árbores ás beiras, con veigas ver-
des (moito do ano). 

En 1978 o Monte Aloia é declarado Parque Nacional, o primeiro de Galiza. A 
pequena extensión deste parque (non chega ás 800 ha.) xa o privaría case de valor 
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de conservación xeral (non é unha micro reserva, figura de protección inexisten-
te na lexislación autonómica galega, e coa que outras Comunidades Autónomas 
protexen lugares puntuais con fins específicas). Mais, a maiores, a metade da súa 
superficie está cuberta por unha repoboación “industrial” de piñeiros, e o máis do 
resto por un mato de leguminosa e breixo artellado pola man humana.

Quérese dicir que, tomado fora do contexto histórico, o parque é inexplica-
ble. Na introdución dun artigo, dous profesores da Universidade de Vigo afirman: 
“Trátase dun parque natural atípico, xa que a vexetación potencial, a carballeira 
atlántica de Quercus robur, ocupa pouca extensión e atópase en mal estado de 
conservación. Arredor de 430 ha. están ocupadas por Pinus pinaster e algunhas 
manchas de P. sylvestris e P. radiata. Tamén se observan outras plantacións, máis 
ou menos extensas, con especies invasoras e de interese forestal como Robinia 
pseudoacacia, Acacia dealbata, A. melanoxylon e Eucalyptus globulus, xunto con 
varios rodais de coníferas de gran porte como Chamaecyparis lawsoniana ou Cryp-
tomeria japonica”2. Ou sexa, pouca natureza.

A mentalidade que levou a principiar co minúsculo cume do Aloia a chamada 
“rede” de espazos protexidos en Galiza semella un mero formalismo. Coa integra-
ción de España na UE houbo unha simple asunción formal dos principios conser-
vacionistas desta. 

Na Europa Occidental non hai nada semellante ao Gran Norte canadense (por 
poñer un exemplo), e non tería sentido nela unha política conservacionista ba-
seada en manter grandes espazos libres da acción humana; no canto disto, tense 
optado por unha política de preservar retrincos de interese. Porque, a pequena 
escala, si quedan cousas naturais en Europa (no concepto de Natureza, e na con-
servación de Natureza, a escala é importante). Como sexa que fora, na porción de 
Europa máis desprovista de Natureza, a opción política básica foi deconstruír a 
Natureza europea nunha colección de hábitats, que representaban un valor natural 
por si, ou pola súa escaseza, ou pola súa “representatividade” ou significación. 
Cada estado membro da UE debeu escoller, dos hábitats desa colección presentes 
no seu territorio, aqueles que tivesen unha menor alteración, e dotalos de protec-
ción legal. Son os LIC, Lugares de Interese Comunitario, nos que cristalizou algo 
do peor espírito burocrático da administración galega dedicada á protección do 
medio ambiente.

Por suposto, o Monte Aloia foi integrado neste esquema; en 2004: “O territorio 
delimitado polo Parque Natural do Monte Aloia integrase dentro do lugar de im-
portancia comunitaria do Monte Aloia”. Concomitantemente, o Parque integrouse 
tamén na Rede Natura 2000.

E, para actuar en consonancia con todo isto, redactouse un Plan Reitor de Uso 
e Xestión do Parque. Con bo sentido, nese plan recollese o tradicional uso do 
parque como espazo de lecer (“goce e visita ao Parque Natural”, “a contemplación 
dos seus valores”). En esencia, o plan propón a protección da biodiversidade e dos 
hábitats, a xestión sostible, educación e lecer, e cousas semellantes. Pero, de xeito 
explícito, afirmase que a xestión será compatible con algo tan agresivo como “o 
aproveitamento forestal”( o que implica construción e mantemento de pistas para 
a saca de madeira, e a presenza de maquinaria pesada no diminuto parque). Para 
concordar coa normativa europea, elaborouse unha listaxe dos hábitats da rexión 
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bioxeográfica atlántica, incluídos nas directivas da UE, presentes no Parque; al-
gúns deses hábitats teñen aquí unha existencia case fantasmal. 

Ese parque modesto e heteróclito estivo a punto de servir de cabeza de ponte 
da protección da Serra. En maio de 2005, na celebración do Día Mundial dos Par-
ques Naturais, que se fixo coincidir co aniversario da creación do Parque Natural 
do Monte Aloia, o Conselleiro de Medio Ambiente anunciou a ampliación deste 
Parque, que englobaría toda a Serra do Galiñeiro. Nese acto, o Director Xeral de 
Conservación da Natureza explicou que “existe unha petición de personaxes re-
levantes da cultura galega que están interesadas na ampliación do parque, para o 
cal está en proceso de elaboración un Plan, a cargo da Universidade de Vigo, que 
deberá presentarse ante o Consello da Xunta”. 

Mais o plano abortou. Co cambio na presidencia da Xunta, polo contrario, 
existe o perigo de que no outro extremo da Serra lévense adiante dous proxectos 
de gran potencial destrutivo. Un, un parque eólico, que se afiuza na mitigación do 
quecemento global; outro, unha gran explotación mineira que busca minerais con 
elementos que serían usados, en boa medida, nas novas tecnoloxías da informa-
ción e comunicación. En certo sentido, o parque natural, o parque eólico e a mina 
son facies do Antropoceno, pois, como se ten afirmado, nesta época o mundo 
tende a ser máis poboado e urbano, máis quente e máis conexo.

Apurando a lóxica do artigo de Crutzen mencionado ao principio, podería-
se afirmar que xa non queda Natureza no noso planeta. Cumpriría lembrar que 
“Natureza” non é un obxecto; a Natureza é un concepto, que ten evolucionado, 
cunha evolución parella á de un dos seus antónimos, o arte (natural-artificial). S. 
Naeem3 afirmaba, nun artigo publicado en Nature no 2011 que “se un define natu-
reza “natural” como unha asemblea de especies nativas, que ocupan amplas areas 
continuas sen influencia humana obvia, e que exhiben taxas normais de extinción, 
orixinación e funcións ecosistémicas, entón non hai tal lugar na Terra”.

E, por suposto, non hai “natureza natural” na Serra do Galiñeiro. Pero si hai 
nela moito que protexer. E non só de xeito fragmentario ou no nivel do detalle, 
senón tamén nun plano máis xeral. Todo depende de como se enfoque. E, con 
este propósito, vaise a considerar a Serra nunha perspectiva temporal, dun xeito 
sinxelo e algo arbitrario.

AS ROCHAS

As rochas que forman a Serra formáronse nun dilatado período de tempo (dila-
tado mesmo en termos xeolóxicos), como resultado de procesos que comprenderon 
a desaparición dun océano, a fractura dun continente, a creación e destrución dun 
novo océano, a colisión de dous macrocontinentes, que quedaron soldados por unha 
enorme cordilleira, e a destrución desa cordilleira ata as súas mesmas raíces. 

Hai uns 650 millóns de anos, un gran continente, chamado Gondwana polos 
paleoxeógrafos, estaba situado na parte austral da Terra. Así como hoxe a codia con-
tinental de parte do Occidente de Europa se prolonga baixo o océano Atlántico, 
formando unha plataforma continental, así había unha plataforma continental no 
borde N de Gondwana. A codia oceánica do océano que bañaba ese continente, 
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hoxe chamado Japeto, era nese tampo xa vella, e por isto fría e densa, o que fixo que 
comezara a afundirse ( subdución) no manto. De xeito semellante ao que ocorre ac-
tualmente na costa oeste de América do Sur, a cortiza oceánica que se afundía, rica 
en auga (a auga actúa de fundente), sufriu fusión parcial, o que orixinou fundidos 
magmáticos, e esas masas de magma, menos densas que as rochas que os albergaban, 
subiron polo interior da plataforma continental e deron na creación dunha cadea de 
volcáns, dos que algúns deles emerxerían da auga. Da erosión deles, e de rochas do 
interior de Gondwana, orixináronse sedimentos que se irían depositando en espesas 
camadas sobre a plataforma continental cuberta polo océano; estes sedimentos, a 
todo tempo, se transformarían en rochas sedimentarias, que foron as precursoras (os 
protolitos) dos paragneis do Galiñeiro.

Mais o afundimento da cortiza oceánica tivo outras consecuencias, pois a lámina 
de cortiza oceánica, ao penetrar no manto perturbou a este, e parte del, como res-
posta, ascendeu, “golpeando” a cortiza continental de Gondwana desde abaixo, ata 
fendela. A fendedura supuxo unha diminución da presión no manto ascendente, o 
que orixinou a súa fusión (como a auga que se sinte ferver nunha ola a presión, e 
que pasa a vapor cando se lle levanta o testo a ola), e pola fendedura, a supuración 
de magma, que se solidificaba na superficie, creou nova cortiza oceánica, orixinán-
dose un novo océano, chamado Reíco, que separou un novo minicontinente ao leste 
(terrano perigondwánico) e a nova costa de Gondwana ao oeste, formada en parte 
polas mencionadas rochas sedimentarias precursoras dos paragneis.

Mais a lámina de cortiza oceánica que desencadeara o proceso descrito non afun-
diu de vez, senón que se desprazou horizontalmente ao longo dunha descontinuida-
de existente a uns 600 km de profundidade na Terra. As rochas desa lámina, porta-

Vista parcial do inselberg. Cornixa periglacial; na súa base, tona bacteriana nas zonas de fluxo frecuente 
de auga.
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doras de abundante auga, liberaron esta nese desprazamento nas profundidades da 
terra; a auga actuou de fundente, e orixinou unha columna de magma (unha pluma 
mantélica) que subiu ata a cara inferior de Gondwana, na que magmas derivados 
desa pluma abríronse camiño entre as rochas precursoras dos paragneis; cando soli-
dificaron, deron rochas ígneas (plutónicas e subvolcánicas) que serían ulteriormente 
transformadas nos ortogneis do Galiñeiro.

O novo océano, o Reíco, continuou a abrirse, ata que o minicontinente xebrado 
de Gondwana, puxado polo océano en expansión, colidiu con outra gran masa con-
tinental (chamada Laurrusia, que englobaba gran parte da actual América do Norte). 
Nesta prolixa historia, o seguinte capítulo sería o da desaparición do océano Reíco. 
A parte máis vella da codia oceánica, xa fría e moi densa, afundiuse baixo Laurrusia, 
e, como un mantel que unha vez que comeza a esvarar sobre unha mesa puída acaba 
caendo ao chan, arrastrando pequenos obxectos situados sobre el, así afundiuse esa 
cortiza oceánica, levando arrastro Gondwana, que bateu contra Laurrusia. Na coli-
sión o borde N de Gondwana (onde ían os que logo serían os gneis do Galiñeiro) 
rachou e ficou dacabalo do resto deste continente, e sobre el amoreáronse estelas da 
codia do océano Reíco e o minicontinente perigondwánico. Ese monte de materiais 
conformou unha gran cordilleira, chamada Varisca, que foi como unha parte da 
sutura que uniu nun único continente, Panxea, as anteriores masas continentais. No 
proceso de choque xeráronse elevadas presións e temperaturas que transformaron 
as rochas sedimentarias e ígneas do N de Gondwana nos ortogneis e paragneis do 
Galiñeiro (e que estarían soterradas decenas de quilómetros no interior da Terra).

A cordilleira, formada polo amoreamento das partes descritas, colapsou baixo 
o seu propio peso (algo semellante ocorre hoxe, parcialmente, no Himalaia), como 
espatela unha pela de masa de pizza deixada sobre unha meseta. Este aplanamento 
orixinou unha diminución local da presión, o que desencadeou a fusión de materiais 
da base da cordilleira, producíndose magmas que intruíron nas rochas que hoxe son 
do Galiñeiro ( e noutras veciñas, como os metasedimentos de Monteferro). Son os 
granitos que constitúen gran parte da Serra. E logo pasou o tempo, o longo tempo 
xeolóxico, e a erosión foi arrasando a cordilleira. E abriuse o océano Atlántico pola 
mesma zona por onde se uniran os continentes, xebrándose Panxea en varias pezas. 
E tanta erosión deixou as rochas da Serra en superficie, elas que se formaran a dece-
nas de quilómetros no seo da cortiza.

Ao longo do Mesozoico e na primeira parte do Terciario, a prolongada erosión, 
como un cepillo de carpinteiro, arrasou ata o cerne a cordilleira, e gran parte do 
que hoxe é Galiza quedou transformada nunha extensa planicie, chamada Superfi-
cie Fundamental de Galicia (SFG). O arrasamento non foi perfecto, e o terreo non 
tiña lisura, e sobre a superficie máis ou menos plana erguíanse zonas de máis relevo 
que, por diversas causas, aforrara a erosión; o máis popular nome deses relevos é 
inselberg. 

O fundamental da Serra do Galiñeiro é un retrinco desa vella Superficie Funda-
mental de Galicia (que, lémbrese, era unha chaira encol da que se erguían relevos re-
siduais). Consérvanse bos retallos da chaira na Chan de Valverde, na Chan de Prado, 
na Chan de Vilas, na Chan do Foxo. Conservase un macroinselberg, formado polos 
máis altos cotos da Serra, que van desde as Gallas ata a Zorra (onde está a garita de 
vixilancia antiincendios). 
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Desa superficie só queda un retrinco porque foi destruída en gran parte. Isto de-
beuse a que, cando a oroxenia Alpina, o empuxe da placa africana “elevou” a Galiza, 
e esta elevación fixo aumentar a diferenza de altura entre o nacemento dos ríos e a 
súa desembocadura, o que aviveceu a erosión. E, por vía de regra, a erosión é máis 
intensa na desembocadura que na parte alta dos ríos (“erosión remontante”, chá-
maselle, pois é como se o desgaste erosivo subira monte arriba, remontando). Pois 
ben, esa onda erosiva desencadeada pola nova oroxenia comezou a destruír a SFG, 
de xeito espacialmente irregular. Lémbrese que a destrución procedeu desde a zona 
das desembocaduras (vale dicir, desde a costa) cara ao interior. De terse prolongado 
a destrución, toda a SFG tería eventualmente desaparecido, pero foi interrompida, 
e quedou a parte máis característica da Serra, como un xeito de xeoforma fósil: 
Retrincos dunha plataforma situados algo por baixo dos 500m, e un cristón de picos, 
de ata 700m, cernando sobre eles.

A interrupción da destrución foi debida a que comezaron as glaciacións no Plis-
toceno. Ao darse unha glaciación, a auga retida como xeo nos continentes non retor-
na aos océanos, e hai unha baixada xeral do nivel do mar, e outra vez, a diferenza de 
altura entre o nacemento dos ríos e a súa desembocadura aumenta, co que se aviva 
a erosión, que vai destruíndo, remontando, o terreo previamente alisado pola onda 
erosiva anterior.

Mais, sen perder o fío da historia: a destrución da SFG quedou interrompida, 
pois a onda erosiva remontante se detivo, e entre a parte erosionada e a non ero-
sionada ficou un xeito de chanzo erosivo (chamado tecnicamente knick), que é moi 
perceptible en varios lugares, especialmente zona da rotonda de Vincios - Chenlo  
vese cara ao Galiñeiro.

Detalle das rochas fronte a aldea de Os Cabreiros.
Cunha pendente do terreo do 40%, é doado imaxinar que os bloques  graníticos, remexidos polo xeo, 
esvararán ata o fondo da valgada, e cubrirán cunha trapa (que fará como un xeito de teito irregular) o 
estreito val en V. Velaí  a formación da Cova da Trapa.
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A AUGA

Seguindo coa narración, a Serra pode verse como unha barreira situada a 16km 
de distancia do océano, e que ten 6km de lonxitude, e que se ergue a máis de 600m 
de altura. Contra ela coliden as masas de auga cargadas de humidade que chegan do 
océano, o que resulta en abundantes precipitacións (practicamente 2.000l. por metro 
cadrado ao ano no Aloia).

Como as rochas que forman a Serra, gneis e granito, son cristalinas (e, xa que 
logo, pouco porosas e impermeábeis), a auga escorre abundante pola superficie, o 
que se traduce, entre outras cousas, nunha densa rede de pequenos ríos, regatos e 
arroios. Como cando a auga da choiva cae nun terreo pavimentado e escorre entre 
as lousas, así a auga da escorrentía da Serra aproveita coma canles preformadas dous 
sistemas de fallas que se orixinaron ao final da oroxenia Varisca. Un, de dirección 
aproximada N 140º E, é aproveitado en parte por, por exemplo, os ríos Outeiro e 
Regato de Morgadáns; outro, de dirección aproximada N 40º E, é aproveitado, en 
parte, por, por exemplo os ríos Cobreiras e Maior (ou Trapa). Como os gneis e o 
granito son rochas resistentes á acción mecánica da auga corrente, os vales polos que 
discorren os ríos teñen, sección transversal, e forma de estreita V.

Hai unha formación senlleira na Serra: a Cova da Trapa, reputada como a se-
gunda maior cova granítica de Europa, cun desenrolo horizontal de 1.200m e un 
desnivel de 94 m. Si un se sitúa na aldea de Os Cabreiros, preto do río Trapa, vese 
que nas vertentes do val, dunha inclinación de 45º, hai grandes laxes de granito sepa-
radas do resto da masa rochosa (por diáclases de exfoliación): é doado imaxinar que, 
mobilizadas esas laxes por, por exemplo, o xeo, caerían polo noiro abaixo e acabarían 
cubrindo cunha trapa (vocábulo aínda en uso en portugués) o fondo do val; e así 
sucedeu uns centos de metros máis río abaixo de Os Cabreiros, onde un pedregal de 
grandes laxes e bloques de granito (tal vez o punto máis espectacular da Serra) tapan 
como cun teito irregular o fondo do val, delimitando a susodita cova. 

Fallas que aproveitan os ríos Outeiro e Regato de Morgadáns, de dirección aproximada N-140 E.
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Dicíase que a auga superficial tende a canalizarse polas grandes fallas. Mais as 
rochas de Serra teñen tamén unha profusa rede de fracturas interconectadas (as 
diáclases, que fan como dunha “fontanería” planar irregular), e por esas fracturas 
ingresa a auga da choiva no interior, constituíndo unha masa de auga subterránea 
(un acuífero libre, de tipo fisurado). Sen entrar en descricións complicadas: o límite 
superior da auga subterránea, chamada capa freática, segue, a profundidade variable 
segundo o que teña chovido, o perfil topográfico do terreo, dun xeito atenuado. Isto 
implica que, nos lugares onde hai un notable contraste topográfico, a capa freática é 
“cortada” polo perfil do terreo, e alí pode abrollar na superficie a auga subterránea, 
orixinándose olleiros e mananciais; se o terreo é de drenaxe difícil (por exemplo, por 
ser chan), orixinarase unha zona húmida.

As condicións de contraste topográfico e drenaxe deficiente dáse na Serra nos 
retrincos da SFG unidos aos relevos residuais e máis nas abundantes goladas. Neses 
dous tipos de lugares abundaron as turbeiras (de tipo topóxeno nos primeiros, de 
tipo de transición ou de chanzo morfolóxico nos segundos) e as brañas (chamadas 
frecuentemente lagoas). Todo isto deu na abundancia de pasteiros ao longo da Serra, 
o que explica un dos riscos senlleiros desta, o ter sido, dende o Paleolítico ata hoxe, 
un ámbito de xestión de herbívoros. 

AS FORMAS

Como esta é unha consideración xeral da Serra, só se fará referencia ás formas de 
escala panorámica.

As formas que condicionan a paisaxe, e que condicionan en gran medida a diná-
mica ecolóxica e máis o uso da Serra son: a liña de cumes, situada por riba dos 500m; 
os restos da SFG, situadas entre os 500 e 400m; os chanzos de erosión, entre os 400 
e os 300 m; e as goladas (que se dan entre dous cotos adxacentes, cando estes teñen 
certa envergadura e hai arroios ou regatos preto e orientados cara cuncas distintas).

Os cumes

Os cumes da parte N da Serra amosan a pegada da acción erosiva mecánica do xeo, 
e son como un mostrario de formas periglaciais. Na parte das Gallas predominan as 
cuíñas cónicas, na parte da Botella, a vertente regularizada; entremedias, unha potente 
cornixa periglacial. As formas periglaciais menores comprenden mantos de xelifrac-
tos (A Pedreira), covas e grechas (Cova da Becha), vales de xelifracción... As formas 
periglaciais, xunto co sobrepastoreo e incendios seculares, teñen orixinado un ámbito 
onde predominan a rocha núa e os solos magro (litosolos). A liña pétrea de cumes é 
utilizada como unha rota aérea por aves migratorias; a rocha núa xera correntes térmi-
cas que é utilizada por rapinas que cernen; o seu carácter orograficamente contrastado 
fai que albergue plantas orófilas; a natureza rochosa e con abundante abrigueiros da 
zona fana adecuada para a xestión mostrenca do cabrume; o íngreme dos planos de 
rotura orixina numerosos cantís (dos que se poden supoñer que poden representar 
hábitats primarios, hoxe escasísimos); gran parte da vexetación corresponde a taxóns 
en relación directa co tipo de medio (casmófitos... falando en plan barateiro, unha 
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vexetación con carácter, o que, como se verá ao final, ten valor de conservación). Nos 
puntos máis altos dos extremos N e S da Serra (As Gallas, O Aloia) hai restos de senllas 
fortalezas de época incerta: (tardorromana ou da alta Idade Media).

O elevado desta liña de cumes, a súa situación próxima ao océano, e a posición de 
Galiza en relación aos ventos xeostróficos fan que o lugar sexa degoirado para o apro-
veitamento da enerxía eólica.

Os retrincos da Superficie Fundamental de Galicia

A principal característica destes accidentes morfolóxicos é a abundancia de zonas 
húmidas (hoxe moi degradadas), que se dan aí polas razóns explicadas nun apartado 
anterior; isto explica a súa reiterada utilización como ámbito de xestión de herbívoros.

Os restos da SFG, por comodidade, van caracterizarse polo seu epítome (ou mellor, 
arquetipo), á Chan de Valverde ou Chan dos Arruídos, na que está a hoxe practica-
mente finada Lagoa dos Bromús. Esta lagoa representa o fado seguido pola práctica 
totalidade das zonas húmidas da Serra localizadas neste tipo de accidente morfolóxico: 
desecadas por pozos de captación situados sobre elas ou nas súas inmediacións, están 
hoxe reducidas a mananciais arquitecturizados; varias están sucadas por pistas, e as 
plantacións arbóreas das inmediacións colaboran ao abaixamento da capa freática que 
as anula. Deste fado libraron parcialmente As Lagoas de Chenlo.

Nesta Lagoa dos Bromús atopáronse útiles líticos do Paleolítico Medio, o que se 
ten interpretado como a existencia no lugar dun butchering site, de estilo semellante 
aos existentes na contorna. Nesta chan, como noutras da Serra (Chan de Prado, Chan 
do Foxo) hai unha necrópole megalítica, que, sen entrar en detalles, pode adscribirse a 
habitantes que practicarían agricultura de rozas e gandería extensiva. Pasando por in-
dicios dunha habitación calcolítica na Lagoa, o gran panel rupestre de armas da Pedra 
das Procesións ( e outros menores) testemuña a presenza no lugar, na Idade de Bronce, 
de comunidades agrogandeiras. A temática de armas nos petróglifos tense posto en 
relación cunha crise climática que acentuaría a competencia polos recursos. Na rela-
tivamente próxima zona de Trasmañó, téñense estudado xacementos semellantes do 
Neolítico e do Bronce, e da análise de solos humíferos coluviais deste lugar, desprénde-
se que a xestión agrogandeira implicaba deforestación e uso frecuente do lume, o que 
resolvía nunha forte (e en ocasións fortísima) erosión. É probable que aquí sucedera 
o mesmo. Aínda que non coñecemos referencias á utilización gandeira desta chan 
na época de forza da agricultura tradicional, de seguro a houbo, e chega ata hoxe (na 
periferia da chan están o curro de cabalos e dous cerrados de ovellas e un de vacas).

Os chanzos erosivos 

Os chanzos erosivos son as zonas máis dinámicas da Serra dende o punto de vista 
xeomorfolóxico. Na degradación da SFG orixináronse no granito un xeito de relevos 
residuais tipo castle – kopj forms (domos e tors, chamados cotos ou cabezos); o colapso 
destas formas nos knicks orixina grandes fragmentos de rocha ou bloques, que caen 
ladeira abaixo e, ao amorearse irregularmente, orixinan covas. Hai dous tipos destas 
covas: covas de desligamento e covas de caos de bloques. As máis das covas están rela-
cionadas con movementos de masas segundo planos de exfoliación.
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Como exemplo do primeiro tipo pode poñerse A Touba do Brión, na cabeceira do 
río Cobreiros, onde semella ter sido abatida a derradeira parella de bufo real da Serra; 
como exemplo do segundo pode poñerse A Casa do Demo, ao Oeste da anterior, e que 
serviu de refuxio aos canteiros, que amañaban a ferramenta nun “aiunque” alí situado.

Este chanzo erosivo, pola súa íngreme pendente, e o predominio do substrato ro-
choso (debido aos fenómenos de ladeira) foi utilizado, no que máis, como espazo para 
o cabrume, como fonte de pedra para a construción (hai gran número de pequenas 
explotacións que extraían granito) e algunhas cavidades como abrigueiros. Se cadra 
pola relativa dificultade de acceso, hai nel varios lugares onde, segundo a tradición 
local, vivían varios seres míticos (sinaladamente, A Vella).

As goladas 

As goladas, zonas baixas situadas entre dous cumes adxacentes que separan dúas 
cuncas fluviais (e, xa que logo, situadas na divisoria de augas), son relativamente 
numerosas nunha serra que, en planta é alongada N-S, e separa as cuncas fluviais do 
río Louro e do río Miñor (co Zamáns incluído).

Pola súa natureza de “portelas”, as goladas se utilizaron e se utilizan, como vía de 
paso entre a cara leste e oeste da Serra. Hoxe pistas forestais e estradas cruzan moitas 
destas goladas, deturpando ou destruíndo as turbeiras ou zonas húmidas que houbo 
nelas. Un bo exemplo disto haino na base da cara Oeste do coto Mediodía, nun dos 
nacentes do río Zamáns. Onde estivo a zona húmida hai hoxe un recheo arborizado, 
dous mananciais arquitecturizados, unha larga pista e varios pozos de captación de 
auga.

Golada ao oeste do Coto Mediodia. Antiga turbeira destruida por múltiples actuacións: pozos de 
captación, manancial arquitecturizado, pista forestal, recheo e plantación ornamental ou recreativa.
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OS USOS 

Durante o tempo do sistema agrario tradicional, baseado fundamentalmente 
en tres seres vivos, a vaca, o toxo, e o millo, a Serra foi “o monte” das poboacións da 
contorna (dalgunhas delas, moi metidas na Serra, tense dito que eran habitacións 
vernais dun réxime estacional de transhumancia, como as brandas portuguesas). 
E, como é sabido, o monte cumpría varias funcións esenciais. Verbo do que aquí 
interesa, estas eran o fornecemento de espazo gandeiro, subministración de toxo 
e carrascas para elaborar esterco nas cortes, e incremento transitorio da superficie 
cultivada a traveso das estivadas. Directa e indirectamente, estas funcións estaban 
mediadas polo emprego sistemático do lume.

O lume

O lume usouse para a renovación de pastos; para o rexuvenecemento do mato; 
para a “limpeza” do monte (tránsito de xente e gando; para eliminación de acubi-
llos); para o aumento transitorio da terraxe; para o incremento a curto prazo da 
fertilidade; para a creación de hábitats favorábeis para a caza..., mesmo se fixo, 
conscientemente ou non, un xeito de enxeñería da paisaxe, elaborando hábitats 
de utilización especifica, pois os repetidos lumes en cotos e outeiros orixinaban o 
arrastre dende eles da materia orgánica queimada e elementos minerais do chan, 
e a súa deposición na base do outeiro, o que daba na creación de pequenas chans 
cubertas do solo humífero coluvial (tipo ranker atlántico, ricos en pequenos frag-
mentos de carbón), medio no que, polo pesado e lentoroso, inzaban herbas ade-
cuadas para vacas e ovellas (cabras e cabalos son menos exquisitos).

O lume cambiou a configuración da paisaxe. Senlleiramente, desatou unha po-
derosa onda erosiva; as fértiles leiras da periferia da Serra teñen o seu correlato 
nos cotos espidos desta.

Nun plano máis amplo, alterou, a escala da paisaxe, o balanzo sedimentario. 
Nun estudo sobre a sedimentación no “Complexo da Ramallosa” (marisma, chaira 
mareal) G. Mendez Martinez e outros4 achan que, no esteiro do río Miñor, a can-
tidade de sedimentos que trae o río fixo elevar o fondo a razón de 1.1mm ao ano 
no período que vai  desde hai 2.000 anos ata hai 500 anos; de aí ata hoxe, o proceso 
máis que triplicouse. Os autores afirman que isto é debido á influencia humana 
acelerada nos últimos cinco séculos: “progresiva deforestación, lumes, cultivos, 
estradas e construcións”, axudada polo aumento de deposición orixinado ao pe-
charse o esteiro cunha barra areosa (a praia de Ladeira). O resultado foi a acelera-
ción do proceso de colmatación, ou, como din os autores, “progresivo enchido e 
somerización da cunca”.

O uso sistemático do lume levou á prevaleza, na cuberta vexetal da Serra, das 
plantas pirofitas.

A bioestrutura

A acción humana durante a existencia da agricultura tradicional alterou radi-
calmente a bioestrutura (no sentido de K. Mc Cann) na Serra. 
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Unha das facetas desta alteración provocouna o lume, o que deu na substitu-
ción da vexetación nativa por outra integrada por plantas que aturan o lume, ou 
que se aproveitan del para prevalecer; na denominación de Kuhnholtz-Lordat, son 
plantas pirofitas, que hoxe cobren a gran maioría da superficie da Serra.

Algunhas destas pirofitas que aturan o lume son herbáceas que teñen bulbos 
ou rizomas, co que a súa parte soterrada fica protexida do lume (como a abrutia, 
ou como as tollemerendas); outras, como varias gramíneas, teñen as xemas rente o 
chan protexidas por unha barxa fibrosa resistente ao lume; aínda máis, algunhas, 
como uces ou certas carrascas, teñen un órgano subterráneo, o lignotubérculo, 
rico en xemas e reservas, do que abrollan talos fotosintéticos logo dun lume (é o 
torgo). Cunha especialización menor, hai pirofitas que rebentan de talo ou raíz 
logo de que a parte aérea teña sido queimada (como o toxo, a xesta ou a carqueixa), 
e outras, como o fento, nas que os incendios desencadean a liberación de amidón 
no seu rizoma. Finalmente, hai pirofitas que son recrutadas polo lume, ben di-
rectamente, como o toxo, cuxas sementes grelan mellor cando as afecta un lume 
de intensidade media, ou ben indirectamente, como algunha carrasca (Calluna 
vulgaris), cuxas sementes son estimuladas por unha breve exposición á luz e a 
temperaturas flutuantes, ambas condicións características do entorno posterior 
ao lume. As pirofitas, coas súas adaptacións, se benefician da eliminación da com-
petencia que orixina un incendio, e do “pulso” de fertilidade que os produtos da 
combustión orixinan.

Un fito senlleiro no cambio na bioestrutura ten sido a “repoboación forestal”: 
Para dicir en dúas palabras unha complexa historia: “O monte” era da comunida-
de, vale dicir, do conxunto dos veciños dun determinado ámbito (a parroquia, no 
que máis); coa chegada do liberalismo, este tipo de propiedade entraba en contra-
dición coa dogmática liberal: a propiedade “tiña” que ser individual. Fronte aos 
ataques do liberalismo, as comunidades tentaron protexer os seus montes ache-
gándoos aos Concellos; estes foron os que, no franquismo, facilitaron a expropia-
ción dos montes comunais, que se dedicaron á produción de madeira mediante a 
masiva plantación de piñeiros. A “fantasía” franquista era repoboar grandes zonas 
que forneceran gran cantidade de materia prima para grandes plantas de celulosa 
colocadas preto de grandes vías de comunicación; isto deu en extensos territorios 
cubertos por masas monoespecíficas dun par de castes de piñeiros; logo, un cam-

Esquema conceptual dun transecto entre  As Gallas e Chaín. SF, Superficie Fundamental de Galicia; Pp, 
plataforma periférica; SI, superficies inferiores.
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bio na tecnoloxía de fabricación de pasta de papel fixo que o eucalipto substituíra 
en boa medida aos piñeiros. 

A repoboación trouxo os incendios asistemáticos e clandestinos. O eucalipto 
é unha eficaz pirofita (entre outras adaptacións: grosa cortiza protectora na base 
cando adulto; xemas epicórmicas que abrollan logo dun lume; presenza de ligno-
tubérculo; serotinia; sementes que grelan mellor nun solo que sufriu un lume), e 
beneficiouse dos lumes, actuando como ventureiro. O piñeiro ten algún risco de 
pirofilia. En conxunto, os incendio reiterados deixaron sen a cobertura arbórea 
da Repoboación unha parte da Serra (os cotos e a superficie “frontal” dos knicks); 
outros retrincos da Serra son unha zarangallada de piñeiros, eucaliptos e monte 
baixo; en outras moitas zonas mantense a repoboación, ás veces non moi ben pe-
neirada.

Panoramicamente, a serra está hoxe cuberta dun mosaico de vexetación vexetal 
composto de: 

-masas arbóreas de eucaliptos
-masas arbóreas de piñeiro
-masa arbóreas mixtas de eucalipto e piñeiros
-mato pirofílico dominado por fabáceas
-pradelos en ranker atlántico moi ricos en materia orgánica
-pequenas fragas

As poucas fragas existentes son pequenos arboredos que foron, ou son, inten-
samente xestionadas; por outra banda, o abandono da agricultura da en que nas 
leiras deixadas a ermo (como en Saramagal) se instalen xoves carballeiras, seguin-
do a regra da “presión de propágulo”, pois na periferia desas leiras con frecuencia 
había carballos.

A outra faceta da alteración da bioestrutura foi a mudanza na fauna.
Como o máis prolongado e conspicuo uso da Serra foi a xestión de herbívoros, 

para evitar competencia, ao longo do tempo procedeuse á eliminación dos grandes 
vertebrados carnívoros (como o lobo ou o bufo real); mesmo, para que non hou-
bera mingua da caza, procurouse a eliminación de carnívoros de tamaño medio 
(como o gato bravo).

Por outra banda, os grandes herbívoros nativos foron substituídos por outros 
de doada xestión, que campa(ba)n pola Serra en diferentes graos de liberdade, 
e con relativamente diferentes requirimentos de hábitat (cabalos, vacas, cabras, 
ovellas).

Logo do abandono da agricultura, inzan na Serra especies chamadas “oportu-
nistas” e “omnívoras”, como o raposo e o xabarís.

Nesa cara Leste da Serra, pertencente ao concello do Porriño, a presenza huma-
na é menor, en parte polo íngreme do terreo (non se presta para facer un curro de 
cabalos, ou para acurralar ovellas, ou para facer merendeiros, como pasa coa cara 
que mira ao Oeste). A isto deberase que o único avistamento de corzo da Serra do 
que temos noticia dérase aí, e que na mesma zona matárase no 2007 un xabarís de 
170 kg, cando o normal é que as pezas teñan un peso de un pouco máis da metade 
desta (o pequeno tamaño dos animais habitualmente cazados indica que a presión 
humana orixina “mortes prematuras”; a menor presión, maior lonxevidade e xa 
que logo, tamaño).
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A NATUREZA

Ata aquí, tense falado da Serra como nunha narración, combinando, nunha 
secuencia temporal, os seus condicionantes históricos, xeográficos e climáticos.

 E fíxose así para resaltar agora, como retrucando á afirmación de que non hai 
natureza, o que afirmou, en 2011, un afamado científico do campo da conserva-
ción (N. Dude), que propuxo substituír, a efectos de protección, o concepto de 
Natureza “natural”, hoxe inexistente segundo el afirma, polo de “Natureza autén-
tica”. Na definición de Dude, un ecosistema auténtico é “un ecosistema resiliente, 
co nivel de biodiversidade e amplitude de interaccións ecolóxicas que se pode pre-
dicir como o resultado da combinación das condicións históricas, xeográficas e 
climáticas nunha localidade particular”.

E hai na serra do Galiñeiro auténtica natureza; por exemplo, a nivel das espe-
cies, e a escala dos hábitats (como tan ben ten subliñado o documento de alega-
cións presentado pola plataforma que defende a Serra). Nun sentido máis amplo, 
hai no Galiñeiro natureza auténtica. 

Repárese que, nese concepto, intégrase a actuación humana de tipo non dis-
ruptivo (como a tradicional), e que ese concepto concorda co paradigma implícito 
na conservación da Natureza no noso país, e que ese concepto (ou algún semellan-
te) permitiría avalorar para a defensa da Serra procesos, elementos inmateriais e 
usos (como, por exemplo, o tipo de pastoreo do cabrume que se efectúa na Serra, 
e que segundo A. Bouhier5 , ten carácter primixenio). 

ENGÁDEGAS

Para quen queira ter un coñecemento máis completo da Serra, engádense un par de 
aspectos que, polo técnico, poderían sobrecargar o texto anterior.

O gneis de riebeckita e os elementos que degoira o proxecto de explotación mineira

Segundo R. Díez Fernández, este gneis “orixinouse a partir dunha rocha ígnea 
intrusiva de probable estrutura holocristalina fanerítica e moda equivalente a granitos 
de feldespato alcalino”; esa rocha primixenia (o protolito) formouse pola solidificación 
dun magma que, por cristalización fraccionada de basaltos alcalinos moi ricos en volá-
tiles, tería xerado unha rocha intermedia (andando o tempo, esa rocha sería transfor-
mada en gneis alcalino) e “un líquido residual de composición de riolita alcalina”(que, 
andando o tempo, sería transformada nos gneis peralcalinos).

Estas rochas son “alcalinas” porque no magma había tanta abundancia de álcalis 
que non se puideron integrar todos nos feldespatos, que serían o seu destino normal, e 
fixérono noutras fases; algúns en piroxenos e anfíbolos sódicos, e os máis en minerais 
accesorios.

E nisto último está o tintimán. Normalmente, nos líquidos residuais concéntranse 
os elementos que non teñen doada integración nos silicatos e que, xa que logo, queren 
seguir, mentres poidan, na fase fundida dos magmas (elementos magmáfilos, REE e 
HFSE). Os seus ións teñen demasiada carga ou son demasiado grandes para encaixar 



ben nos feldespatos, e tenden a introducirse nos anfíbolos, en concreto na riebeckita; 
este mineral, un anfíbolo, forma parte de varias series de “disolución sólida”, pois ad-
mite gran variedade de elementos na súa composición; acepta tantos que se ten com-
parado a un “cubo do lixo” composicional.

Mais os fluídos residuais que acabaron dando o gneis con riebeckita eran parti-
cularmente ricos en ácido fluorhídrico e outras substancias ligantes (CO2, SH2) que 
“complexaron” as REE e HFSE. Ao baixar a temperatura do magma, o F “safou” e in-
tegrouse en diversos minerais, e isto fixo rachar os “complexos”, e as REE e HFSE, sen 
sitio xa nos anfíbolos, incluíronse nos minerais accesorios do gneis de riebeckita. Estes 
elementos son os que se queren beneficiar.

A canteira de feldespato

Na base do Coto da Zorra (onde está a garita de vixilancia contra os incendios), 
polo W, hai granito, orixinado pola solidificación dun magma que intruíu nos gneis 
(isto sucedeu varios quilómetros no interior da codia terrestre). O magma quentou os 
gneis nos que encaixou, causándolle fracturas; logo, o magma foi arrefecendo, e a súa 
parte residual, rica en fluídos hidrotermais, penetrou polas fracturas que el mesmo 
orixinara e solidificou nelas, formando un gran dique de natureza pegmatítica. Os 
principais minerais que hai nel son feldespato potásico, plaxioclasa e cuarzo, e, en 
menor medida, turmalina, moscovita, biotita e granates. Di o MGdE na “folla” de Tui: 
“Ao SW do Zorro preséntase un gran dique de pegmatitas que se ten explotado para 
extraer feldespato e no que se atopan algúns cristais de berilo de ata 40cm de lonxitu-
de; estes berilos son de cor branca leitosa e non transparentes”. 

As pegmatitas, e en concreto as ricas en berilo, son rochas formadas a partir de 
magmas moi hidratados. A riqueza en fluídos explica a súa principal característica, 
que é a presenza de grandes cristais (tipicamente, de 20mm); a auga, por advección, 
porta o material dos cristais e produce as condicións aptas de crecemento, e polo pro-
ceso de selección de xermes, só permite que medren uns minerais moi determinados; 
deste modo fórmanse poucos monocristais, pero moi grandes. Ademais prodúcese o 
enriquecemento nos fundidos residuais de elementos escasos, tales como o litio, o be-
rilio, o boro, o niobio e outros. Isto deu na presenza de varias decenas de minerais no 
dique, algúns moi raros. A mina de feldespato e, particularmente, os seus escouredos, 
son visitados frecuentemente por afeccionados á mineraloxía; nuns foros na Internet 
pódese comprobar o interese (por varios conceptos) do lugar, e alguén interesado en 
buscar argumentos de protección quizás atope algún minerando a información que 
hai neles.
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O sistema tradicional de aproveitamento dos ponis atlánticos salvaxes 
nos montes da Groba, Morgadáns e Galiñeiro. Retos no século XXI

Laura Lagos Abarzuza
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RESUMO
Unha parte moi importante dos  ponis salvaxes de Galicia habitan nos montes que arrodean o Val Miñor. 
Arredor de 900 na serra da Groba, na actualidade, 2500 hai corenta anos.
O manexo de estes garranos ou burras do monte, o seu manexo en comparación con outras poboacións 
similares, discutir os factores que ameazan a súa conservación e a posibilidade da persistencia do  
manexo tradicional no século XXI, así como os pasos que se están dando ou deberían darse en prol da 
súa conservación.

PALABRAS CHAVE: Poni salvaxe, garrano, burras do monte, curro, besteiros.

ABSTRAC
A very important part of Galician wild ponies live in the mountains that surround Val Miñor (Miñor river 
Valley). About 900 in Groba mountains at present, 2500 forty years ago.
The handling of these “garranos” or “burras do monte”, their handling in comparison with other similar 
populations, discussing the factors that threaten their conservation and the possibility of this traditional 
handling persists in the 21st century, as well as the steps that are being taken, or should be taken, to 
ensure their conservation.

KEY WORDS: Wild pony, garrano, burras do monte, curro (drift), besteiros (ponies dealer).



INTRODUCIÓN

Unha parte da poboación de ponis salvaxes de Galicia vive nos montes que rodean 
o Val Miñor: a Serra da Groba no seu extremo suroeste e os Montes Galiñeiro, Arrui-
do e Aloia ao nordeste do Val (Figura 1). A Serra da Groba, onde o censo é maior, 
esténdese por uns 100 km2, á beira dunha das costas mais poboadas e turísticas de 
toda Galicia. A densidade media de poboación nos Concellos incluídos na serra é de 
164 habitantes por km2 (IGE 2011). Hoxe en día, 850-900 ponis salvaxes viven nestas 
montañas (M. Domínguez, Asociación de Gandeiros de Cabalos do Monte da Gro-
ba, comunicación persoal). Hai apenas 40 anos a poboación era de 2.000-2.500 ponis 
(Iglesia 1973). Os Montes Galiñeiro, Arruido e Aloia tamén acollen unha poboación, 
de tan só uns 100-120 hoxe en día, e 250-300 animais hai 40 anos (Iglesia 1973).

Os ponis salvaxes de Galicia viven libres nas serras ao longo de todo o ano, con 
ciclos vitais adaptados ao medio e independentes do manexo humano (Lagos 2013). 
As súas características morfolóxicas, ecolóxicas e fisiolóxicas son consecuencia da súa 
adaptación ao medio, e dunha forte selección natural imposta polas rigorosas condi-
cións dos montes nos que habitan (Bárcena 2012). A selección humana, que deu lugar 
ás distintas razas de cabalos domésticos, apenas xogou un papel na actual conforma-
ción destes animais. En Galicia son coñecidos popularmente como bestas e, concre-
tamente na Groba, son denominados burras. Recentemente Bárcena (2012) suxeriu a 
denominación de garranos para os ponis atlánticos do norte da Península Ibérica e das 
illas do Atlántico. Os traballos de investigación dedicados á ecoloxía desta poboación 
foron escasos ata agora, a pesar da súa influencia nos ecosistemas de monte de Galicia, 
pero podemos citar: como pioneiro, o traballo de Iglesia (1973), máis recente o de 
Lagos (2013), e as contribucións de  Magdalena e Vidal (1984), Bárcena e Hermida 
(2003) e Bárcena (2012).

Esta artigo pretende describir as poboacións de ponis salvaxes que habitan nos 
montes que rodean o Val Miñor, describir o seu manexo en comparación co doutras 
poboacións similares, discutir os factores que ameazan a súa conservación e a posibi-
lidade de persistencia do manexo tradicional no século XXI, así como os pasos que se 
están dando ou deberían darse en prol da súa conservación. 

USOS E MANEXO TRADICIONAL

Os garranos son animais salvaxes aproveitados tradicionalmente polos besteiros. 
O manexo ao que estes animais son sometidos é mínimo e consiste en reunilos unha 
vez ao ano para retirar os poldros, marcar os adultos que non o estivesen e raparlles as 
crinas (Iglesia 1974), así como desparasitalos. En cada zona das dúas descritas, as greas 
viven en toda a serra e dentro da mesma os seus movementos non están limitados por 
peches, senón que é posible a interacción entre greas.

Antes, o seu aproveitamento era esencial, pois eran domados para usar como ani-
mais de transporte, carga e traballo nas explotacións gandeiras, os poldros eran usados 
para carne e as crinas eran un valioso produto empregado principalmente para facer 
cordas (Iglesia 1973, Bárcena y Hermida 2003). O uso das crinas perdurou ata os anos 
70, pero hoxe en día a maioría destes usos desapareceron e o seu uso primordial é a 
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Figura 1. Localización das poboacións de ponis salvaxes nos montes que rodean o Val Miñor: Serra da 
Groba, Montes Galiñeiro e Aloia. Elaboración propia a partir de Iglesia (1973).
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venda da carne dos poldros (M. Domínguez, comunicación persoal). 
Atopamos poboacións de garranos sometidas a un manexo similar no norte de 

Portugal, Cantabria, nas Montañas Carneddau (Gales), en Exmoor, Dartmoor e New 
Forest (Inglaterra), ainda que en todas elas o censo é moito menor e o manexo polo 
xeral máis intensivo. En Exmoor, son os propietarios os que forman as greas. Cada 
propietario, ou criador, ten dereitos de explotación nun Terreo Comunal (Commons) 
pechado, de entre 250-800 ha, e nel conforma unha grea (Baker 1993); poucas greas 
coexisten nun mesmo Terreo Comunal de forma que se poida dar interacción entre 
elas, vivindo 3 garañóns e 70 eguas no máis extenso (D.J.T. Brewer, The Exmoor Pony 
Society, comunicación persoal).

Este manexo, realizado na Groba e nas demais zonas de Galicia onde habitan po-
boacións de ponis salvaxes, aínda que é mínimo, inflúe en certa medida no compor-
tamento social e reprodutor dos ponis salvaxes. A retirada anual da maior parte dos 
poldros, principalmente os machos, afecta á proporción de idades e sexos, así como 
á estrutura social das greas. O reducido número de garañóns (machos sementais) na 
Groba (40-50 eguas por garañón: M. Domínguez, comunicación persoal) tamén inflúe 
na estrutura social e na estabilidade das greas. Os besteiros deciden sobre o número de 
eguas por macho, chegando a un compromiso para evitar loitas entre garañóns sen 
sacrificar un alto número de eguas cubertas. Esta sex ratio é moi baixa en comparación 
con outras zonas de Galicia: 15-18 eguas por macho no Centro da Dorsal Galega (La-
gos 2013), e especialmente en comparación coa de poboacións de cabalos cimarróns: 1 
no Parque Nacional de Tornquist en Argentina (Scorolli y López Cazorla 2010), 0,83-
1,26 nas Montañas Pryor en EEUU (Roelle et al. 2010). 

Como dicimos, polo xeral en Galicia, os garranos son reunidos unha vez ao ano 
para retirarlles os poldros, nos coñecidos curros ou rapa das bestas, celebrados ao lon-
go do verán e outono. Na Serra da Groba, os curros son levados a cabo na primavera, 
aínda que en agosto se fai unha segunda captura (curro das moscas) co fin de realizar 
unha desparasitación externa. A poboación de ponis salvaxes dos montes que rodean 
o Val Miñor captúrase en seis diferentes curros: A Valga, Torroña, Mougás, San Ci-
brán, Morgadáns e Galiñeiro ou Vincios.

O día do curro, pola mañá cedo, os besteiros saen cara ao monte, uns a pé e outros 
a cabalo, para buscar as greas; é norma que por cada catro burras participe un olleador 
no curro (Iglesia 1973, M. Domíngez, comunicación persoal). Van conducindo os po-
nis cara ao curro e outros besteiros apóstanse de pé, formando un cordón, para pecha-
ren o paso nas posibles vías de escape, de forma que avancen cara ao recinto de pedra 
que forma o curro. As burras van entrando en pequenos grupos, de forma tranquila 
polo xeral. En Morgadáns e San Cibrán reúnen os ponis lonxe do curro, na parada, e 
dende alí fanos baixar en manga, moi xuntos e rodeados de persoas para facelos que 
entren todos á vez no curro. Os ponis entran pola cancela nun recinto amplo rodeado 
de muros de pedra. O daValga ten unhas 4 ha. de superficie. Xa alí, os besteiros van 
recoñecendo as súas eguas, comprobando cales están preñadas e cales teñen poldros. 
Aos poldros fanlles unha marca provisional, rapándolles o pelo con tesoiras, para ser 
quen de recoñecelos despois cando están separados da súa nai. 

Tras un descanso para un xantar campestre, volven facer moverse as greas, meten-
do os adultos nun curral de muros de pedra, tamén denominado curro (Iglesia 1974), 
e os poldros son separados das súas nais e levados a outro curral anexo máis pequeno.  
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As greas son conducidas cara ao curro por xinetes (Torroña).

Fórmase unha manga para facer entrar os ponis no curro (Morgadáns).
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Os besteiros van entrando no curro a capturar e retirar os animais un por un. A ferra-
menta usada para este fin é unha vara cun gancho, chamada galla ou gancho (M. Do-
minguez, comunicación persoal) do que pendura o cabestro, que consiste nunha corda 
cun nó especial con dous lazos, un engánchase dende a cerviz e a continuación o outro 
derredor do morro, de forma que ao tensares este cabestro queda colocado a modo de 
cabezada sen oprimir ou afogar os animais. Primeiro son capturadas e retiradas do 
curral as femias preñadas e os garañóns. Logo, as demais unha a unha para seren ra-
padas e desparasitadas. Os individuos xoves, nacidos nos anos anteriores que carecen 
de marca, son marcados con ferro. Estas operacións son realizadas coa burra inmobi-
lizada entre dúas persoas: unha delas tensa a corda da cabezada e a outra tira dunha 
segunda corda enganchada na cola. Sen dúbida é unha operación difícil pois estes 
animais son bravos. Logo destas operacións, os adultos son liberados, xunto cos pol-
dros que non serán vendidos. A denominación de rapa das bestas débese á operación 
concreta de cortarlles as crinas e a cola. No pasado estas sedas eran un produto valioso 
(Iglesia 1973), na actualidade non posúen valor, pero aínda así continúa a realizarse 
esta operación por tradición ou pola crenza, equivocada ao noso xuízo, de que é máis 
hixiénico para os animais.  

Esta forma de desenvolver o curro e as operacións de manexo é única dos montes 
que rodean o Val Miñor. Nos demais montes da provincia de Pontevedra: curros de 
Sabucedo e Amil, os denominados aloitadores derriban a man o animal: un salta sobre 

Os besteiros equipados con gallas e cabestros intentan botar o lazo ás súas eguas para sacalas do curro 
unha a unha..
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el, mentres que outros o agarran da cabeza e cola para tombalo no chan, onde unha vez 
inmobilizado realizan as operacións: rapa, marcaxe a ferro e ás veces desparasitación. 
Como dicimos, cada lugar ten as súas peculiaridades e os curros da Groba son distin-
tos dos doutros montes de Galicia. Pero todos eles comparten moitas características 
coa forma ancestral de cazar lobos utilizando foxos (Pérez 2010). 

Noutros lugares de Europa onde existen poboacións de cabalos ceibes tamén se 
realiza a recollida dos poldros de forma similar. En Doñana, celébrase a saca de las 
yeguas en xuño. Os cabalos marismeños que viven en Doñana son conducidos por xi-
netes ata a vila de Almonte (15 km). Ao igual que na Groba, rápanse, márcanse aqueles 
que non o estaban e os poldros son retirados para a súa venda (Murphy and González 
Faraco 2002), polo xeral hoxe en día para carne (J. Calderón, Estación Biolóxica de 
Doñana, comunicación persoal).  Tamén os garranos de Portugal (Portas et al. 1998), e 
os de Exmoor (Baker 1993), Dartmoor (Dartmoor Commoners´ Council 2013), New 
Forest (Tyler 1972, Ivey 2009, Verderers of the New Forest 2013) e Carneddau (Stanley 
and Shultz 2012, Winter et al. 2013), no Reino Unido, recóllense unha vez ao ano, no 
outono, para retirar e vender os poldros.

En Galicia, son os propietarios dos ponis, ou as asociacións de propietarios, os 
que organizan os curros. En New Forest, son os Agisters, gardas de campo empregados 
pola organización que xestiona os ponis (Verderers’ Court), os que organizan e levan a 
cabo estes curros ou drifts, pero tamén participan os propietarios e outra xente que lles 
axuda (Verderers of the New Forest 2013). As operacións son similares ás realizadas en 
Galicia, pero con axuda dunha manga de captura e, como novidade, algúns ponis son 
equipados de colares reflectantes para diminuír a incidencia dos accidentes de tráfico; 
así mesmo os Agisters cortan a cola a cada poni de certo xeito, para mostrar qué pro-
pietarios pagaron a cota anual (Verderers of the New Forest 2013). 

CONSERVACIÓN

Ameazas

A práctica desaparición dos seus usos tradicionais, os conflitos cos propietarios 
da terra debido a interaccións con outros usos como o forestal ou agrícola e gandeiro 
(Magdalena e Vidal 1984, Bárcena e Hermida 2003) e os accidentes de tráfico (Lagos 
2013) son causa do descenso de poboación que en toda Galicia experimentaron estes 
animais nos últimos 40 anos. Non obstante, a ameaza que máis preocupa a investiga-
dores e aos propios besteiros procede do Decreto 142/2012, disposto como transposi-
ción do Regulamento (CE) Nº 504/2008 da Comisión do 6 de xuño de 2008.

Este Regulamento Nº 504/2008 establece que os équidos nacidos na Comunidade 
Europea deberán ser identificados mediante un documento de identificación único 
(art. 5) e un traspondedor cun código que sirva de vínculo entre o documento de 
identificación e o  animal nunha base de datos con detalles sobre o propietario (art. 3 
e 5). Esta normativa antóllase incompatible coa existencia de poboacións de équidos 
ceibes ou salvaxes. Por esta razón, o artigo 7 contempla unha excepción: “a autoridade 
competente poderá decidir que os équidos que constitúan poboacións definidas que 
viven en condicións salvaxes ou semi-salvaxes en determinadas áreas, incluídas reservas 
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naturais, segundo sexan definidas por dita autoridade, deberán identificarse de con-
formidade co artigo 5 só si se sacan fóra desas áreas ou se domestican”.

Noutros países esta excepción xa foi aplicadas. O goberno de Gales para os seus po-
nis salvaxes de Carneddau en Northern Snowdonia, así como para outras poboacións 
de ponis no centro e sur (Welsh Government 2012). En Inglaterra para os ponis de 
Exmoor, Dartmoor e New Forest, segundo as Horse Passports Regulations 2009. Así, 
estas zonas foron designadas áreas que conteñen  poboacións definidas de cabalos 
que viven en condicións salvaxes ou semi-salvaxes e polo tanto os ponis non necesi-
tan ser identificados mediante pasaportes e microchips mentres permanezan nelas. 
En Holanda, Oostvaardersplassen, onde habitan 1.100 cabalos, é Reserva Natural e as 
súas leis indican que nas reservas non existe obrigación de identificación para ningún 
animal (M. van Dierendock, Ghent University, comunicación persoal).

Non obstante, en Galicia non foi aplicada esta excepción e a lei establece que todos 
os ponis salvaxes han de estar marcados con microchip e contar cos documentos perti-
nentes. Ao contrario, o Decreto 142/2012 inclúe outras medidas que poden dar lugar á 
substitución destas poboacións salvaxes por explotacións controladas de équidos para 
carne en fincas pechadas. As autoridades, veterinarios, xestores forestais e parte da 
poboación (influída pola prensa) teñen a esperanza de que estas medidas resolvan os 
conflitos existentes, como os accidentes de tráfico. Os besteiros e algúns investigadores 
(entre os que sobra dicir que me atopo) alertan sobre a ameaza destes impedimentos 
administrativos para a preservación da poboación salvaxe de garranos de Galicia e do 
seu sistema tradicional de aproveitamento.

¿En qué medida o sistema de aproveitamento tradicional da Groba é compatible 
cos novos tempos? 

Ata agora, os besteiros da Groba utilizaban marcas de ferro para identificar os 
seus animais. Cada propietario posúe a súa marca, algunhas permaneceron iguais 
ao longo de xeracións (M. Domínguez. Comunicación persoal). O presidente da 
Asociación custodia o libro de marcas cos datos dos propietarios. Estas marcas equi-
valerían ao sistema de identificación inequívoco que esixe o Regulamento Europeo e 
o libro á base de datos que asocia cada animal co seu propietario. Ademais, presenta 
a vantaxe de permitir identificar os animais a distancia. Así no caso de problemas 
pódese contactar co dono. Este sistema tamén é utilizado en Exmoor ou New Forest 
(Verderers of the New Forest 2013, D.J.T. Brewer, comunicación persoal).

Se fose aplicada a excepción contemplada no Regulamento Europeo, a Serra da 
Groba podería ser designada como área na que viven poboacións de équidos en 
estado salvaxe. O sistema tradicional podería conservarse, salvo polo feito de que se 
algún animal fose destinado á venda fóra desta zona si tería que levar documento de 
identificación e microchip, igual que en  Inglaterra ou Gales. En Gales a normativa 
tamén contempla a identificación cando se realiza un tratamento con algún produto 
veterinario (Welsh Government. 2012). É previsible polo tanto que tamén nestes 
montes se procedese á identificación se se realizan tratamentos, pero estes animais 
están adaptados á vida no monte, e os coidados que se lles prodiga,  como despara-
sitalos, quizais se expliquen parcialmente porque aínda son vistos por moitos como 
animais domésticos. 
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O camiño para a súa conservación

Contamos co gran valor biolóxico (Bárcena 2012) e cultural desta poboación, así 
como co seu gran potencial turístico. Moitos curros convertéronse nunha importante 
festa, con miles de visitantes e algún deles como o de Sabucedo foi declarado Festa de 
Interese Turístico Internacional. Pero sen dúbida, contemplar os garranos no seu medio 
natural e poder observar o seu comportamento é en realidade o maior potencial turís-
tico desta poboación. Os ponis son os símbolos do Parque Nacional de Exmoor, e de 
Darmoor, e son considerados un motivo para visitar estes Parques, o cal é un exemplo 
a seguir.

Desde o punto de vista da investigación, aínda queda moito por saber dos nosos po-
nis. ¿Trátase verdadeiramente dunha poboación salvaxe de équidos que non pasaron por 
un episodio de domesticación, como indica a teoría de Bárcena (2012)?. Os avances da 
xenética poden proporcionar resultados que axuden a desvelar esta incógnita. É por isto 
que estamos a colaborar con investigadores da Universidade A&M de Texas; recollemos 
mostras de crinas nos curros ao longo do verán de 2013, que serán analizadas alí. A miña 
tese doutoral, presentada en abril de 2013, abordou a ecoloxía dos ponis salvaxes no re-
ferente a taxas reprodutoras, supervivencia das crías, fenoloxía de reprodución, estrutura 
social e depredación por parte dos lobos no Centro da Dorsal Galega, pero é necesario 
ampliar a investigación sobre certos aspectos da súa ecoloxía que permitan orientar o 
manexo para facelo máis acorde coa etoloxía destes animais.

Finalmente, dar a coñecer esta poboación no estranxeiro é fundamental para que 
tamén sexa valorada pola comunidade científica internacionalmente. O primeiro dos 
pasos que demos neste senso foi acudir á Conferencia Internacional de Équidos Salvaxes 
celebrada en 2012 en Viena onde presentamos os nosos traballos sobre estrutura social 
das greas e supervivencia dos poldros en presenza de depredadores (Lagos e Bárcena 
2012a, b). En segundo lugar colaboramos coa autora americana Wendy Williams que 
publicará un libro sobre os cabalos salvaxes, para que puidese coñecer de primeira man 
esta poboación, o seu hábitat e a forma na que vén sendo manexada tradicionalmente; 
este verán visitou o Curro de Torroña, a Serra da Groba, e os petróglifos de Baíña co 
arqueólogo Xose Lois Vilar como guía, así como outros territorios con ponis salvaxes de 
Galicia. Finalmente, colaboramos nun documental sobre os ponis salvaxes realizado por 
Simon Goodall, da Universidade de Sandford (Manchester). Pequenos pasos, para pór 
o noso pequeno gran de area na conservación dos ponis salvaxes atlánticos de Galicia.
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RESUMO 
Este traballo é un amplo resumo da memoria de investigación Conflitividade campesiña ao redor da 
propiedade e dos usos do monte no Baixo Miño (1910-1970). Unha ollada ambiental, elaborada, pola 
autora, no marco do Programa Oficial de Posgrao en Historia Contemporánea da USC, baixo a titoría de 
Eduardo Rico Boquete, no que se fai unha achega ao proceso dunha das primeiras repoboacións fores-
tais ordenadas en Galicia, en concreto na Serra da Groba, nos montes comarcais do concello de Oia. Un 
percorrido polo estado destes montes antes da repoboación, da conflitividade e resistencia á mesma así 
como da consolidación e desenlace do proceso repoboador.
 
PALABRAS CHAVE: Repoboación forestal, conflitividade campesiña, propiedade do monte, usos do 
monte, Oia, montes comunais, montes do Estado

ABSTRACT
This work is an extensive summary of the research work titled Conflitividade campesiña ao redor da 
propiedade e dos usos do monte no Baixo Miño (1910-1970). Unha ollada ambiental, elaborated, by the 
author, within the framework of the Official Program of Post degree in Contemporary History of the USC, 
under the tutorship of Eduardo Rico Boquete, in which we can see a contribution to the process of one of 
the first structured forest repopulations in Galicia, specifically in Groba Mountains, in the area of Oia mu-
nicipality. It is a run through the situation of these mountains before the repopulation, the level of conflict 
and the opposition against the process, as well as its consolidation and outcome.

KEY WORDS: Forest repopulation, farmer conflict, property of the mountain, uses of the mountain, Oia, 
communal mountains, State’s mountains.
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LIMIAR

A historia dos recursos naturais e do territorio é tamén a historia das comuni-
dades que neles cohabitaron, se reproduciron e se foron transformando ao longo do 
tempo. O seu estudo é parte imprescindible para o coñecemento da evolución das 
sociedades rurais así como da sociedade en global e seu proceso de desorganiza-
ción. Os montes encadrados no municipio de Oia, situado no suroeste da provincia 
de Pontevedra, ofrecen a posibilidade dun estudo desas características. A comarca 
do Baixo Miño, na que se insire, foi a protagonista das primeiras repoboacións fo-
restais ordenadas dende a administración forestal en Galicia, e axuda a comprender  
as súas orientacións e repercusións sobre a sociedade agraria galega.

O concello de Oia conta actualmente cunha extensión de monte comunal de 
6.496,78 ha, organizado en seis parroquias: Burgueira, Loureza, Mougás, Oia, Pe-
dornes, Viladesuso. A extensión total do municipio é de 8.300 ha, polo que o mon-
tes supón un 78% do mesmo. É indiscutible pois a transcendencia que debeu ter ao 
longo da súa historia. 

A día de hoxe, os montes de Oia presentan unha ampla cuberta forestal compos-
ta por coníferas e eucaliptos fundamentalmente, e mantén unha cabana gandeira 
cabalar simbólica, con máis peso turístico que económico. As masas de arborado, 
coetáneo e homoxéneo, esténdense polas seis parroquias e constitúen unha parte 
moi importante do territorio a monte. Podemos comprobalo na seguinte imaxe da 
parroquia de Oia, literalmente invadida pola cuberta arbórea:

O obxecto de estudo desta investigación foi o proceso de repoboación destes 
montes e as súas implicacións socioeconómicas e ambientais na zona, así como a 
conflitividade social que o acompañou. Tratamos de trazar tamén o percorrido da 
súa propiedade e dos seus modos de uso que une os puntos cronolóxicos que van 
dende 1910 ata 19711, e observamos as transformacións que se foron xerando. De-
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A masa forestal sobre a parroquia de Oia. Actual. 



témonos naqueles aspectos que máis información nos achegan sobre o proceso de 
transición que tiña lugar nos montes pero que afectaba a todas as comunidades que 
os rodeaban. Proceso que estaba protagonizado polas repoboacións forestais pero 
que abarcaba o cambio político, social e económico que atravesaba o conxunto do 
Estado da man do modelo liberal-capitalista. 

A vontade que empurrou toda a investigación foi a de buscar vías de coñece-
mento sobre un pasado difuso e pouco incorporado ao noso presente, borrado pola 
orientación dunha modernidade urbana e industrial que ten invisibilizado o papel 
das sociedades rurais nas épocas máis contemporáneas. A elección dos montes que-
da máis que xustificada pola súa extensión e polo importante papel que xogaban no 
seu seo, funcionando de torre vixía sobre a que observar as comunidades agrarias 
que os habitaban. 

O Arquivo Municipal de Oia, o Arquivo Histórico da deputación de Pontevedra 
e o Arquivo da deputación de Pontevedra foron as fontes fundamentais da docu-
mentación e a información que nutriron este estudo. 

ANTECEDENTES

Punto de partida: montes comunais suxeitos a renda foral

Para achegarnos á realidade dos montes incluídos no termo municipal de Oia 
durante a segunda metade do século XIX, e obter unha base que nos sirva de punto 
de partida desta investigación, contamos con tres fontes: o censo de montes do 
municipio, que pertencía ao Partido Xudicial de Tui, do ano 1847, a Clasificación 
de Montes elaborada polo Corpo de Enxeñeiros de Montes de 1859, así como o 
expediente de excepción incoado polo propio concello en 1861 de cara ao Catálogo 
de Montes Públicos exceptuados da desamortización de 1862.

Nesta primeira relación (ver cadro 1), aparecen rexistrados dez montes, reparti-
dos entre as seis parroquias do concello, cun total de 1.476,95 ha. Destes dez mon-
tes, tres pertencían ao Estado e os demais ao común da veciñanza. A diferenza 
entre ambos, montes do Estado e montes do común, é salientable: os primeiros 
presentan unha extensión moi reducida en comparación aos segundos, e un uso 
eminentemente forestal, con arborado abundante (piñeiro e carballo); os segundos 
teñen unha extensión moi ampla e presentan unha cuberta rasa e con predominio 
do toxo. 

Máis avanzada no tempo é a clasificación de montes do concello de Oia reali-
zada polo enxeñeiro agrónomo do distrito provincial de Pontevedra, Manuel Spi-
nola, para cumprir coa Clasificación Xeral de Montes do ano 1859 e que tiña por 
finalidade coñecer e catalogar o patrimonio forestal español de cara a posibilitar a 
desamortización civil de 1855. Nesta clasificación inclúense a denominación, a ex-
tensión e os usos dos montes así como a relación de montes exceptuados da venda, 
todos os rexistrados en Oia. 

A primeira diferenza entre ambas fontes radica na extensión dos montes reco-
llidos: hai unha marxe de 551,95 ha entre un documento e outro que non se explica 
coa desaparición dos montes do Estado, de moi pouca superficie, como vimos. Sa-
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bemos que a clasificación de 1859 resultara un fracaso para Galicia3 e pouco reco-
lleu da realidade dos seus montes, o que debe ser unha das razóns da desaparición 
de superficie. Outras poden ser a ocultación por parte da poboación e dos munici-
pios dos seus montes, para protexelos das inxerencias dos enxeñeiros forestais, ou 
que a parte que falta pasase a formar parte das terras de cultivo. 

A segunda diferenza vémola na desaparición dos montes do Estado, de escasa 
extensión e moi arborados. Moitos montes do Estado teñen a súa orixe na Mariña, 
sobre todo aqueles situados preto da costa, que os precisaba para obter materia pri-
ma; aínda que o patrimonio forestal estatal tamén se nutría de restos de fincas mo-
násticas e de igrexarios desamortizados na etapa de Mendizábal, que non pasaran 
a mans privadas. Fose cal fose a súa historia, que encaixa coas dúas posibilidades 
apuntadas, coa desamortización de Madoz en 1855, non obstante, si que parece que 
o proceso privatizador debeu alcanzar estes montes, proceso xeral en Galicia onde 
os montes do Estado practicamente desapareceron4.

Unha das características máis salientables destes montes é que estaban suxeitos 
a renda foral de orixe eclesiástica, xa que o seu dominio directo pertencía ao mos-
teiro de Santa Mª de Oia dende a Alta Idade Media. Coa desamortización eclesiás-
tica de Mendizábal pasan a mans de Fernando Fernández de Casariego5, en 1840, 
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PARROQUIA MONTE PROPIEDADE
EXTENSIÓN EN 

HECTÁREAS
USO

Burgueira

A Valga Estado o 90% 0,65
árbores:

230 piñeiros
900 carballos

A Valga Estado o 90% 8,8

O Areeiro Común dos veciños 300 pedras e toxo

Loureza

Borrallo Estado 7,5
árbores:

2.000 piñeiros

A Valga Común dos veciños 100 pedras e toxo

O Lousado Común dos veciños 225 pedras e toxo

Mougás
O Outeiro Común dos veciños 225 pedras e toxo

A Fonte 
das Eiras

Común dos veciños 225 pedras e toxo

Santa María de 
Oia e Pedornes

Birtado ou 
Castro

Común dos veciños 350 pedras e toxo

Viladesuso O Arieiro Común dos veciños 125 pedras e toxo

CADRO 1. Censo dos montes do Partido Xudicial de Tui: concello de Oia, 1847.
Fonte Censo de montes do Partido Xudicial de Tui ,1847 en Cª1088/11 APP. Elaboración propia2.



dúas terceiras partes da renda6, mentres as restantes deberon quedar en mans do 
concello, como figura na clasificación de 1859. Cara a finais do século atopámonos 
outro cambio de mans do dominio directo, que pasaría a Bernardo Alonso, veciño 
da Guarda. Este último, segundo a medición e deslinde dos montes elaborada por 
un perito agrimensor en 18907, tería o dominio só dos montes das parroquias de 
Oia, Pedornes, Viladesuso e Mougás. O sucesivo cambio de mans do dominio di-
recto, dende o estamento eclesiástico aos neofidalgos8, ía acompañada, polo tanto, 
do paulatino desmantelamento do réxime foral, proceso xeneralizado en toda Gali-
cia e que chega ao seu fin nas primeiras décadas do século seguinte9. 

A existencia de foros nestes montes é importante dende o punto de vista da 
súa defensa contra á súa clasificación como montes alleables, porque o pago de 
rendas a un dominio directo demostraba o seu carácter privado, sen que se dese 
incompatibilidade entre pago de renda e carácter veciñal dos montes. Con todo, o 
certo é que os montes de Oia foron exceptuados da venda na clasificación de 1859, 
que definía cales pasaban a formar parte do patrimonio público e cales serían des-
tinados a engrosar a Facenda española10. O criterio para determinar se un monte 
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PARROQUIAS MONTES  HECTÁREAS
USOS PREDO-

MINANTES
  DOMINIO DIRECTO

Pedornes e Oia

Os Casás

50
Toxo, carras-
cos, pedras e 

fontes
Fernández Casariego

O Birtado

O Castro

O Campo 
Couto

Mougás e 
Viladesuso

A Carrachiña

200
Toxo, carrascos 

e pedras
Fernández Casariego

A Lagartiña

O Arieiro

O Outeiro do 
Home

Burgueira

O Areeiro

300
Toxo, carrascos 

e pedras
Fernández CasariegoOs Castelos

A Madanela

Loureza
A Valga 50 Toxo, carrascos 

e pedras
Cabido concello

O Lousado 225

TOTAL 13 875
Toxo, carrascos 

e pedras

CADRO 4. Clasificación Xeral de Montes: relación de montes exceptuados, 1959.
Fonte Documento relativo á Clasificación Xeral de Monte, 1859 en Cª 105/7 A.M. Oia. Elaboración propia.



era vendible ou exceptuable, segundo a norma legal da clasificación, debería ser a 
especie dominante, en favor dos montes arborados. Pero os enxeñeiros aplicaron 
para Galicia a extensión e non a especie como criterio, aínda que non dun xeito 
homoxéneo nin moi ordenado. Foron exceptuados todos os montes que superaban 
unha extensión mínima, o que actuou como “factor corrector en beneficio duns 
montes en principio condenados á venda indiscriminada”11 xa que os montes ga-
legos apenas presentaban cuberta forestal, senón que a ollos dos enxeñeiros eran 
terreos ermos, cubertos de pedra e toxo. Esta tendencia explica que fosen os montes 
do Estado, pequenos pero arborados, os que se deberon destinar á venda e non os 
de propiedade veciñal, de maior extensión pero sen cuberta arbórea. 

Por outra banda, para que a excepción dos montes entrase en vigor, eran os 
concellos os que debían iniciar expedientes de excepción con todo tipo de ache-
gas documentais que demostrasen os seu aproveitamento colectivo nos vinte anos 
anteriores. Santa Mª de Oia non se fai esperar e xa en sesión plenaria, o 22 de set-
embro do 1861, a corporación municipal acorda tramitar expedientes de excepción 
para protexer os montes veciñais. Ás poucas semanas, o 7 de outubro do mesmo 
ano,  comparece o alcalde do momento, Agustín Fernández, diante do xuíz de 1ª 
instancia do Partido Xudicial de Tui para iniciar dito expediente, no que, a falta de 
títulos de propiedade, recóllese a testemuña de nove persoas, maiores de trinta anos 
e de recoñecida “probidad y arraigo”, identificados como labregos e propietarios do 
municipio de Tomiño. En consonancia co declarado polo alcalde, as testemuñas 
ratifican o carácter comunal dos montes de Oia, que “son de tiempo inmemorial de 
propiedad de los vecinos respectivos, que con igual antigüedad están en la quieta y 
pacífica posesión de aprovecharlos en común, utilizando sus leñas, sus pastos con 
los ganados, las aguas de sus manantiales así para el riego como para fuentes y otros 
usos”12. A defensa deste comunal aproveitamento que “excede a la memoria de los 
nacidos” e que “fue por nadie interrumpido” senón “constantemente respectado sin 
la menor contradicción”, é presentado como froito de “tal necesidad para la vida de 
los pueblos que sin ese recurso se resentiría la agricultura por la falta de tojar para 
el abono de las tierras, se extinguirían los ganados, y especialmente la pobreza que 
es considerable, tendría que emigrar o perecer”13. 

Dese mesmo ano, 1861, é a relación de montes exceptuados da desamortización 
pertencentes ás aldeas, elaborada polo corpo de enxeñeiros de montes: un total de 
790,88 ha cun uso dominante de aliaga14 agás en dous montes pequenos, de media 
ha. cada un, nos que o uso dominante era o piñeiro; estes dous montes non apare-
cen na clasificación de 1859, nin no expediente de excepción. 

Aínda que é difícil contrastar a documentación estudada coa realidade do mo-
mento, especialmente no que se refire á extensión dos montes, debido ás inexacti-
tudes do clasificado polos enxeñeiros forestais por un banda, e á ocultación que lle 
presupomos ao declarado dende as instancias locais, a información obtida sérvenos 
para obter unha panorámica xeral. Estamos ante uns montes de aproveitamento co-
munal dende “tempo inmemorial”, organizados por parroquias, e suxeitos a renda 
foral, que servían de sustento á economía da zona a través do toxo, fundamental 
para a fertilización das terras de cultivo, e dos pastos. “Emigrar ou perecer” eran as 
alternativas ás que, segundo se expresa no expediente de excepción, se enfrontaba 
a poboación local se o alleamento dos seus montes tivese lugar. 
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Estados dos montes, plans de aproveitamento e pago do 10%

Aínda que o labor dos enxeñeiros forestais facilitase nun principio a excepción 
dos montes comunais galegos da venda, detrás desta actitude non se agachaba a von-
tade de defender a propiedade comunal nin os usos campesiños, senón que os enxe-
ñeiros pensaban máis ben nas posibilidades que os montes galegos ofrecían para 
o fomento da riqueza forestal. Primeiro había que salvalos da venda para despois 
intervir na súa xestión, a través dos plans de aproveitamento e da súa ordenación. 

O impulso dun novo catálogo de montes que superase as limitacións do anterior 
no ano 1862, e que engadía como criterio para exceptuar ao montes da venda que 
tivesen unha superficie mínima de 100 ha, seguramente inaugurou unha nova onda 
de requirimentos para que concellos e veciñanza achegasen información sobre os 
seus montes. De feito, en Oia atopamos varias circulares do enxeñeiro de montes 
provincial dirixidas ao alcalde do concello para que encha o estado dos montes co-
munais, formulario en branco no que debían figurar o nome, extensión e uso dos 
montes; ferramenta a través da cal o Corpo de Enxeñeiros de Montes buscaban am-
pliar e mellorar a clasificación de 1859. 

Nesa liña, no ano 1867 contamos cunha circular asinada polo enxeñeiro Pedro 
Mateo Sagasta en contestación a un escrito do alcalde de Oia dirixido ao gobernador 
civil. O enxeñeiro facía referencia a dito escrito no que o alcalde defendía a pertenza 
dos montes aos seus habitantes, argumentando o seu carácter foral como mostra 
indiscutible da súa natureza privada. Na súa circular, o Corpo de Enxeñeiros reco-
ñece a pertenza do monte ao común dos veciños e veciñas, así como o seu aprovei-
tamento colectivo, pero recorda a necesidade de que fosen enviados informes sobre 
ditos aproveitamentos, reclamados en diversas circulares; de non facelo, o enxeñeiro 
ameazaba con graves prexuízos “a sus administrados” e con apelar á “Superioridade” 
para que tomase medidas fortes e contundentes15. A mesma circular volve ser envia-
da en xaneiro de 1868.

As ameazas deberon cumprir a súa misión porque do 1868 atopamos un estado 
dos montes exceptuados, que abarcarían 900 ha e coa aliaga, outra vez, como produ-
to dominante. En referencia á cabana gandeira, rexistrábanse 268 cabezas de gando 
vacún, 894 cabezas de gando lanar e 941 cabezas de gando cabrún, así como os 
aproveitamentos comunais medidos en número de carros extraídos dos montes, un 
total de 836 para todas as parroquias. Xusto á volta deste estado dos montes, escribía 
unha nota o alcalde na que expuña ao enxeñeiro provincial a orixe foral dos montes 
e a consecuente pertenza á veciñanza, e facía referencia ao expediente de excepción 
incoado en 1861 e ás probas documentais enviadas ás oficinas provinciais; tal insis-
tencia destaca o nivel de preocupación coa que se vivía o intervencionismo estatal 
nos montes, e a nula resposta que atoparon os expedientes de excepción, inmersos 
nun devir burocrático no que poucos acadan unha resolución.

De 1879 atopamos un estado dos montes case igual ao de once anos antes; as 
cabezas de gando apenas varían nunha ou dúas cabezas, o mesmo que os carros de 
batume. É difícil pensar que na franxa temporal entre ambos documentos apenas 
houbese variacións nos aproveitamentos dos montes, máis nunha etapa de intensi-
ficación e transformación agraria. O estatismo dos datos é un sinal máis da escasa 
relación que gardan coa realidade, e, ao ser elaborados tales documentos polos pro-
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pio concellos, desvelan tamén o nivel de ocultación co que os concellos defendían o 
patrimonio da súa veciñanza.

Como mostra da escasa fiabilidade de tales cifras e do nivel de ocultación men-
cionado, once anos máis tarde, en 1890, atopámonos cun documento de medición, 
deslinde e clasificación dos montes comunais de Oia elaborado polo perito agrimensor 
José Benito Andreimi. Este perito presentaba os resultados do seu traballo soamente 
para as parroquias de Burgueira e Loureza: nove  montes cun total de 3701 ha. Se te-
mos en conta as cifras ofrecidas polos estados dos montes comentados, que nos ache-
gaban un total de monte de 900 ha, e comparámolas coas declaradas por Andreimi, 
nas que só dúas parroquias cubrirían 3701 ha de monte, o desfase entre realidade e a 
información en mans da administración queda probada. De feito, a conta de gastos e 
honorarios presentada polo perito ao concello é rexeitada por considerarse excesiva, 
o que desatou un conflito entre ambos, perito e corporación municipal, que levou ao 
primeiro a ameazar con descubrir o expediente calado en Pontevedra, xa que alí só 
constaban 621 ha de monte, cando en realidade eran 3080 ha16.  

A pesar do suborno, a corporación municipal acordou no ano 1892 non pagar a 
conta presentada polo perito, de 17.328 pta, para o que presentaban un orzamento 
alternativo de 2.083,04 pta;  recórdalle ademais que “el monte de este término muni-
cipal constituye una sola finca, no ha de insistir en demostrarlo conviniendo en que 
sean las 9 que el perito reseña en su certificación, dado la división y deslinde que desde 
tiempo inmemorial se viene respetando, cual es la que cada pueblo o parroquia de que 
se compone este término municipal, tenía asignado como se demuestra por el estado 
o catálogo unido al expediente de excepción de venta”.17 Unha vez máis, apélase ao 
expediente de excepción non resolto.

Non sabemos como rematou o litixio, pero máis interesantes para coñecer os usos 
de ditos montes son os comentarios cos que o perito acompañaba as súas medicións. 
Neles describe un monte con “bastante peñascal, de producción tojo, con buenos pas-
tos, que sostienen sobre 3000 cabezas de ganado cabrío, más de 500 de vacuno y más 
de 200 de caballar, los cuales se sostienen ellos solos en el monte”.18 É esta unha pano-
rámica da economía agraria do momento ben diferente da que quedaba rexistrada nos 
estados dos montes anteriores. 

Por outra banda, a pesar de que o pasto era común segundo lle contaran as xen-
tes da zona, Andreimi atopaba tamén fincas particulares encravadas no monte, e, 
aínda que “ninguno se ha presentado con documentos que lo acrediten y recibo 
de pagar la contribución”19 foron deslindadas como tales. Algo semellante ocorría 
cos piñeirais cos que se atopa que “fueron casi en total del monte común y varios 
vecinos se los incluyeron en la hoja del libro afanegado y con cuyo título los poseen 
considerándolos suyos”.20 Estas observacións poderían responder ao incremento dos 
apresamentos individuais dos comunais que observa Balboa López (1990) dende 
1860, e que manifestan por un lado unha crecente presión sobre os montes a cau-
sa do proceso de intensificación agraria e, polo outro, certo desaxuste dentro das 
comunidades campesiñas motivado pola indefensión xurídica na que se atopaba a 
propiedade colectiva.  

En 1901, seguramente relacionado co novo catálogo de montes de utilidade públi-
ca que se elabora nese ano, atopámonos cun estado dos montes distinto aos anteriores. 
Desta vez recóllense as medicións e deslindes elaborados por Andreimi e engádese o 
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monte do foro, dominio directo de Bernardo Alonso, que comprendería os montes 
das parroquias de Oia, Pedornes, Viladesuso e Mougás; resultaba nun total de 4901 
ha. Neste estado dos montes que inauguraba o novo século, observamos un cambio de 
actitude importante por parte do concello. Ademais da maior veracidade da informa-
ción dada, nel engádense unha serie de comentarios que apuntaban nunha dirección 
oposta á propiedade veciñal dos montes. Facíase referencia á incoación de varios ex-
pedientes de excepción en concepto de montes de aproveitamento comunal que ata o 
momento non foran resoltos; descríbese tamén o aproveitamento veciñal dos mesmos 
dende tempo inmemorial para esterco, leña e pasto, así como o manexo individual de 
partes nas que se plantaban árbores, piñeiros, por parte de veciños e veciñas que logo 
transmitían por herdanza. Mais, despois desta descrición dos usos, expoñíase a conve-
niencia de que todos estes montes pasasen a estar declarados de utilidade pública por 
“pertencer ao ministerio de Agricultura”.

Un paso adiante no proceso de intervención administrativa dos montes, máis di-
rixido cara ao control da xestión que ao cuestionamento da súa propiedade, eran os 
plans de aproveitamento forestal que arrancaron en Galicia nos anos setenta e se re-
forzaron baixo o amparo da Lei de Montes de 1863 e da Lei de 1877 para a mellora e 
repoboación dos montes públicos exceptuados da desamortización.

O primeiro plan de aproveitamento que nos atopamos para os montes de Oia é 
do ano forestal 1898-1899, elaborado por Antonio Fenech, enxeñeiro xefe do Distrito 
de Pontevedra. Nel estipulábanse as cantidades de leñas (toxos) e pastos que podería 
aproveitar a poboación campesiña. As cantidades autorizadas eran as seguintes: 

Exactamente iguais eran os plans de aproveitamento que atopamos para os anos 
forestais de 1902-1903 e 1903-1904, elaborados por Francisco Menoy. A diferenza des-
tes plans con respecto ao anterior era que estes acompañábanse coa carta de pagos do 
10%21 e cunha acta do recoñecemento posterior dos aproveitamentos nos montes, a 
cargo dunha comisión municipal nomeada para a recepción dos montes e do capataz 
de cultivos. O pago do 10% do valor dos produtos concedidos para o aproveitamento, 
que debía destinarse á repoboación dos mesmos, é un dato importante para a análise, 
xa que, tanto nas décadas anteriores como neses anos, o impago de tal imposto foi 
xeneralizado en toda Galicia22. 

A ese respecto, para o caso de Oia, nos anos 1885 e 1886, nun cruce de correspon-
dencia entre o concello e a administración de Facenda de Pontevedra, evidenciase o 
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APROVEITAMENTO CANTIDADE 

Toxo 15450 esteros

Gando vacún 136 cabezas

Gando lanar 160 cabezas

Gando cabrún 69 cabezas

Gando cabalar 72 cabezas

CADRO 5. Plan de aproveitamentos, 1899.
Fonte: Plan de aproveitamentos 1898 en Cª 105/8 AM Oia Elaboración propia.



impago do 10% durante o que se levaba de década; nas circulares entre ambas admi-
nistracións, o alcalde deses anos, tentaba negociar para o que dispuña o pago deses 
dous anos a cambio de que fose perdoada a débeda dos anos anteriores, oferta que é 
rexeitada vehementemente pola Facenda Provincial23. Non sabemos se finalmente a 
débeda foi liquidada, polo que a primeira evidencia do pago do imposto é a que se 
recolle nos plans de aproveitamento mencionados. 

Segundo Balboa López (1990), nalgúns casos, o pago do 10% supuña unha es-
tratexia defensiva,  xa que era o aspecto da intervención administrativa que máis 
se reclamaba, o que deixaba en certa calma a poboación local en relación ao cum-
primento do plan de aproveitamentos, dificilmente controlable cos medios cos que 
contaban os distritos forestais. Non coñecemos a intencionalidade do concello de 
Oia, mais o certo é que coa inauguración do novo século comezou a pagar o imposto 
do 10%; se temos en conta ademais o cambio de actitude por parte da corporación 
municipal que amosaba no estado dos montes de 1901, xa comentado, este pago 
debe obedecer  máis a unha mostra de complicidade coa administración forestal 
que a unha nova estratexia defensiva. Non podemos esquecer que os beneficios da 
explotación forestal dos montes comunais da zona irían a parar, nunha gran parte, 
ás arcas municipais. 

Por outra banda, aceptar os plans de aproveitamento supuña aceptar limitación 
nos usos dos montes, xa que neles se estipulaban as cantidades de leñas e pastos que 
podían ser usufrutuados, así como a época do ano na que debían facerse. As actas de 
recoñecemento final dos aproveitamentos, que acompañan a estes dous últimos plans 
de 1902-1903 e 1903-1904, serven para incidir na idea de que as cousas estaban mu-
dando. Nelas, o capataz de cultivos e a comisión municipal designada para o control 
dos montes, facían un recoñecemento dos mesmos e verificaban o cumprimento dos 
aproveitamentos estipulados. Tanto é así que, en novembro do 1904, identificaban 
un incendio no monte Lousado nº 486, no que se queimaran unhas 70 ha de monte 
baixo, e, como resultado, suspendíanse os aproveitamentos durante 6 anos. O pago 
do 10% non afastaba os enxeñeiros destes montes, senón que, a diferenza cos tempos 
anteriores, o control sobre os aproveitamentos comezaba a ser efectivo. 

Ao igual que os estados dos montes, os plans de aproveitamento non serven 
como fontes para coñecer a realidade duns montes que supuñan o soporte funda-
mental dunha economía agraria e gandeira en proceso de intensificación. Esta do-
cumentación facíase botando man da de anos anteriores, sendo copias unhas das 
outras24. De tomalas en conta, teriamos unha imaxe dun pasado estático, sen apenas 
variacións, unha foto fixa, allea ao dinamismo agrario do momento, incomprendido 
a ollos dos enxeñeiros forestais. 

Os “buenos pastos, que sostienen sobre 3000 cabezas de ganado cabrío, más de 
500 de vacuno y más de 200 de caballar”, datos que nos achega Andreimi en 1890 só 
para dúas parroquias de Oia, dificilmente collían nas 136 cabezas de gando vacún, 
160 de lanar, 69 de cabrún e 72 de cabalar, que permitían os plans de aproveitamen-
to para o conxunto do concello. Estes números amosan o desfase entre a realidade 
socioeconómica destes montes e a visión que deles tiña a administración forestal, e 
dannos unha idea do nivel de limitación e constrinximento que empezaban sentir os 
labregos e labregas para desenvolver o seu día a día. 

Para o que si serven estes plans é para devolvernos a imaxe dun fracaso, o da 
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intervención administrativa sobre estes montes durante toda a segunda metade do 
XIX. Os montes, lonxe de ser repoboados, seguían xogando un papel fundamental 
na economía agraria a través da produción de toxo e do seu uso como pastos para 
o gando. Teñen que cambiar aínda as tendencias do desenvolvemento agrario des-
tes anos, marcadas pola sacudida da crise agraria finisecular que percorría Europa. 
A propia crise obrigaba o agro galego a renovarse, aínda que dentro dos marcos 
dunha agricultura de base orgánica e dunha integración agrosilvopastoril, coas ex-
plotacións familiares e o carácter colectivo dos montes aínda como protagonistas. 
Estamos nun momento de transformación agraria, de crecemento en produción e 
en produtividade, de transición dende unha agricultura orgánica a unha agricultura 
orgánica avanzada25, orientada ao mercado e con certo grao de especialización gan-
deira, pero sen que se dese de momento o paso do modo de uso agrario ao modo de 
uso industrial, para o que aínda teremos que esperan bastantes anos. 

Durante esta segunda metade do século XIX que acabamos de percorrer sucin-
tamente cos montes de Oia como escenario, vanse debuxando dous mundos separa-
dos e con intereses enfrontados. Dun lado, as comunidades campesiñas que fan uso 
dos montes comunais para a súa reprodución, doutro un aparato institucional cada 
vez máis intervencionista e que apenas ten en consideración os anteriores. Outros 
son os plans que proxectaba sobre estes montes, cunha extensión e unha situación 
privilexiada para as ansias repoboadoras. Intentamos ver como se desenvolveron os 
acontecementos, como foi o baile entre uns e outros, como os montes se converteron 
nunha peza clave na tensión entre ambos mundos, e, sobre todo, como se mantiñan 
como fonte de conflitos profundos e complexos.

O INICIO DAS REPOBOACIÓNS

Os montes de Oia

Dominando al mar hasta más de 500 metros de altura y como sirviéndole 
de sólida barrera a lo largo de una costa rocosa y bravía orlada de rom-
pientes escollos y arrecifes sobre los que saltan coronadas por espumosas y 
gigantescas crines, encrespadas e imponentes olas, se extienden en más de 
40 kilómetros de ingentes cumbres, una sierra quebrada y sinuosa que, in-
terrumpida por profundos senos en los que se recuestan y abrigan apacibles 
aldeitas, parte del rocoso macizo del Galiñeiro a 705,47 metros de altitud y 
después de formar los montes de la A Madanela y bordear con los del Torro-
so y Campo do Couto los términos del Rosal y La Guardia, enlaza sobre el 
de Bayona por el Cabo Silleiro, con los de Groba, para volver sobre su origen 
por los de Gondomar y el Aloya26.

Con estas palabras sitúa o enxeñeiro Rafael Areses os montes encadrados dentro 
do concello de Oia, organizados comunalmente ao redor de seis parroquias: Oia, 
Pedornes, Viladesuso e Mougás, situadas de sur a norte ao pé do mar e abarcando as 
ladeiras da serra, e Loureza e Burgueira, emprazadas no interior da mesma. O límite 
sur márcao o concello do Rosal, o este o de Tomiño e o norte o de Baiona.
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Para coñecer a súa extensión durante a primeira metade do século, botaremos 

man de dúas fontes: a memoria de repoboación dos montes de Oia de 1935 e a ins-
crición destes montes no rexistro da propiedade de Tui feita en 195027. Na primei-
ra, recóllense 5.860 ha de montes, repartidas entre as seis parroquias mencionadas, 
que abarcarían máis dun 70% do concello, cunha extensión de 80 km2; na segunda 
6.325 ha. Unha diferenza de 465 ha que se sitúa nas parroquias de Viladesuso e 
Loureza, sendo exactamente igual a extensión que ofrecen as dúas fontes para o 
resto das parroquias. Estas cifras amosan a importancia duns montes que ocupan 
a maior parte do concello que os acolle.  

A comparativa con datos anteriores, o que nos daría unha imaxe da evolución 
destes montes ao longo do tempo, non é posible pola pouca fiabilidade que, como 
vimos, ofrecen as fontes anteriores. Nin na clasificación de 1859 nin no expediente 
de excepción, nin nos plans de aproveitamento cos que contamos para as últimas 

 MAPA 1. Elaborado por Rafael Areses en 1935, incluído na memoria de repoboación dese ano.
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décadas do XIX e as primeiras do XX,  aparecen datos que, en comparación cos 
presentes, parezan axustarse o máis mínimo á realidade á que se refiren. Uni-
camente unha medición e deslinde elaborada en 189728 se achega ás cifras máis 
actuais. 

Estes montes, que foran excluídos nas clasificacións de montes anteriores, fo-
ron incluídos no Catálogo de utilidade pública que arranca en 1901 coa numera-
ción de 482-487. Para amosar dita clasificación e a súa extensión por parroquias, 
utilizaremos os datos de 1950: 

Tanto nos documentos que recollen o conflito entre o concello e o perito agri-
mensor Andreimi sucedido nos últimos anos do XIX, descrito no apartado an-
terior, como no informe do Enxeñeiro Xefe do distrito forestal que acompaña a 
memoria de repoboación de 1916, analizada máis adiante, faise referencia á difi-
cultade para delimitar e individualizar os montes da zona. Para a poboación local 
trátase dun único monte, organizado comunalmente ao redor das parroquias, que 
recibe distintos nomes en función dos seus puntos máis altos ou significativos.

O toxo, ulex europaeus, “esa providencial leguminosa que lucha inútilmente 
por multiplicar sus brotes uno y otro año y que, a semejanza de la fabulosa ave 
Fenix resurge de sus cenizas cuando el incendio la destruye”29 e os carrascos, as 
xestas e as carqueixas, xunto cos pastos, eran ata o momento os donos do monte 
e protagonistas dunha economía agraria que tiña no seu centro unha importan-
te cabana gandeira. Monte que era xestionado aínda maioritariamente baixo os 
preceptos do aproveitamento colectivo ou en man común. A pesar da corrente 
desamortizadora que se desatara medio século atrás, as comunidades parroquiais 
mantiñan a súa potestade, se ben tiñan que enfrontar a intervención administra-
tiva, cada vez máis decidida, e as presións individuais, froito dun crecente indi-
vidualismo agrario. 

CADRO Nº 6. Relación de montes de Oia, 1950.
Fonte: Rexistro da Propiedade de Tui, 1950. AP-PO, Cª 1088/11. Elaboración propia. 

PARROQUIA NOME Nº CATALOGO U.P. SUPERFICIE

Mougás
As Mariñas, O Cos-

tado, Brandariz 
482 1400 ha

Burgueira
Areeiro, Castelo,  

A Madanela
483 2300 ha

Pedornes A Peniza 484 200 ha

Oia
O Castro,  O Vicalu-

do, As Mariñas
485 550 ha

Viladesuso O Areiro, O Faro 486 910 ha

Loureza A Valga, O Lousado 487 965 ha
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A usurpación dos montes polo concello

A pesar da resistencia que durante medio século mantivera xuntos o concello e a 
veciñanza contra a intromisión da administración forestal nos seus montes, como vi-
mos, co cambio de século a corporación municipal comeza a virar cara a unha postura 
de maior complicidade co distrito forestal e cara aos plans que este tiña para os seus 
montes. Nin as especies de quenda curta nin a súa explotación madeireira eran desco-
ñecidas neste concello por aqueles anos. Xa vimos referencias á existencia de piñeiros 
nos montes do estado que había a mediados do XIX así como en fincas particulares30. 
O mercado de madeira era, en consecuencia, un importante aliciente para que o con-
cello asumise o devir, e sobre todo os beneficios, dos montes incluídos no seu termo 
municipal. 

Como paso firme nesa dirección, o 31 maio de 1908, reunida en sesión plenaria, 
a corporación municipal de Santa Mª de Oia facía referencia á súa participación na 
Asamblea de Ayuntamientos poseedores de montes, e acorda crear a Junta Rural de De-
fensa Forestal. Non contamos con máis referencias de ambas entidades, pero só pola 
súa denominación podémonos facer unha idea da súa orientación; que o concello se 
proclamase posuidor de montes supón unha ruptura significativa coas décadas pasa-
das nas que respectaba a propiedade veciñal, circunscrita ás parroquias, e non exercía 
as competencias sobre os montes veciñais que lle outorgaba a lexislación dende me-
diados do XIX.   

Aos poucos meses, o 11 outubro, a mesma corporación aprobaba solicitar á supe-
rioridade a repoboación dos seus montes por “motivos varios”31. A súa petición sería 
máis que benvida pola administración e, nin sequera un ano despois, en sesión ordi-
naria do 14 de marzo do 1909, a corporación anunciaba xa o inicio da repoboación 
dos seus montes a petición da Dirección Xeral de Agricultura, Industria e Comercio. 

Tal determinación municipal non debería estar moi separada das xestións des-
pregadas polo enxeñeiro forestal Rafael Areses, natural de Tui, e chegado ao distrito 
forestal de Pontevedra no ano 1904 tras a súa licenciatura na Escola de Enxeñeiros 
de Montes do Escorial en 1902. Dito enxeñeiro será unha das figuras clave tanto da 
repoboación forestal na provincia de Pontevedra, ámbito concreto no que desprega a 
súa práctica forestal, como da misión repoboadora no conxunto do Estado polo seu  
labor divulgativo e propagandístico. 

O punto de partida de Rafael Areses, e, por extensión, da repoboación da provin-
cia, foi a creación dun viveiro que servise como base para a experimentación forestal 
e para o ensaio con especies de crecemento rápido.  E foi Tui, berce de Areses, o mu-
nicipio no que vai desenvolver o proxecto, construíndo o Viveiro de Areas, nome da 
parroquia receptora, en 1906. 

A repoboación da provincia iniciaba o seu camiño ao redor dese viveiro que debía 
responder ao abastecemento de tal obra. Así mesmo, o viveiro pensárase tamén para 
o subministro de plantas para a celebración do día da festa da árbore, que comezaba a 
festexarse nos distintos concellos en consonancia coa nova cultura forestal que irradiaba 
dende as instancias de poder. A primeira non se fai esperar e ten lugar en Tui en 1910.

O viveiro non tardou en dar os seus froitos. Na inauguración da casa forestal que o 
acompañará dende 1912, relatada pola prensa do momento32 faise referencia ao alma-
cenamento nela de 55 hectolitros de sementes destinadas á repoboación dos montes de 



Tui e Oia. Non é de estrañar entón que nos plans de aproveitamento de 1909 e 191033 
do segundo concello, asinados por Areses, atopemos os primeiros acoutamentos de 
monte para a repoboación. Estes plans recollen os seguintes aproveitamentos: 
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MONTE
ESTÉREOS 

DE 
RAMAXE

GANDO
SUPERFICIE A
 APROVEITAR

LANAR CABRÚN VACÚN MAIOR

A Valga, O 
Lousado e 

outros
1250 16 8 20 8 1/4

O Areeiro 1250 16 8 20 8 1/4

O Castelo, A 
Madanela e 

outros
1200 16 8 20 8 1/4

O Birtado e 
outros

300 8 1/4

As Lamas 1350 12 5 8 1/4

Abeiro e O 
Castelo

10000 50 20 60 20 1/4

TOTAL 15350 110 49 128 52

CADRO Nº 7. Plan de aproveitamentos, 1909.
Fonte: Plan de aproveitamentos 1909 en AM Oia Cª 106.Elaboración propia.

MONTE
ESTÉREOS 

DE 
RAMAXE

GANDO
SUPERFICIE A 
APROVEITAR

LANAR CABRÚN VACÚN MAIOR

A Valga 3410 16 8 20 8 1/3 para leñas*

O Castelo, A 
Madanela e 

outros
5000 16 8 20 8 1/3 para leñas

O Castro 1100 16 8 20 8 1/3 para leñas*

O Cousiño 250 12 5 8 1/3 para leñas

As Penizas 500 8 1/3 para leñas

As Mariñas 1100 50 20 60 20 1/3 para leñas

TOTAL 11360 110 49 128 52

*Respectando a parte acoutada para repoboacións.         
CADRO Nº 8.  Plan de aproveitamentos, 1910.
Fonte: Plan aproveitamento 1910 en AM Oia, Cª 106. Elaboración propia.
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En comparación cos plans de aproveitamento dos anos forestais de 1902-1903 e 
1903-1904, comentados anteriormente, obsérvase unha baixada tanto nos estéreos de 
leñas como nas cabezas de gando que poden pastar nos montes. Se xa nos anos iniciais 
viamos o nivel de limitación que o distrito forestal pretendía impor aos labregos e 
labregas de Oia, en comparación aos datos que o perito agrimensor Andreimi ofrecía 
sobre o tamaño da cabana gandeira de dúas parroquias do municipio, con estes novos 
plans as restricións fanse aínda máis evidentes.  

Unha novidade destes plans con respecto aos anteriores era o acoutamento do es-
pazo de montes no que poden efectuarse os aproveitamentos, un 1/4 en 1909 e 1/3 en 
1910; neste último ano, atopamos ademais, por primeira vez, dous montes dos que 
parte da súa extensión quedaba reservada para repoboacións. Eran os montes da Valga 
e O Castro, das parroquias de Loureza e Oia respectivamente. Ambos plans estaban 
asinados por Rafael Areses, pero só o de 1910 era asinado tamén pola comisión mu-
nicipal receptora dos montes e polo garda local, e conta co selo do concello, o que 
amosa o grao de aceptación con que a corporación municipal acollía as prescricións 
do distrito forestal. 

Fora, como indicaban as actas dos plenos, o propio concello o que solicitara a repo-
boación, pero Areses destaca o labor do secretario do mesmo, Manuel Costas Fontán, 
que “enfrentándose valientemente con ediles y convecinos todos declarados enemigos 
de ella, había sido realmente su iniciador y era su entusiasta propulsor”34. O consenso 
dentro da corporación municipal ao redor das repoboacións non debía ser entón unha 
constante, e así o amosa a inquietude que expresan algúns dos seus integrantes nunha 
sesión plenaria do 30 de outubro de 1910, na que denuncian que as repoboacións esta-
ban afectando a máis terreo do previamente acordado35.  

Como dato indicativo do seu cambio de rumbo, o concello de Santa Mª de Oia 
saíase da práctica xeneralizada en Galicia do impago do 10% dende as últimas décadas 
do XIX. Esta tendencia será a que se manteña, deixando constancia dese pago nas 
sesión plenarias da corporación municipal nos anos sucesivos das primeiras décadas 
do século. O destino deste imposto debía ser a mellora dos montes sobre os que se 
impoñía, é dicir, o financiamento da súa repoboación. Os beneficios que se esperaban 
das repoboacións e a posterior venda de madeira compensarían con medras, a ollos 
do concello, o pago da taxa.

Nunha mesma liña de promoción da nova cultura forestal, o 7 xaneiro de 1917 
celébrase a primeira Festa da Árbore no municipio, á cal foron convidadas as escolas 
da zona36. Semella significativo que, a pesar de ser o concello no que máis cedo se ini-
cian ás repoboacións en Galicia, non fose dos primeiros da zona en celebrar dita festa, 
o que nos pode indicar o grao de dificultades co que se estaban levando a cabo tales 
traballos. Temos constancia tamén da celebración desta festa en 1924, na cal o propio 
Areses ofrecera conferencias e explicacións dos beneficios das repoboacións que se 
estaban realizando37.

Casa forestal 

Para facilitar as tarefas da repoboación e manter o seu control e vixilancia, en 1910 
iniciábase tamén a construción dunha casa forestal en Valdareas, na parroquia de Pe-
dornes. Previamente, o propio Rafael Areses contaba cunha tenda de campaña que 
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fora destruída en contadas ocasións38, e posteriormente cunha barraca de madeira que 
tiña por vixilancia algún “mendigo forastero” para o acubillo dos peóns. Segundo Are-
ses, a casa forestal de Pedornes era a primeira construída en Galicia, aínda que a cons-
trución dunha casa forestal no monte Seixo Albos fora proxectada con anterioridade39, 
entre os anos 1907 e 1908, a 45 metros de distancia do viveiro inaugurado poucos anos 
atrás; casa que non sería inaugurada ata 1912.

O proxecto da casa forestal de Oia fora presentado en 1909 e levado a cabo o ano 
seguinte, botando man de operarios foráneos, ante a falta de complicidades locais que 
se prestasen a tal tarefa. Nesta liña, nos informes das memorias de repoboación que 
estudaremos máis adiante, atopamos tamén indicacións de dita falta de colaboración. 
Neles xustifícase a importancia da casa para as tarefas de control e vixilancia das repo-
boacións, que, segundo o Inspector Xefe do distrito, situaríase preto de “media docena 
de caseríos de labradores ricos, que solo por necesidad o amistad darían accidental-
mente hospedaje al personal”40. 

Situada nun alto, a casa forestal permitiría vixiar grandes extensións de monte. 
Estaba pensada como vivenda do garda forestal, polo que tiña inicialmente tres plantas 
acondicionadas como residencia habitual.  Debido aos temporais e á dureza do inver-
no do lugar, xa en 1913 se presenta un proxecto de reparación e acondicionamento da 
mesma, e nas memorias de repoboación dos tres anos seguintes faise fincapé na nece-
sidade de novas obras que salven a estrutura das inclemencias do tempo. 

Por unha banda, propúñase mellorar as condicións de habitabilidade da casa para 
o garda e a súa numerosa familia, coa construción dun curral para aves, dun forno, dun 
cuarto para leñas ante os problemas de combustible que se lles presenta en inverno, e 
o levantamento dunha corte para os cabalos. Pola outra, buscábase atallar o deterioro 
sufrido pola mesma a causa das humidades que tiñan inutilizado os pisos superiores, e 
os fungos que estaban afectando tabiques e portas. O tellado tamén se danara coa vio-
lencia das choivas que acabaran inundando o faiado. A imaxe do progresivo e rápido 
deterioro sufrido pola casa, presentada case ao borde da ruína nas memorias de repo-
boación deses anos, dannos, polo tanto, unha idea das deficiencias coas que foi proxec-

FOTO 1. 1912. Casa forestal e viveiro voante de Pedornes, Oia. Garda forestal diante. Monte Bicaludo  
de fondo. (Arese, 1953: 97)
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tada e construída dende o seu inicio. Calculábase unha cantidade de 3102,28 pta para 
a súa reparación, da cal non era aprobado nada pola Dirección Xeral de Agricultura, 
Minas e Montes, que recomendaba ao distrito esperar a que fose aprobada unha parti-
da especial con ese fin a nivel de todo o estado41. 

Con todo, a casa forestal era considerada como de vital importancia para o éxito 
das repoboacións, como elemento principal de control e vixilancia dos montes da zona. 

As primeiras repoboacións

Para coñecer a forma na que foron postas en marcha as primeiras repoboación no 
concello de Oia, así como as súas principais características, contamos coas memorias 
de repoboación elaboradas por Rafael Areses nos anos 1914, 1915 e 1916 para o monte 
do Castro, na parroquia de Oia, nº485 do Catálogo de utilidade pública, presentadas 
ante a Dirección Xeral de Agricultura, Minas e Monte incluída no ministerio de Fo-
mento.

A primeira delas, presentada a principios do 1914, estaba acompañada por un in-
forme do Inspector Xefe do distrito, José Prieto, que avalaba o proxecto de Areses. 
Neste informe achégasenos unha descrición do monte obxecto da repoboación: 

A poco más de medio kilómetro del mar están situados los montes referidos  
que con pendientes muy fuertes, según la clasificación comúmente adopta-
das, se elevan pronto hasta los 400 metros. En el se ven algunos pinos negra-
les, que en este país crecen muy bien, en terreno rocoso y pobre. Las vías de 
comunicación se reducen a empedradas inaccesibles aún para los carros del 
país. Las vaguadas de la vertiente occidental vierten directamente al mar y 
aunque de ordinario son inofensivos arroyuelos sobre sus conos de deyección 
está edificado el pueblecito de Oya y establecida su insignificante zona cul-
tivada; las de la vertiente oriental, más suaves, constituyen la posición más 
elevada de la cuenca del río Tamuje, que por el fértil valle del Rosal termina 
en le Miño. 42

Nun informe de iguais características que acompaña a memoria de 1916 engade: 
El suelo granítico, rocoso, pobre y cubierto de miserable matorral de tojo, pero 
adecuado para la producción forestal, a causa principalmente de las condicio-
nes del clima, húmedo y templado.43

Polas referencias destes informes sabemos que as repoboacións comezaran xa con 
éxito en 1910 coa especie de piñeiro negral que sería tamén a protagonista das planta-
cións destes anos. A pesar de que o nome común de piñeiro negral parece máis vincu-
lada á especie de pinus nigra, nun estudo sobre as especies de pinus e os nomes comúns 
que reciben elaborado polo enxeñeiro Luis Ceballos44, o piñeiro negral asóciase ao 
pinus pinaster. Na propia memoria, aclárase que os ensaios con piñeiro silvestre deran 
mal resultado e as de carballo e castiñeiro foran descartadas por estar moi expostas aos 
danos producidos por ratos e xabaríns. O piñeiro negral, na contra, parece adaptarse 
máis ao terreo,  polo que se escolle como especie principal. Como indica o Inspector 
Xefe: 

Se prefiere esta especie a otras más valiosas por ser de rápido crecimiento y 
adquirir bellas dimensiones en Galicia, país que resulta, botánicamente ha-
blando, un paraíso para la especie de pino mencionada.45
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Con dita especie de crecemento rápido, polo tanto, proxectábase repoboar en 1914 
unhas 107 ha. do monte 485, que fora afectado por un incendio nos primeiros me-
ses dos ano e que destruíra 123 ha previamente repoboadas con piñeiros, carballos e 
castiñeiros. A nova repoboación, solicitada con urxencia, deseñábase para aproveitar 
os foxos da anterior, como se se tratase máis dunha reposición de marras que dunha 
nova sementeira. A cinsa que aínda se conservaba no monte tras o incendio, serviría 
ademais como elemento de fertilización co que garantir o éxito do traballo. 

A falta de orzamento fixo que das 123 ha previstas en 1914, só fosen repoboadas 
50 ha. Era por isto que en 1915 proxectábase repoboar as 57 ha restantes, das cales, 
unha vez máis, apenas se efectuaron a metade, unhas 25 ha. A perda das condicións 
favorables tras o incendio de 1914, especialmente a desaparición da cinsa e o deterioro 
do traballo previo, elevara os custos da sementeira, o que contribuía ao atraso nos 
traballos proxectados. Para o 1916, propúñase a repoboación das 32 ha que restaban 
aínda do proxecto de 1914 e engádese a repoboación dun novo anaco de monte re-
centemente pechado, dunhas 25 ha que “ya debía de haberse cerrado, pero que no se 
hizo así por no molestar demasiado a los vecinos”46. Monte que “forma parte de una 
barrancada donde el buen terreno, favorecido por la abundancia de agua, hace que se 
desarrolle mucho matorral, constituyendo un peligro para los incendios, razón por la 
cual hemos considerado muy conveniente el cercarlo a fin de alejar las probabilidades 
de que vuelva a repetirse un sinientro”47. O medo a novos incendios estaba xa presente 
nestes anos, e servía como coartada e, seguramente, como castigo para os veciños e 
veciñas, para o peche de novos montes.

Un dato interesante destas memorias é tamén, polo tanto, a escaseza de orzamento 
co que o distrito forestal afrontaba os traballos de repoboación, queixa constante que 
queda reflectida nas tres memorias analizadas. A diferenza entre as necesidades de 
financiamento solicitadas e as que finalmente se conceden é acusada, como se reflicte 
no seguinte cadro: 

   A escaseza de recursos marcaría entón un ritmo máis lento ao desexado polo dis-
trito. Os conceptos clave dos proxectos presentados, máis alá das propias plantacións, 
como eran a ampliación do camiño forestal en 2.5 km., que funcionaría á súa vez como 
devasas, a mellora da barraca onde se hospedan os obreiros foráneos, danada polos 
temporais, a adquisición de novas ferramentas, ou o acondicionamento da casa fores-
tal, van quedando sucesivamente relegados. De feito, na resolución do orzamento para 

ANO ORZAMENTO SOLICITADO ORZAMENTO CONCEDIDO

1914 17225 pta. 3737,5 pta.

1915 14175,65 pta. 4600 pta.

1916 16317 pta. 4600 pta.

TOTAL 47717,65 pta. 12937,5 pta.

CADRO Nº 9. Relación de orzamentos das memorias de repoboación, 1914-1916.
Fonte: Memorias de repoboación dos anos 1914, 1915, 1916 en Cª 299 AHP-PO. Elaboración propia.
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o ano 1916, dende a Dirección Xeral de Agricultura, Minas e Monte, indicábanse os 
traballos nos que debía ser investido o presuposto concedido: sementeiras, vixilancia 
e gastos do persoal facultativo do distrito para a supervisión das primeiras. A mellora 
das infraestruturas non era, pois, unha prioridade para a Superioridade, aínda que o 
distrito encarnado en Rafael Areses dedicaba gran parte das memorias a argumentar 
a necesidade de tales obras. 

A vixilancia resolvíase coa contratación dun peón que debía gardar tanto o viveiro 
voante como as plantacións realizadas durante os 365 días do ano. As plantacións con 
piñeiro negral camiñaban a un ritmo lento, e,  mentres, as necesidades de obras de 
infraestruturas debían esperar. 

Conflitividade e resistencia

De todo o anterior podemos deducir que a vixilancia das repoboacións resultaban 
tanto ou máis importante que as propias plantacións, a ollos do distrito, como deixan 
ver as inquietudes e constantes referencias contidas nos proxectos de repoboación. 
Proxectos que están invadidos dun certo carácter defensivo, que nos amosa o nivel de 
oposición co que batían.

A vontade das persoas á fronte do concello non recollía a vontade da súa poboación 
e as dificultades coas que se iniciaba a tarefa repoboadora non deberon ser poucas, 
segundo conta o propio Rafael Areses, que sinala Oia como o lugar onde “hice mis 
primeras armas como forestal beligerante”48. O enxeñeiro resume da seguinte maneira 
a acollida que os habitantes de Oia deron ás repoboacións:

Acostumbrados los aldeanos a gozar desde tiempo inmemorial del libre y des-
ordenado disfrute de aquellos predios (…) fue tan agresiva y tenaz su oposi-
ción contra lo que les parecía una intromisión que, ni aún después de las con-
ferencias y explicaciones dadas en el salón de sesiones  de la Casa Consistorial 
(…) no perdonaban los vecinos medio alguno de destruír especialmente por el 
fuego, cuantas siembras y plantaciones logradas allí se hacían49.

Tan agresiva e tenaz foi a resistencia á repoboación por parte da poboación local, 
que, de feito, foi necesario acudir a man de obra foránea para a súa posta en marcha, 
así como para a construción da casa forestal, que viña a substituír unha tenda de cam-
paña varias veces destruída por “manos aleves”. Con todo, a utilización de man de obra 
externa tampouco resolvía o problema: 

(...) jornaleros que, llegados de lugares distantes, se veían amenazados por los 
nativos, y era imposible evitar los desmanes que éstos cometían, singularmen-
te los repetidos incendios, que no se podían prevenir ni al menos atajar, ya que 
el vecindario negaba su concurso (...)50.

O boicot aos labores de repoboación e os incendios, deberon ser os protagonistas 
do repertorio de acción colectiva despregado polos campesiños e campesiñas do mu-
nicipio en defensa da súa potestade sobre os montes e sobre o seu uso agrogandeiro. 
A perda de apoio por parte do goberno local, co que contaran ao longo da segunda 
metade do século anterior, empuxou o campesiñado cara a medidas drásticas e con-
tundentes coas que frear o avance do proceso de repoboación que arrancaba os montes 
dunha economía agrogandeira en expansión, acorde coa intensificación que se viña 
sucedendo no conxunto do país.  
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Este tipo de accións deixan unha pegada documental escasa e difícil de rastrexar; 
para estes anos apenas contamos cos testemuños do enxeñeiro que, como vimos, re-
lata a oposición en bloque coa que chocaban as pretensión do distrito. En relación 
aos incendios, ademais das referencias aos “repetidos incendios”, atopamos dous epi-
sodios concretos. O primeiro, xa comentado, aparece na memoria da repoboación 
forestal de 1914 na que se reclama un aumento do orzamento a causa dun incendio 
que ten destruído o repoboado ata ese momento, cun alcance de 125 ha. O segun-
do, de maior gravidade, ten lugar en 1917 e afecta á casa forestal e chega a pór en 
perigo o garda forestal, “quien, con su familia, estuvo expuesto a perecer, en uno de 
los mayores siniestros, pues en ella se vieron rodeados de las llamas”51. E de cara a 
protexer tanto a casa forestal como os montes de incidentes dese tipo, o distrito veuse 
na obriga de pór un aparato telefónico na mesma para axilizar a alarma e o auxilio en 
futuras ocasións. 

A poboación campesiña do municipio mantiña, polo tanto, unha forte cohesión 
na defensa dos seus montes, que manifestaba de forma cotiá nas prácticas de uso 
dos mesmos a pesar das restricións marcadas dende o poder. Será noutro apartado 
onde estudaremos máis detidamente as características das denuncias atopadas con-
tra os usos fraudulentos dos montes, pero unha visión por riba sérvennos aquí para 
trazar a actitude dun campesiñado que continuaba xestionando ao seu xeito, e se 
expuña á represión económica ao que o condenaban as multas. Os conceptos destas 
fan referencia a un pastoreo abusivo e á extracción de toxo nos montes destinados 
á repoboacións, co conseguinte prexuízo para as mesmas. A sanción económica e o 
embargo das ferramentas de traballo non disuadían de tales prácticas, lexitimadas 
pola comunidade, que eran contestadas con ameazas e “palabras groseras”52 que in-
dican a pouca autoridade coa que era vista a administración forestal, e as forzas da 
orde que a defendían. 

As armas do feble, conceptualizadas por J. Scott53, propias das poboacións sen 
poder, despregábanse no día a día e construían un muro defensivo invisible, difícil de 
franquear para un distrito forestal con poucos medios humanos e económicos e con 
pouca vocación de achegamento e comprensión á realidade social na que pretendía 
intervir. A insignificancia de la zona cultivada e a extensión do miserable matorral de 
tojo, descritas polos enxeñeiros54, non debía ser nin tan insignificante nin tan misera-
ble para a poboación local, disposta a defendelas contra vento e marea. 

Outros usos dos montes, como a caza, víanse tamén afectados polos acoutamen-
tos dos plans de aproveitamentos e polas repoboacións, e xa en 1913 un veciño so-
licita ao distrito que sexa organizada a poxa para o aproveitamento da caza menor 
dos montes Abeiro e Castelo, nº 482, na parroquia de Mougás. Pese a que a solicitude 
vai acompañada dun escrito subscrito por varias persoas declarando que non cau-
sarán prexuízo en ditos montes, Areses decide denegar tal petición. A inclemente 
posición do distrito debeu engadir máis tensión, se cabe, á súa relación coa xente do 
municipio, que vía como pouco a pouco eran apartados dos montes que sustentaran 
ata o momento o seu modo de vida.  

Mais, a pesar da resistencia en bloque provocada polo intervencionismo da admi-
nistración nos montes de carácter comunal, tanto a nivel legal, negando a súa exis-
tencia, como a nivel da xestión, impondo a repoboación dos mesmos, o certo é que 
no seo das propias comunidades rurais tamén comezaban a emanar certas tensións e 
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rupturas. A crecente sensación de indefensión que cercaba os comunais, abandonados 
nun limbo legal dende mediados do século anterior, pouco a pouco ía xerando actitu-
des e prácticas internas que incidirían no seu desmantelamento. Nesta liña, teriamos 
que situar a ocupación e individualización de parcelas de monte comunal, actitude 
individualista que virían crecendo dende o século anterior.

En 1901 atopámonos xa cunha mostra deste comportamento. Alonso Nogueira, 
párroco de Burgueira, era denunciado por ter cavado unha parcela no monte comu-
nal da parroquia, nunha extensión de 80 metros de lonxitude por 11 de latitude. Tras 
arrancar dúas árbores, sobreiras, e extraer pedra para cercar o terreo, utilizou o terreo 
para plantar viña. A denuncia era tramitada pola Garda Civil e derivou nun xuízo lon-
go, con moitas testemuñas na súa contra, que rematou a favor do párroco que acabou 
presentando un documento de compra da parcela a unhas veciñas da zona. 

Non obstante, o caso rebrota dez anos máis tarde, en 1911, cunha nova denuncia 
por usurpación de terreo, esta vez xa catalogado como monte de utilidade pública, 
tramitada polo distrito e asinada por Rafael Areses. O imputado apelou á sentenza de 
principios de século e presentou recurso de alzada e novas testemuñas no seu favor 
diante do ministerio de Fomento. Na súa defensa denunciaba as extralimitacións do 
enxeñeiro a quien llama conculcador de las ordenes recibidas para repoblar los montes 
de Oya, pues acota y siembra terrenos particulares55. O ministerio decidiu finalmente 
suspender a causa por falta de probas e declaraba a necesidade de seguir investigando 
o caso. 

Seguramente, ao tratarse dun cura, o denunciado contaba con máis recursos e 
apoios dentro das institucións que un simple labrego ou, xa non digamos, labrega, 
pero, o certo foi que desafiaba en primeira instancia o carácter comunal do monte do 
que se apropia e en segunda ao propio distrito. Detrás desta actitude podemos entrever 
a progresiva erosión á que se estaba sometendo á propiedade comunal e á comunidade 
rural que estaba detrás dela. 

Non debe ser casualidade que xa dende as últimas décadas do século anterior, se 
dese un aumento do fenómeno dos apresamentos individuais ou “engadellas” en toda 
Galicia, como estuda Balboa López (1990), como mostra da crise na que entraba a 
organización colectiva dos montes da man do crecente individualismo agrario. Tam-
pouco deixa de ter importancia que, no caso analizado, sexa precisamente un cura, 
unha das “forzas vivas” do municipio, o que aproveite a situación de indefensión legal 
dos comunais no seu beneficio individual. Se temos en conta que a organización co-
munitaria xirara durante moito tempo ao redor da parroquia, coa igrexa no seu centro, 
que precisamente dende ela emanasen presións sobre a lexitimidade do colectivo debe 
indicar o inicio da descomposición de dita comunidade. 

Máis avanzados no tempo son outro tipo de conflitos intercomunitarios ao redor 
dos montes, que enfrontaban esta vez o concello de Santa Mª de Oia cos concellos li-
mítrofes. Nunha sesión plenaria da corporación municipal de 1918, acordábase enviar 
unha comisión para tratar co alcalde do municipio veciño de Baiona dos aproveita-
mentos abusivos que os veciños e veciñas dese concello facían sobre os montes lindei-
ros de Oia. Pola súa banda, nunha circular de novembro de 1925, o alcalde de Tomiño 
instaba ao de Oia para que previse a poboación das parroquias limítrofes de Burgueira 
e Loureza das represalias que serían tomadas se non deixaban de pastorear nos seus 
montes.  Un ano despois, os concellos de Baiona e de Santa Mª de Oia asinaban un 
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acordo para prohibir o pastoreo e a extracción de batume aos habitantes da parroquia 
de Baredo, pertencente a Baiona, e lindeiro coa parroquia de Mougás, sobre os montes 
desta última. 

Nestes conflitos vemos, por unha banda, a dificultade coa que os concellos, ins-
titucións relativamente novas e en proceso de asentamento, establecían as súas deli-
mitacións xeográficas. Neste sentido, a veciñanza dun ou doutro lado das fronteiras 
municipais, parece que mantiñan os aproveitamentos duns montes que consideraban 
como un todo, sen ter en conta as demarcacións institucionais que se lles impuñan. 
Por outra banda, o feito de que os montes das parroquias de Loureza e de Oia, limítro-
fes con Tomiño e O Rosal, fosen uns dos primeiros nos que se viñeran desenvolvendo 
as repoboacións, puido favorecer que os seus habitantes se visen obrigados a desviar 
os seus aproveitamentos cara aos montes das parroquias veciñas, mesmo daquelas fóra 
do seu termo municipal. Do mesmo xeito, os concellos do Rosal, Tomiño e A Guarda, 
cederan tamén nestes anos os montes da súa veciñanza ás ansias repoboadoras do 
distrito forestal. 

Estes litixios entre as comunidades duns e doutros municipios, dos que os conce-
llos funcionaban como interlocutores, fan evidente a crecente tensión que se desenvol-
vía sobre os montes. As limitacións que o distrito forestal introducía sobre os montes 
da zona, a través do peche e repoboación de parte deles, contribuían a aumentar a 
presión sobre os recursos ao agudizar a competencia sobre eles o que levaba, en último 
termo, a enfrontar as comunidades rurais entre si. 

En resumo, en 1909-1910 puxéranse en marcha de forma pioneira en Galicia as 
primeiras repoboacións forestais de carácter público nos montes de Santa Mª Oia. As 
parroquia de Oia e Loureza eran as primeiras en destinar parte do seu territorio ás 
repoboacións, nos montes do Castro (485) e A Valga (487). Na parroquia de Pedornes 
constrúese a primeira casa forestal do país, acompañada de repoboacións ao seu redor 
e dun viveiro voante, e na parroquia de Mougás cércase terreo para as repoboacións e 
suspéndense os usos cinexéticos. 

A vontade do distrito forestal e do enxeñeiro Rafael Areses, nel destinado, era fé-
rrea; os intereses económicos do concello eran fortes, xa que vían na repoboación 
unha suculenta fonte de financiamento; pero a escaseza de orzamento por un banda, e 
a oposición da poboación, máis férrea que a do enxeñeiro, conduciron as repoboacións 
ao fracaso. En palabras do propio Areses, “poco quedó de lo hecho en aquellas ya leja-
nas fechas”56, o que explica en 1935 da seguinte maneira: 

(...) con dosis homeopáticas e intermitentes lejos de curar el mal que tratamos 
de remediar, lo agudizaremos e iremos irremisiblemente al fracaso. Así suce-
dió con los pequeños esfuerzos realizados hasta ahora que por ser en corta 
escala y suspendidos desde hace más de 10 años dieron lugar al  saqueo por 
el fuego y el pastoreo que esterilizaron todo cuanto se hizo en el monte, a 
pesar de que el único Guarda que en él reside, celoso y trabajador puso de 
su parte cuanto pudo y aún con peligro a veces de su vida por defenderlo de 
estos daños. (...) De las repoblaciones hechas tan solo quedan unos rodales que 
sirven de abrigo a la casa forestal, los de Fonte Salgueiro y en los alrededores 
del Vivero de Brazal, es decir, los situados en aquellos parajes que caen más 
fácilmente bajo acción vigilante del Guarda. En los demás desaparecieron las 
plantitas y plantones, víctimas del ganado o del incendio.57
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O pulso entre campesiñado e administración forestal correspondíase cun enfron-
tamento pola potestade sobre os montes comunais, e remitía á contradición entre dous 
modos de uso dos mesmos, o agrogandeiro e o forestal-capitalista. Nestas primeiras 
décadas do século XX a contenda parecía inclinarse cara a unhas comunidades cam-
pesiñas fortes e cohesionadas, fronte a un distrito forestal feble e con escasos recursos. 
Como resultado, o labor repoboado era suspendido ao redor de 1925, e dez anos des-
pois apenas quedaban sinais do feito ao redor da casa forestal e do viveiro voante, na 
parroquia de Pedornes. 

A PARÉNTESE?

Impulso da deputación de Pontevedra ás repoboacións

O distrito forestal de Pontevedra tomara a iniciativa de pór en marcha a refores-
tación da provincia xa dende finais da primeira década do século XX. Os montes do 
Baixo Miño, próximos ao concello natal de Rafael Areses, enxeñeiro forestal destinado 
no distrito, e adecuados pola súa extensión para os seus proxectos, foran os prota-
gonistas destes primeiros intentos repoboadores. A escaseza de recursos coa que se 
afrontaban  os traballos e a feroz oposición veciñal coa que batían, marcaran un ritmo 
lento e cheo de dificultades que, no caso dos montes de Oia, acabaran nun declarado 
fracaso. 

As cousas comezaron a cambiar na terceira década do século. En 1924 chegaba á 
presidencia da deputación de Pontevedra Daniel de la Sota, enxeñeiro militar e de-
fensor convencido da repoboación da provincia, e no ano 1925 aprobábase o Estatuto 
provincial, no cal as deputacións introducen entre as súas competencias a rexenera-
ción forestal dos montes provinciais. Neste contexto de vento a favor, Rafael Areses 
elaboraba, a petición da deputación, un ambicioso plan de repoboación forestal58 que 
sería aprobado tamén nese ano. Nel proxectábase a repoboación de 30.000 ha en dez 
anos, unha terceira parte da extensión dos montes catalogados de utilidade pública na 
provincia. 

O plan recollía as directrices postas en práctica nas décadas anteriores, etapa que 
serviu sen dúbida de preliminar para a nova que se abría na provincia en materia 
forestal. As especies de quenda curta e, especialmente, o pinus pinaster, eran a estrela 
do proxecto, desvelando a orientación fundamentalmente económica do mesmo. A 
repoboación, entendida como un negocio substancioso, debía impulsar a deputación 
e a concellos a asociarse e a compartir custos e beneficios. 

Para establecer o calendario das repoboacións, Rafael Areses dividira a provincia 
en catorce zonas nas que irían sucedéndose os traballos ano tras ano. O Baixo Miño 
(Tomiño, O Rosal, Oia e A Guarda) quedaba englobado na zona III. Dos montes de 
Oia descartábanse catro, de grande extensión porque “ya se están ejecutando la clase 
de trabajos de que nos ocupamos, con los que se hallan ya familiarizados los veci-
nos”59. Dos restantes de toda a zona, descontábanse amais 5.474 ha pola intensa activi-
dade gandeira que nela se desenvolve, e destácase o gran número de cabezas de gando 
cabalar que pastan en completa liberdade nos montes das parroquias de Burgueira e 
Loureza, as dúas incluídas no plano. 
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En 1926 aprobábase por Real Decreto unha lei de repoboación forestal de ámbito 
estatal que obriga á reformulación do proxecto da deputación, fundamentalmente no 
que corresponde ás súas bases económicas. O Estado incorporábase como actor prin-
cipal á asociación entre concellos e deputación e inaugurábase así a figura dos consor-
cios tripartitos, que tanto éxito terán a partir dos anos corenta. Os concellos porían 
sobre a mesa os montes incluídos no seu termo municipal, e deputación e estado o 
gasto dos proxectos a partes iguais. O papel das deputacións sería o de apoiar coa súa 
participación aqueles concellos incapaces de asumir o esforzo financeiro que requiría 
tal obra, e, a cambio, gañaría o dereito ao 50% dos beneficios; o outro 50% quedaba en 
mans dos concellos, parte dos cales tiñan que ir destinados a sufragar o 50% da débeda 
contraída co Estado60. 

Baixo esta fórmula arrancaban en xaneiro do 1927 as repoboacións da zona I, na 
península do Morrazo, que avanzaron ata 1929 nas zonas II, VI e IX, cubrindo unhas 
5.000 ha. As zonas afectadas por esta corrente repoboadora foran elixidas pola súa 
dimensión e situación: grandes montes próximos ás cidades, ás vías de comunicación, 
e a futuras infraestruturas industrias. A pesar da retórica de rexeneración ambiental, 
social, cultural e incluso moral coa que era presentada esta política forestal, o certo é 
que a deputación tiña como obxectivo a creación dunha gran masa forestal dirixida á 
súa futura explotación madeireira e industrial. Nesta liña, xa en 1927 esta institución 
encargáballe ao enxeñeiro Ignacio Echevarría un anteproxecto para a instalación na 
provincia dunha fábrica de celulosa61, idea que será retomada de novo en 1934. 

A zona III que nos compete, quedaba fóra da actuación do consorcio tripartito; o 
orzamento aprobado polo Estado para tal obra só alcanzaba ata o 1929, e para as zonas 
priorizadas segundo acabamos de ver. Nos municipios de Tomiño, O Rosal, A Guarda, 
Tui, é probable que o distrito forestal mantivese os traballos iniciados na década ante-
rior, actuando directamente, fóra dos consorcios tripartitos que acabamos de ver. Non 
obstante, no municipio de Oia, a pesar de ser o pioneiro nas repoboacións, sabemos 
por man do propio Rafael Areses que tales traballos foran suspendidos en 1925. 

Nos anos trinta, tras a caída do réxime de Primo de Rivera e a proclamación da 
II República, poucos  avances parece que houbo na provincia en materia de repo-
boacións, quedando relegados os traballos a tarefas de conservación e mantemento 
do feito. Neste senso, en 1932 créase oficialmente o Corpo de Gardería Forestal da 
deputación de Pontevedra62. 

Os montes de Oia nestes anos

As únicas referencias que atopamos relacionadas coa repoboación dos montes de 
Oia dende 1925 son de dous tipos: dúas circulares enviadas dende o distrito forestal en 
1928 e dende a Gobernación Civil en 1931, animando o concello de Oia  a continuar 
coas repoboacións, e tres expedientes de poxa de madeira dos anos 1929, 1931 e 1935. 
As talas de pinus pinaster eran rendibles cando estes tiñan máis de vinte anos, o cal 
nos indica que estamos ante os froitos das primeiras repoboacións de Oia, aquelas que 
arrancaran en 1909-1910.

Os beneficios embolsados polo concello coas poxas deberon animar aos seus rexe-
dores co tema das repoboacións, porque en 1935 elaborábase unha memoria de repo-
boación por solicitude escrita emitida polo alcalde de Oia. Na petición declarábase o 
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obxectivo de conxurar o paro obreiro e de combinar as repoboacións coa economía 
gandeira, para que esta non saia prexudicada. A memoria está elaborada por Rafael 
Areses e ofrece valiosa información sobre os montes de Oia e a realidade socioeconó-
mica ao redor deles. O texto conta cunhas 150 páxinas, e pouco ou nada ten que ver, 
polo tanto, con aquelas primeiras memorias de repoboación que analizamos. 

Nesta fonte existe un afanoso esforzo por facer unha radiografía dos montes dende 
varios enfoques: xeolóxico, botánico, climatolóxico, orográfico, socioeconómico. Mais, 
sobre todo, destaca o esforzo inxente de xustificación do proxecto, cun amplo despre-
gue de erudición e documentación anexa de apoio ás teses nel expostas. O propio 
autor expresaba o innovador da memoria que está presentando, non sendo coñecedor 
de que se teña realizado en todo o Estado proxecto semellante. O aspecto novidoso ao 
que facía referencias era o espazo dedicado á creación de pasteiros dentro dos propios 
montes para integrar os intereses gandeiros cos forestais. 

En primeiro lugar, dita memoria recollía, como xa vimos ao final do capítulo ante-
rior, a valoración da corrente repoboadora anterior. As continuas protestas dos veciños 
e veciñas, os repetidos incendios, os danos provocados polo gando, é dicir, unha au-
téntica guerra aberta ás repoboacións, que, xunto coa escaseza de recursos humanos 
e económicos, foran, para Areses, as causas do fracaso de quince anos de traballos 
(1910-1925). Segundo nos conta, daqueles anos apenas quedaban sinais en tres pun-
tos: na Fonte Salgueiro, no viveiro voante do Brazal e ao lado da casa forestal. E o 
pouco do repoboado estaba composto por catro especies: piñeiro bravo (p. pinaster), 
piñeiro de Monterrei (p. insignis), acacia de madeira negra e eucalipto, catro especies 
alóctonas e de crecemento rápido. Así o recollían os seguintes mapas:

MAPA 2. Elaborado por Rafael Areses en 1935 para acompañar a memoria de repoboación dese ano. 
Destaca o feito de que non aparezan destacadas as repoboacións anteriores a esa data en Oia, cando 
si están debuxadas as de Baiona, A Guarda e Tui.
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A pesar de que ambos mapas fan referencia á escasa incidencia que tiveran as re-
poboacións anteriores, os expedientes de poxas de madeira que atopamos nestes anos 
fannos dubidar duns datos tan negativos, e poden indicar que as repoboacións tiveran 
máis alcance que o declarado polo enxeñeiro. 

MAPA 3. Reprodución do mapa elaborado por Areses en 1935, indica a zona da casa forestal e as poucas 
repoboacións supervivintes ao seu redor.
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En segundo lugar, a memoria preséntanos un monte que era na súa maior parte 
monte baixo. Estaba formado por matogueiras, fundamentalmente toxo (ulex euro-
peus e ulex nanis), pero tamén por uz, acivro, carqueixas e xestas. Así como tamén 
destaca en importancia a presenza dunha cuberta vexetal de diversas herbáceas que 
conforman un “tupido tapiz vegetal”. Entre as especies leñosas e madeirables, as 
herbáceas, as leguminosas, as gramíneas, e algunhas categorías máis, o autor conta-
biliza un total de 98 especies diferentes63. Estamos ante un monte baixo tipo “mato 
atlántico”, cunha importante variedade de especies.

Outra fortaleza destes montes era a súa configuración hidrolóxica, con ríos e 
torrentes de caudal pouco constante en función das choivas, pero con multitude 
de mananciais e pozas, que era vista como un “inapreciable recurso” para as re-
poboacións, pero que era tamén un recurso básico para o pastoreo do gando nos 
montes e a existencia de pastos naturais.

Por toda esta riqueza, o monte sustentaba unha importante cabana gandeira, 
que por número de cabezas seguiría esta orde: cabrún, lanar, cabalar e vacún. Para 
as primeiras, cabras e ovellas, calcúlase a cifra de 10.000 cabezas, que pasaban as 
noites estabuladas para aproveitar o seu esterco e os días ceibas polos montes. O 
gando cabalar, calculado en máis de 1.500 cabezas de raza galega “purísima”, crecía 
libremente nos montes; o único momento de interacción cos seus propietarios dá-
base unha vez ao ano nos curros, cando eran rapados, marcados os máis novos, e 
comercializados algúns deles. 

O gando vacún, do cal non se nos dan cifras, non vivía exclusivamente no mon-
te, senón en réxime de semiestabulación. Das cortes, saían as reses para o traballo 
nas terras de cultivo, para os prados artificiais e para os montes, aproveitando os 
seus pastos e os brotes de matogueiras tenros, especialmente os de toxo. De volta 
nas cortes recibían alimentación complementaria de herba segada e forraxe en seco. 
Estes animais servían como forza de traballo e como produtores de carne e leite, o 
que os situaba nun lugar especial dentro da economía familiar. 

As árbores non eran descoñecidas nin desprezadas, senón que quedaban res-
trinxidas ás fincas particulares, e entre as especies máis abundantes Areses nomea 
os piñeiros, os carballos, os loureiros e as abeleiras. Polo tanto, a aversión á árbore 
da comunidade labrega que denunciaban os  enxeñeiros forestais non era tal, senón 
que os mesmos labregos e labregas plantaban árbores e dedicaban incluso parcelas 
de monte a explotación forestal, de aí a presenza dos piñeiros. A orixe de moitas 
destas parcela debeu ser a práctica das “engadellas”, é dicir, a anexión de pedazos de 
monte comunal a fincas particulares.  

Por outra banda, a memoria tamén ofrece unha visión da estrutura social e das 
relacións de poder que a tecía. Segundo o autor, habería dúas categorías de cam-
pesiños, aqueles máis podentes, propietarios dos rabaños, e aqueles máis desfavo-
recidos, con escasas cabezas de gando e que traballaban a xornal en moitos casos 
para os primeiros. Esta división social sérvelle ao autor para xustificar a oposición 
ás repoboacións dos “labradores ricos” por prexudicar os seus privilexios de pas-
to nos montes, fronte á pobreza dos seus veciños, integrantes dese “paro obreiro” 
que serían redimidos grazas ao traballo e á riqueza xerada polas repoboacións.  A 
“sociedad comunal ganadeira”, denominación acuñada por Areses para definir a 
comunidade campesiña coa que se atopaba, era presentada como primitiva e des-
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igual, e as súas relacións de poder eran destacadas coa finalidade de desacreditar a 
súa defensa. 

A pesar das desigualdades internas e todos os conflitos derivados que debían 
percorrer esta “sociedade comunal gandeira”, a súa fortaleza era tal que, a diferenza 
das primeiras memorias estudadas, na de 1935 dedícase un espazo moi importante 
a probar a compatibilidade das repoboacións coa gandería. Ao proxecto repoboa-
dor súmaselle a creación de pasteiros e de devesas arboradas para uso da cabana 
gandeira. Nesa dirección exponse diversa documentación científica do momento, 
estudos das mellores especies herbáceas, debates sobre o seu proceso de creación, 
etc. De feito, este aspecto é o que marca a peculiaridade da memoria pola súa novi-
dade. De aí o esforzo en erudición e documentación do autor. 

O monte obxecto do proxecto era o nº 485 do catálogo de utilidade pública, o 
monte do Castro da parroquia de Oia, de 550 ha. Delas, proxéctase a repoboación 
de 159,93 ha. con especies como o   pinus pinaster principalmente, pero tamén 
con pinus insignis, acacia negra, cipreses, piñeiros silvestre, carballos, uces, freixos, 
eucaliptos, bidueiros, e algunhas especies máis. As sementes serían adquiridas no 
viveiro de Areas e nos dous viveiros voantes que existían xa na zona e que serían 
reconstruídos, o de Brazal e o de Val de Arca. Crearíanse, por outra banda, dúas 
parcelas acoutadas para pastos do gando menor e devesas arboradas para o gando 
maior, nun total de 250 ha. Mais a creación destes pasteiros tamén incluía a fina-
lidade de remodelar a conformación da cabana gandeira. O gando ovino e cabrún 
era desprezado pola ameaza que supuña á repoboación, e buscábase reducilo e fa-
vorecer o vacún, dirixíndoo cara á estabulación, e o cabalar, sobre o que se exercería 
un maior control do que se tiña. O plan de aproveitamentos para a parroquia de 
Oia, vixente no momento no que a memoria é redactada, estipulaba as seguintes 
cantidades:

O propio Areses fai referencia na memoria ao desfase que supoñen estes núme-
ros, menores aínda que os de 1910, para unha realidade na que ten contabilizadas 
900 cabezas só de gando cabrún na parroquia. É polo que proxectaba para o primei-
ro ano a redución a 250 cabezas, nunha diminución progresiva que, aínda así, tería 
que chegar ás cantidades recollidas polo plano de aproveitamentos. 

Podemos entrever certo espírito de conciliación coa realidade da zona, mais re-
sulta claro tamén que as repoboacións requiren e provocan a transformación da 

CADRO Nº 10. Plan de aproveitamentos, 1935.
Fonte: Memoria de repoboacións de 1935, Cª 300 AHP-PO. Elaboración propia.

CONCEPTO DO 
APROVEITAMENTO

CANTIDADE

leñas 500 estéreos

gando lanar 10 cabezas

gando cabrún 8 cabezas

gando vacún 10 cabezas
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estrutura socioeconómica. A orientación capitalista xa se introducira na agricultura ga-
lega, especialmente dende a crise finisecular, e a política forestal ía en sintonía con ese 
proceso, aínda que este non estivese tan avanzado como desexaría.

Noutra orde de cousas, á fortaleza do uso agrogandeiro do monte temos que su-
marlle a importancia da caza como complemento da economía local. En 1928 consti-
túese no municipio de Oia o Padroado local de protección de animais e plantas. A acta 
de constitución está asinada polo alcalde, o párroco, o médico, o mestre e un veciño, 
supoñemos que con certo poder ou prestixio; é dicir, todas as forzas vivas abalaban a 
entidade recentemente creada. Nese mesmo ano saía a poxa pública o aproveitamento da 
caza maior e menor dos montes do concello por un período de cinco anos; o rematante, 
único ofertante, era un veciño, representante de dito Padroado. O mesmo sucedía cinco 
anos despois, na poxa pública de 1933, na que tamén era resolta a favor dun veciño que 
tiña detrás o padroado local. En ambas ocasión, establecíase unha renda: 1300,50 pta a 
primeira e de 1500 pta a segunda. 

Ao constituírse unha sociedade de caza, á cal había que estar asociado para exercer 
tal actividade, o concello gañaba máis capacidade de control sobre os seus beneficios. Por 
outra banda, dese xeito, os cazadores autóctonos resgardaban o seu dereito á caza neses 
montes. O nomeamento dun garda xurado pola Sociedade de Caza La Protectora, en 
1935, é proba do grao de asentamento que tivo este padroado, que era quen velaba polo 
cumprimento da Lei de Caza. 

A conflitividade continúa

O estancamento das repoboacións nesta etapa non implica, non obstante, que a con-
flitividade ao redor dos montes remitise. As denuncias, lonxe de desaparecer, aumenta-
ban considerablemente; para esta etapa atopamos unhas oitenta, cuns conceptos que re-
miten principalmente á falta de prestación persoal ante incendio, ao abandono de gando 
no monte, á extracción de toxo e á tala de árbores. 

Este incremento das multas dános idea do proceso de asentamento que ía gañando 
o distrito forestal, que se fora armando dun servizo de gardería que queda instituciona-
lizado, como vimos, en 1932. Manuel Mariño era nesa época o garda forestal destinado 
en Oia e era o asinante de moitas das multas mencionadas. Pola experiencia pasada, o 
distrito sabía que para o éxito das repoboacións era imprescindible un aparato sanciona-
dor forte, capaz de reprimir a tenacidade da defensa dos usos comunais dos montes por 
parte dos seus veciños e veciñas. 

Mais non era só o garda forestal o autor das denuncias, senón que algunhas delas son 
impostas por alcaldes de barrio, ou por algún garda municipal. Cabe destacar tamén o 
feito de que algunhas das multas sexan colectivas, dirixidas cara a grupos de veciños e 
veciñas, como o é unha denuncia a quince persoas en 1929 por non ter acudido ao cha-
mamento por mor dun incendio na parroquia de Burgueira. Oito mulleres e sete homes 
son chamados a declarar ante a corporación municipal para dar contas de tales feitos. 

O número e características das multas, que estudaremos detidamente máis adian-
te, devolven a imaxe dunha poboación local persistente no uso agrogandeiro dos seus 
montes, que desafía a unha administración forestal máis asentada e con capacidade de 
sanción, e a unha corporación municipal cómplice desta. A tensión ao redor dos usos 
dos montes, polo tanto, seguía gañando protagonismo nestes anos. 
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Un aspecto máis desta progresiva tensión, e que indicaba o grao de perturbación 
que introducía nas  comunidades campesiñas, eran as ocupacións de parcelas comu-
nais, das que atopamos varias testemuñas:

• En 1929 vinte veciños e veciñas da parroquia de Mougás fan unha recla-
mación colectiva no concello contra un veciño que pechara as súas parcelas 
cun muro, anexionándose unha parte considerada comunal. Ante isto, o 
concello nunha sesión plenaria resolve a favor dos denunciantes e obriga a 
tirar o muro ao denunciado64.  
• En 1933 atopámonos outras tres denuncias por ocupación de parce-
la comunal no monte das Mariñas, número 482, tamén na parroquia de 
Mougás. Neste caso, as persoas denunciadas polo garda municipal, Luís 
Refojos Mariño, son da parroquia de Baredo, pertencente ao concello de 
Baiona. As denuncias son interpostas polo concello de Oia e son remitidas 
á Xefatura de Montes que decide as sancións a aplicar, mais os tres de-
nunciados presentan recursos de alzada ante o ministerio de Agricultura 
e achegan escrituras privadas sobre as parcelas en litixio. Un deles chega 
a interpor un recurso contencioso administrativo no que non recoñece a 
competencia nin da Xefatura de Montes nin do concello de Oia sobre os 
dereitos de propiedade65. 

As ocupacións de parcelas comunais ensinan as fendas abertas na colectividade 
veciñal por comportamentos individuais que poñen en cuestión as súas bases. Esta-
mos ante unha crecente presión sobre os recursos provocada en parte pola política 
forestal, en parte pola necesidade de intensificación agraria. O longo proceso de 
propietarización campesiña e a difusión das relacións  capitalistas no agro, servirían 
tamén de enmarque deste proceso de “descomunalización”.

Nunha liña semellante, atopamos tamén casos de solicitudes de apropiación de 
parcelas comunais dirixidas ao concello. Un deles é o de José Domínguez Durán, ve-
ciño da parroquia de Mougás, que solicita unha parcela de 1 ha do monte da súa pa-
rroquia para poñela en cultivo e edificar unha corte para o gando. O concello resolve 
no seu favor, pero reducindo a parcela a 21 áreas e póndolle un canon anual de 1 pta, 
sen que sexa despois transmisible por herdanza. O solicitante acaba renunciando 
por non obter a propiedade plena da parcela que lle permita vendela ou deixala en 
herdanza66, xa que o que lle interesaba era a súa propiedade plena.  

Outro caso de solicitude de parcela comunal foi o de Benito Celestino Grandín 
Rodríguez, da parroquia de Burgueira, que no mesmo ano que o anterior solicita 
unha parcela do monte comunal nº 483, no sitio denominado O Fial, cunha ex-
tensión de algo máis de dúas hectáreas para pór en cultivo ante o grave “problema 
agrario” do concello e a necesidade de intensificación do traballo. O concello acorda 
desestimar tal petición por ir en contra dos intereses da maioría da veciñanza da 
zona, aldea de Torroña, que levan “dende tempo inmemorial” usufrutuando o terreo 
colectivamente para pasto e outras necesidades. 

Un ano despois, en 1936, Benito Celestino Grandín Rodríguez insiste sobre a 
mesma parcela de monte que na vez pasada, aínda que reduce a súa petición a 1 
ha desta vez. A petición do distrito forestal, Manuel Mariño, garda forestal, realiza 
un informe sobre a medición e características do terreo solicitado, no que inclúe as 
protestas achegadas polas xentes de Torroña mentres facía as medicións pertinentes 
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sobre o terreo, acompañado do solicitante. Con posterioridade, o concello volve des-
estimar a petición en base a un escrito dos veciños e veciñas de Torroña afectados en 
contra de tal concesión, a pesar de que a veciñanza de Burgueira fixera tamén unha 
instancia en apoio á petición do seu veciño. 

Para asegurarse o usufruto do terreo en litixio, un mes despois da resolución do 
concello, son trinta e dous veciños e veciñas da aldea de Torroña os que dirixen ao 
distrito forestal unha instancia na que solicitan a parcela de monte de 2 ha deno-
minada O Fial. A parcela “susceptible de un cultivo más intensivo que el forestal”, 
sería para o beneficio común dos asinantes que terían dereitos e deberes por igual 
sobre ela. Aluden ao prexuízo de que tal parcela pasase a mans dun só individuo e 
propoñen o pago anual dun canon no caso de que lles sexa concedida. A instancia 
remata cun vistoso “Viva España”, mostra de recoñecemento do bando nacional que 
controlaba xa Galicia tras o golpe de estado de meses atrás, co que se buscaba o favor 
da nova administración67. 

A contenda ao redor do monte comunal de Burgueira amósanos varias cousas: 
por un lado, o monte segue sendo considerado comunal pola súa veciñanza e defen-
dido colectivamente, aínda que hai individuos que buscan a súa apropiación polo 
proceso de intensificación agraria deses anos. Por outro lado, o feito de que tamén 
os veciños e veciñas da aldea de Burgueira avalen colectivamente o seu veciño, o so-
licitante inicial da parcela, indica certo grao de enfrontamento entre as comunidades 
dunha e doutra aldea dentro da mesma parroquia. O proceso de desgaste comunita-
rio, incluso dentro da mesma parroquia era, polo tanto, evidente. 

Por outra banda, e seguindo a corrente xa iniciada na etapa anterior, nesta atopa-
mos tamén mostras de enfrontamentos intermunicipais polos aproveitamentos dos 
seus montes limítrofes. Nesta liña, no ano 1926 o concello do Rosal facía chegar ao 
concello de Oia o acordo adoptado de prohibir todo pastoreo nos seus montes por 
parte de persoas de fóra do seu termo municipal, baixo sanción económica e requisa 
do gando. 

O concello de Oia, á súa vez, remite circular ao concello da Guarda facéndolle 
constar un regulamento municipal que prohibe o aproveitamento nos seus montes. 
Coa intermediación do distrito forestal, consultado polo alcalde da Guarda, o con-
cello de Oia ofrecía negociar un convenio para organizar o aproveitamento dos seus 
montes, tal e como estaba tramitando tamén co concello de Baiona a petición deste. 
A proposta contou coa contestación afirmativa da Guarda, totalmente disposta a 
chegar a tal acordo, para o que ofrecía incluso contribuír cos gastos deses montes, 
e desculpábase por ter involucrado o distrito forestal. Mais, a  pesar do acordo, en 
1930 varios veciños e veciñas de Oia enviaban unha instancia á súa corporación mu-
nicipal para que non asinase contrato ningún de cesión de monte comunal á Guarda 
e para que lle prohibise os seus aproveitamentos á súa poboación.

Anos máis tarde, no ano 1932 seguimos atopando choque nos montes limítrofes 
entre Baiona, parroquia de Baredo, e Oia, parroquia de Mougás. Luís Refojos Ma-
riño, garda municipal, denunciaba dous veciños de Baredo por atoparse cortando 
toxo no monte das Mariñas68. E tres anos despois, a Sociedade de Agricultores de 
Oia denunciaba o uso clandestino dos montes de Oia por xentes do Rosal e acordaba 
pór dous gardas forestais que cobrarían o 90% do importe das multas postas polo 
concello ou polo distrito forestal.
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Se botamos man do mapa de 1935 xa visto, vemos como as áreas lindeiras marca-
das como xa repoboadas están situadas na Guarda (Monte Santa Trega) e en Baiona 
(Baredo); aínda que non están recollidas no mapa, sabemos tamén que no concello 
do Rosal existían masas de piñeiros importantes xa en anos anteriores69. Como hi-
pótese, podemos pensar que as idas e vidas institucionais destes tres concellos co 
de Oia están en parte vinculadas con que parte dos seus montes están repoboados, 
co que os seus veciños e veciñas saltan o seu límite municipal na busca de aprovei-
tamentos. Como proba disto, teriamos a insistencia dos habitantes de Baredo en 
atravesar a cortar toxo a Mougás, ou a preocupación da Guarda por chegar a un 
acordo que permita manter os aproveitamentos nos montes de Oia á súa poboación. 
E tamén a prohibición de aproveitamentos que fai O Rosal sobre os seus montes, 
mentres os seus habitantes son acusados de actuar clandestinamente nos de Oia. 

Todos estes datos amosan a continuidade dos conflitos intermunicipais durante 
a década que abarca este capítulo. O Estatuto Municipal de 1925, que asentaba insti-
tucionalmente os concellos e demarcaba as súas competencias, entre as cales tamén 
estaban os montes públicos, explicaría tamén a eclosión destes conflitos. No fondo 
amosaban a necesidade de reafirmación dos concellos sobre os seus territorios. Pero 
esta tipoloxía de conflitos involucra os veciños e veciñas dos municipios, polo que 
temos que incidir na idea da progresiva tensión intramodal, agudizada pola presión 
sobre os recursos á que introducían as repoboacións. 

A paréntese?

Son varias as ideas que podemos resumir para esta etapa, que vai dende 1926, 
ano no que a deputación Provincial de Pontevedra impulsa un ambicioso programa 
repoboador da provincia, ata 1936, ano do golpe de estado franquista. 

Por unha banda atopamos testemuños do fracaso e paralización das repoboacións 
nos montes de Oia, a pesar do impulso repoboador noutras zonas da provincia. Non 
obstante, pensamos que as repoboacións deberon ter mellores resultados dos que 
informaba o distrito, se temos en conta as tres poxas de madeira que embolsaba o 
concello nestes anos.  

Por outro lado, aumenta considerablemente o número de denuncias sobre os ve-
ciños e veciñas polos usos que facían dos montes. Estamos entón ante unha aparen-
te contradición: aumentan as denuncias xusto cando se paralizan as repoboacións. 
Para saír dela, podemos pensar que existían aínda zonas repoboadas, e que a pro-
liferación das multas respondía ao aumento da vixilancia por parte do distrito, así 
como tamén ao desenvolvemento do aparato institucional do concello e os seus ins-
trumentos de control. 

Cabe destacar tamén a riqueza da cabana gandeira e a súa estreita relación cos 
montes comunais relatados na memoria de 1935, que nos indican que, aínda neses 
anos, a actividade agrogandeira era o eixo fundamental da economía da zona. É por 
isto que os proxectos de repoboación forestal van acompañados de medidas conci-
liadoras coa gandería, incluíndo nos seus traballos obras de creación de pasteiros e 
devesas arboradas. Supoñemos que o proxecto non chegou a pórse en marcha polo 
rápido estalido do golpe de estado e o cambio de réxime, polo que non temos forma 
de saber se as boas intencións serían plasmadas na realidade. 
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Cunha importancia cada vez maior, a erosión das comunidades rurais era evidente 
e abría a porta á proliferación de estratexias individuais de apropiación de comunal, que 
xa virían de atrás. Os conflitos intercomunitarios en aumento son boa mostra de que 
a presión sobre os recursos estaba esnaquizando as cohesións internas das comunida-
des campesiñas de Oia, cunha diferenciación social importante marcada pola economía 
gandeira. 

É polo tanto unha etapa de paréntese no que se refiren ás repoboacións, de aí o título 
do capítulo, xa que non parece que se desenvolvan traballos dese tipos neses anos. Pero, 
sorprendentemente, son anos de proliferación de multas, conflitos intermodais, de cho-
ques entre comunidades-individuo e comunidades entre si. Os efectos das repoboacións 
pasadas e as limitacións ás que sometían os montes estarían detrás deste fenómeno, aín-
da que tamén estarían presentes outros factores aos que xa temos feito alusión (inten-
sificación produtiva, difusión do capitalismo agrario...) É por isto que acompañamos a 
etiqueta de paréntese cun interrogante, as repoboacións frearon a súa marcha pero o 
proceso de desintegración da sociedade agraria tradicional seguía o seu camiño.

CONSOLIDACIÓN E DESENLACE DO PROCESO REPOBOADOR 

O Patrimonio Forestal do Estado e os consorcios

O novo réxime ditatorial que se instaura tras a guerra civil, en pleno illamento eco-
nómico, facía gala dun nacionalismo económico recollido da tradición nacionalista do 
capitalismo español, xa presente en décadas anteriores, e que era actualizada baixo os 
preceptos dos estados fascistas alemán e italiano. No punto 20 do programa falanxista 
durante a guerra civil, especificábase xa a prioridade das repoboacións forestais como 
instrumento para conseguir a autarquía económica, que pasaba polo autoabastece-
mento de materiais primas. En base a iso e a unha importante campaña sobre o tema, 
unha vez consolidado o bando nacional nas institucións, comezábase a traballar nesa 
dirección. 

O paso máis significativo foi a reforma do Patrimonio Forestal do Estado, que fora 
creado en 1935 pero que é en 1941 cando se converte no brazo executor das repo-
boacións, facendo sombra á propia Dirección Xeral de Montes. Ao PFE pertencíanlle 
todos os montes do estado, baldíos, pantanos, estepas, costas e marxes de propiedade 
indeterminada70, e súa era a dirección da política forestal e a súa posta en marcha. 
Para iso contaba coa capacidade de asinar consorcios con particulares ou entidades 
públicas para facerse coa terra de monte, ou de establecer perímetros ou comarcas 
de repoboación obrigatoria cando fose o caso. Ao amparo dunha ditadura, a política 
forestal contaba cuns instrumentos represivos que antes non tiña, e que están detrás 
do seu éxito nestes anos. 

A figura de consorcio tripartito de 1926 coa deputación de Pontevedra e algúns 
dos seus concellos, así como o plan repoboador que o acompañaba, servían de modelo  
para o deseño dos novos marcos legais cos que o PFE podía acceder á maior parte dos 
montes. A repoboación da zona atlántica xa realizada ata a data, pola súa banda, ac-
tuaba tamén como guía que marcaba as pautas para a nova corrente repoboadora, que 
volve ter nesa zona unha área prioritaria. 
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En 1940 elaborábase un novo consorcio entre PFE e deputación de Pontevedra 
que, como gran diferenza co anterior, diminuía os beneficios para a entidade provin-
cial en favor do PFE. Amais, se ben o solo seguía pertencendo á entidade propietaria, 
supostamente os concellos, o voo pasaba a pertencer agora ao PFE.  O seu obxectivo 
eran os montes extensos, de máis de 500 ha, que foran apropiados para o seu futuro 
uso industrial, xa que a vontade de conseguir a autarquía celulosa crecía nestas datas, 
e esta precisaba de amplas masas forestais como materia prima. 

Os consorcios podían ser indirectos, se participaban as deputacións, ou directos 
entre o concello e o PFE. Ata 1959, polo xeral, predominaran os acordos tripartitos 
porque era a vía máis sinxela para poñelos en marcha, mais pouco a pouco o PFE vai 
decantarse polos directos, por resultarlle de maior interese económico ao non ter que 
repartir os beneficios coas deputacións. 

As malas relacións entre a deputación de Pontevedra e o PFE no período que abar-
ca de 1944 a 1952, fai que nesta provincia os consorcios directos se desenvolvan máis 
cedo que no resto do estado71.  Para levalos a cabo o PFE botaba man do distrito fo-
restal, que coñecía a provincia e contaba con certa experiencia e contacto con aqueles 
concellos nos que arrancaran as repoboacións nas primeiras décadas do século. Non é 
de estrañar entón que os consorcios directos máis importantes na provincia se fixesen 
entre outros con concellos do Baixo Miño, entre eles o de Oia.

Os montes de Oia

O consorcio 
Dous anos despois do consorcio asinado entre o Patrimonio Forestal do Estado e a 

deputación de Pontevedra en 1940, o concello de Oia rubrica un consorcio directo co 
primeiro, supomos que a través da mediación do distrito forestal, tan interesado nos 
seus montes nas tres décadas anteriores. O consorcio foi aprobado en sesión plenaria 
pola corporación municipal o 17 de xaneiro de 1942, e polo PFE o 12 de febreiro dese 
mesmo ano72.  

O obxecto do mesmo é a repoboación forestal, conservación e mellora das masas 
creadas, así como a súa explotación e aproveitamento posterior, pero tamén a conser-
vación, mellora e aproveitamento do arborado existente, froito de repoboacións ante-
riores. A propiedade dos montes quedaría en mans do concello, aínda que en caso de 
venda, o PFE sería comprador preferente, e o arborado creado pasaría ás súas mans. E 
para facer efectivo tal acordo, era preciso que os montes se inscribisen no Rexistro da 
Propiedade a favor do concello. 

O concello de Oia, segundo o acordado, achegaba ao consorcio os montes incluí-
dos no seu termo municipal; estes aparecen desagregados pola numeración do catálo-
go de montes de utilidade pública, polo nome e pola parroquia á que pertencen, coas 
lindes definidas, así como coa extensión de cada un deles. Os datos recollidos son 
exactamente iguais aos que atopamos no Rexistro da Propiedade de Tui no ano 195073, 
polo que podemos comprobar que tal rexistro se fixo efectivo e que acolleu o marcado 
polo consorcio, un total de 6.325 ha. 

Pola súa banda, o PFE correría cos gastos das repoboacións ata que estas non 
empezasen a sufragarse por si mesmas cos beneficios económicas que irían xerando. 
Achegaba tamén a dirección técnica e administrativa dos proxectos de repoboación, e 
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era o responsable do seu control e vixilancia, a través da gardería forestal. Non obstante, 
os camiños e vías de saca e os edificios de carácter permanente asumiríanse entre ambas 
entidades, negociándose en cada caso as cantidades a achegar por cada unha delas. 

En canto aos beneficios resultantes das repoboacións, tanto das posteriores como 
das anteriores ao consorcio, estes serían xestionados polo PFE que daría o 40% libre 
de impostos ao concello e embolsaríase o resto. O arborado espontáneo tamén se-
ría xestionado polo PFE, pero nese caso daríalle ao concello un 75% dos beneficios 
que xerase, quedándose co outro 25%, por suposto. É importante destacar que dentro 
do primeiro grupo, do que o PFE obtiña un 60% dos beneficios, incluíanse as repo-
boación anteriores ao consorcio; o PFE absorbía así, interesadamente, o legado das 
repoboacións anteriores nas que nada tivera que ver. 

As comunidades veciñais quedaban fóra do consorcio, desprazadas como propie-
tarias dos montes polo concello74. Os aproveitamentos de pastos, leñas e esquilmos 
varios éranlle cedidos por seren  o “pobo propietario”, pero quedaban supeditados aos 
labores de repoboación e á conservación do arborado. E para o seguimento e super-
visión dos mesmos, así como para o control das repoboacións, creábase unha xunta 
xestora que estaba integrada por dous representantes do concello e o enxeñeiro fores-
tal designado.

O consorcio e as súas bases convértense no marco de actuación do PFE nos montes 
de Oia, e supoñen o golpe definitivo para a súa usurpación ás comunidades veciñais. 
O concello inscribe os montes ao seu nome e sérvellos en bandexa ao PFE para que 
dispoña deles. Podemos pensar que nunha ditadura, con todo o aparato represivo que 
a acompaña, sería difícil denegar unha petición dos seus órganos de administración. 
Mais inclinámonos a pensar que os beneficios da venda de madeira, xa coñecidos polo 
concello, debían influír tamén moito en manter a este próximo e colaborador, de costas 
incluso á súa veciñanza, como xa viña facendo dende principios de século. 

As repoboacións
Dende 1942, polo tanto, o PFE contaba con máis de 6.000 ha á súa disposición en 

Santa Mª de Oia para a súa repoboación. A pesar diso, e aínda que temos referencia 
dunha memoria de repoboación do ano 194375, nos arquivos consultados non atopa-
mos rastro de proxectos ou memorias de repoboación propiamente ditos. As referen-
cias aos traballos de repoboación véñennos de tres documentos: o plan de aprovei-
tamentos do ano forestal 1947-1948, un inventario de 1970, e un resumo do PFE do 
repoboado en tres dos seis montes en 1968. O primeiro deles fixaba o aproveitamento 
xa para aquelas datas de 1.475 piñeiros para os montes 485 e 487, das parroquias de 
Oia e Loureza respectivamente, valorados en 187.265 pta.

O segundo deles recolle as repoboacións feitas no monte da parroquia de Mougás, 
nº 482, dende 1943 ata 1958, elaborada en 1970 polo sobregarda forestal Manuel Mini-
ño76. Segundo o deslinde, que veremos máis adiante, o monte contaba cunha extensión 
de 1.424 ha. E segundo o inventario de 1970, presentaba a seguinte situación: 293 ha 
de calvas e zonas de mal crecemento das plantacións realizadas e 767 ha de boas re-
poboacións77, cuns crecementos entre o 70 e o 90%; en ambos casos as repoboacións 
foran de pinus pinaster fundamentalmente, pero tamén de pinus sylvestris e de eucalip-
tus globulus. O documento está acompañado duns cadros, a modo de plan dasocrático, 
que recollen a división do monte por rodais e o volume de madeira xerada en catro 
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quendas de repoboacións (1954, 1955, 1957, 1959). O volume total de madeira creada 
de 31.608,613 m3, con  309.188 pés. 

Como datos a destacar deste inventario, cabe sinalar que en 1945 e 1953 a zona 
de repoboación absorbía un total de 13 fincas particulares, con máis de 10 ha, e tres 
parcelas das repoboadas sufriran incendios en 1949, 1950 e 1951. 

Non obstante, os datos de extensión varían se reparamos no resumo de 1968. A 
riqueza xerada polas repoboacións obrigaba o concello a ter que aumentar o canon 
que pagaba en relación ás Bases da Riqueza Impoñible, e o PFE envíalle unha relación 
das repoboacións realizadas ata a data en parte dos seus montes78, aqueles recollidos 
no polígono catastral a modificar. Os datos resultantes das repoboacións serían os se-
guintes:

En Mougás, declarábanse 1355 ha de repoboacións, un 95% da súa cabida total, 
cunhas 450 ha sen crecemento (marras), que veñen aumentar os datos incompletos 
ofrecidos polo inventario de 1970. O desfase de datos entre ambos documentos, un 
elaborado dende o terreo polo sobregarda forestal e outros dende o Servizo Hidroló-
xico Forestal de Pontevedra, podería indicar, a maiores das deficiencias do primeiro, a 
descoordinación e falta de control sobre os traballos de repoboación79.

Noutra orde de cousas, nas repoboacións do monte nº 482 dos anos 1954-1959 
facíase referencia a 4 ha de masa forestal creadas con anterioridade ao consorcio. Es-
tas debían ser parte daquelas que sospeitabamos que existían a pesar das valoracións 
catastróficas do enxeñeiro Rafael Areses sobre o resultado das repoboacións realizadas 
nas décadas anteriores polo distrito forestal, e que debían estar abastecendo parte das 
poxas de madeira que comezaban xa en 1941. As plantacións realizadas con posterio-
ridade empezarían a dar os seus froitos cara a mediados da década dos sesenta, cando 
as repoboación novas veñen substituír a masa existente, cortada para a súa comercia-
lización. 

MONTE ANOS HA ESPECIE
MARRAS 

EXISTENTES

Nº 482 1941-1946 322 Pinus pinaster, eucaliptus globulus (1 ha) 171

1946-1950 429 Pinus pinaster 204

1954-1959 324 Pinus pinaster 75

1964-1965 280
Pinus pinaster (218 ha), pinus insignis (60 ha), 

eucaliptus globulus (2 ha)
Non aparece 

dato

Nº 483 1955-1959 1490 Pinus pinaster, eucaliptus globulus
Non aparece 

dato

Nº 486 1946-1950 462 Pinus pinaster, pinus insignis
Non aparece 

dato

1965-1967 462

CADRO Nº 11.  Relación repoboación do PFE, 1968.
Fonte: Documento sobre as repoboacións en Cª 105/10 AM Oia. Elaboración propia.
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Se sumamos a superficie repoboada nos tres montes para os que temos datos, nº 
482 (Mougás), nº 483 (Burgueira), nº 486 (Viladesuso), temos un total de 3307 ha: a 
metade da superficie total dos montes do municipio. Nesta cifra quedarían aínda por 
contabilizar as repoboacións dos outros tres montes do concello, dos que non temos 
datos pero que, de seguro, contaron con repoboacións. A cifra debeu ser entón aínda 
maior, o que nos amosa o acelerado ritmo que levaron as repoboacións ata os anos se-
senta, ata o punto de ocupar incluso parcelas particulares, como vimos máis arriba. En 
canto á cadencia dos traballos, parece haber certa continuidade aínda que con paróns 
na primeira metade da década dos cincuenta e na dos sesenta (ver cadro nº 11).

En todo caso, o que queda claro é que a especie dominante era, unha vez máis, 
o pinus pinaster, aínda que se introduciran tamén outras coníferas, p. insignis e o p. 
sylvester, así como o eucapiltus globulus. A memoria de 1943 aludida reflectía no mon-
te nº 486 a existencia de varias especies arbóreas: oliveiras, abeleiras, loureiros, aci-
vros, érbedos, sanguiños, piñeiros, carballos, sobreiras, castiñeiros e salgueiros80. Se 
lle engadimos aquela variada relación de especies, tanto arbóreas como de matogueira 
e herbáceas, que databa a memoria de repoboacións de 1935 xa estudada, podemos 
facernos unha idea da transformación que sufriron estes montes a partir dos anos 
corenta. Unha gran parte da vexetación existente, se temos en conta o alcance das re-
poboacións, desaparecería en favor da creación de grandes masas uniformes de coní-
feras, puras e da mesma idade, nun proceso de substitución de especies implacable. Os 
tres incendios recollidos no inventario do 1970 apenas serían unha pequena mostra 
da incidencia que tiveron que ter a consecuencia do modelo de repoboación elixido. 

Mais a perda de biodiversidade, ou impacto ecolóxico, non eran as preocupacións 
do PFE. Os seus obxectivos económicos, os únicos perseguidos, cumpríanse. Nunha 
valoración da comisión de montes do concello de Oia en 197081, atopamos as seguintes 
cantidades:

As cifras alcanzadas en tres décadas de repoboacións, 3.816.000 pta, marcaban o 
éxito da tarefa emprendida polo PFE cunha orientación profundamente produtivista. 

MONTE
VALORACIÓN 
EN PTA 1970

482 980.000

483 1.150.000

484 80.000

485 385.000

486 546.000

487 675.000

Total 3.816.000

CADRO Nº 12. Valoración montes, 1970.
Fonte: Documento valoración de montes en AM Oia Cª 106/23. Elaboración propia a partir 
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Os montes de Oia e Loureza, 485 e 487 respectivamente, que eran valorados en 187.265 
pta no plan de aproveitamentos de 1947-1948, sumarían agora 1.060.000 pta, cantida-
de moi superior que nos dá a idea do crecemento exponencial das repoboacións nestas 
décadas. A industria madeireira e de celulosa quedarían ben servidas nestes montes, 
así como concello e Patrimonio ben compensados82. 

Por outra banda, quedaba tamén patente a despreocupación sobre a incidencia das 
repoboacións na economía agrogandeira local. Aquela idea de que as repoboacións 
tiñan que estar acompañadas da creación de pasteiros, que xa viamos nunha memoria 
de repoboación de 1935, tarda en ser recibida polo novo réxime. Non é ata o 1967 o 
momento no que comezamos a ver referencias á súa creación. Nese ano aprobábase 
unha base adicional do consorcio para crear 20 ha de pasteiros no monte da Valga, nº 
487, parroquia de Loureza83. Repartidos en catro ou cinco parcelas, só poderían ser 
usados por gando vacún, facéndose eco da corrente de especialización gandeira que 
marcaba a política agraria instaurada dende os finais dos anos cincuenta. 

Os plans de aproveitamento
Con todo, a pesar das repoboacións, o monte seguía sendo o fornecedor de recur-

sos para a economía agrogandeira, e os plans de aproveitamento marcaban o ritmo: 

O 10% do taxado en total en cada ano tería que ser ingresado no distrito forestal 
para que os aproveitamentos puidesen ser feitos. Cos anos, aumentábanse os apro-
veitamentos de leñas, posiblemente tamén froito do aumento das repoboacións, e o 
número de cabezas de gando lanar e vacún, manténdose o de cabalar e reducíndose 
a cero o de cabrún. Pero as cantidades de aproveitamentos que establecen estes plans 
distan moito daquelas que se manexaban na memoria de repoboación de 1935 na des-
crición da cabana gandeira deses montes (10.000 cabezas de gando lanar, máis de 1500 
de cabalar...)84 Unha vez máis, os plans pouco ou nada teñen que ver coa realidade. 

Pola súa banda, a caza menor e maior facíase un oco nos plans de aproveitamentos 
dende os anos cincuenta. En 1951, nunha reclamación de varios veciños en represen-
tación de cada parroquia, solicitábase ao concello a concesión do aproveitamento da 

ANO FORESTAL 1947
1948

Valoracións 
en pta.

1952
1953

Valoración 
en pta.

1964
1965

Valoración 
en pta.

APROVEITAMENTO

Estéreos leñas 6.230 2.492 6.300 18.900 13.004 66.020

Cabezas gando lanar 166 4.005 175 9.978 1.608 32.984

Cabezas gando cabrún 83 4.005 66 9.978 0 32.984

Cabezas gando cabalar 249 4.005 249 9.978 262 32.984

Cabezas gando vacún 110 4.005 110 9.978 757 32.984

Caza – (Hectáreas) --- --- 2.413 2.413 1.160 1.160

CADRO Nº 13. Relación de plans de aproveitamento 1947-1965.
Fonte: Plans de aproveitamentos 1947, 1952, 1964 en AM Oia Cª 107/12. Elaboración propia.
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caza para todos os seus habitantes por un prazo de cinco anos, para o que se ofrecía 
a cantidade de 5.000 pta por ano85. A petición debeu de facer efecto porque en 1952, 
1964 e 196986 a caza era arrendada á Sociedade de Caza La Protectora, coa que xa nos 
temos atopado, e que inclúe todos os cazadores do municipio nas súas filas. Se ben a 
extensión territorial concedida era reducida pola exclusión de todas as áreas en repo-
boación. Tras a nova lei de caza de 1971, recomendábaselle á Sociedade que solicitase 
o recoñecemento de couto privado de caza. 

Non sabemos o grao de cumprimento destes plans, mais, tendo en conta a rápida 
extensión das repoboacións a expensas do monte baixo e as restricións que as acom-
pañaban, podemos facernos unha idea das dificultades de acceso ao territorio e aos 
recursos que tería que afrontar a poboación campesiña neses anos. 

Os deslindes
Unha das preocupacións importantes do PFE era coñecer os montes das aldeas, a 

súa extensión e delimitación, de cara a realizar os proxectos de repoboación precisos; 
o que chamaban “saneamento legal dos montes”. Para isto, unha tarefa necesaria era 
a dos deslindes. Para os montes de Oia contamos con dous deslindes nestes anos, dos 
montes 482 e 487.

En 1964 aprobouse o do monte Valga e Lousado, nº 487, da parroquia de Loureza, 
sendo o enxeñeiro designado José Luís Peláez Casalderrey87. Cinco anos antes puxéra-
se en marcha cos traballos de medición e delimitación e a elaboración da primeira me-
moria, á que foran presentadas dez alegacións acompañadas de títulos de propiedade. 
En 1960 foi publicada no BOP e presentáronse catro escritos de reclamación asinados 
por oito veciños e veciñas, acompañados tamén de documentación de propiedade. A 
pesar de que en 1962 a corporación municipal en pleno declaraba que “no existe in-
conveniente alguno en que se acceda a la pretensión de los particulares reclamantes”88, 
as alegacións son desestimadas pola Avogacía do Estado por contar con documenta-
ción insuficiente para probar a posesión efectiva dende máis de trinta anos. As parce-
las reclamadas son, en consecuencia, adheridas ao monte; a maioría delas contaban xa 
con presenza de piñeiros. 

Finalmente, o monte queda divido en tres grandes parcelas, nas cales se recoñe-
cen vinte e cinco encravados en mans de particulares; a extensión resultante era de 
1.809,26 ha de cabida pública e 8,5 de particulares. Como especie dominante contaba 
con pinus pinaster, na súa maioría derivados da repoboación artificial e matogueiras 
compostas por toxos e uces.

De 1970 foi a aprobación do deslinde do monte das Mariñas, O Outeiro, Brandariz 
e O Costado, nº 482, pertencente á parroquia de Mougás89. Na súa primeira fase, co-
mezada un ano antes, recibíranse sete escritos de reclamación e as protestas durante os 
traballos de medición son recollidas pola acta de apeo. Na segunda fase presentáranse 
corenta e dúas reclamacións de veciños e veciños da zona, e unha parte considera-
ble delas achegaban a documentación da súa escritura no Rexistro da Propiedade90. 
A gran parte das reclamacións foron desestimadas e anexionadas ao monte por non 
contar coa documentación suficiente e deuse orde da cancelación da súa inscrición en 
tal rexistro. 

Como resultado, o monte quedaba divido en dúas grandes parcela, con 36 pro-
piedades privadas encravadas, a maioría delas con presenza maioritaria de piñeiros e 
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eucaliptos, pero tamén con toxos, e algo de pasto e de viña.  A extensión resultante do 
monte foi de 1.427,70 ha de cabida pública e 15,805 ha de encravados e a maior parte 
del atopábase repoboado con pinus pinaster e eucaliptus globulus. 

É difícil pensar en qué máis documentación se podería ter presentado a maiores 
das actas de inscrición no Rexistro da Propiedade. En ambos casos queda patente que 
cos deslindes expropiábanse en favor do concello terras a monte de propiedade par-
ticular, cunha orixe que ben podía estar no reparto preventivo dos montes comunais, 
ou nos apresamentos individuais e cavaduras arbitrarias dos mesmos, estratexias que 
viñan marcando dende tempo atrás o proceso de individualización da propiedade co-
lectiva91. Á mesma natureza deben responder os encravados, que, ao contrario dos 
anteriores, si quedaban recoñecidos como propiedades particulares. O feito de que 
gran parte deles estivesen cubertos de piñeiros é tamén significativo. 

Poxas de madeira e aproveitamentos extra

A finalidade das repoboacións forestais era a comercialización do seu resultado, 
en forma de madeira ou para pasta de papel, e o instrumento principal co que esta se 
levaba a cabo era a través das poxas públicas. A petición do concello, do distrito fores-
tal ou do PFE, facíase público o concurso a través de bandos ou do Boletín Oficial da 
Provincia, fixándose un día e un prezo base para a poxa. 

Xa en 1939 atopamos referencias a unha poxa pública de 25 piñeiros identificados 
pola garda civil susceptibles de corta e venda92. Nun principio o alcalde pretendía o 
seu alleamento sen licitación, debido ao seu escaso valor. Pero tras consultar o distrito 
forestal, a propiedade dos piñeiros  resultou non ser de utilidade pública, a pesar do 
cal sacábase a poxa pública e adxudicábase por 515 pta a Antonio Duarte Bellón. Para 
“compensar”, o aproveitamento de ramas quedaba en mans do veciños e veciñas da 
zona. A recente implantación da ditadura explica a vehemencia con que o concello 
asumiu a potestade dun monte non catalogado de utilidade pública.

Tamén en 1941 sabemos dunha serie de poxas sucesivas de madeira sen que apare-
cese licitador ningún para elas, o que pode ser significativo do desacordo da poboación 
que inhibía calquera oferta por parte dos industriais madeireiros ou persoas interesadas 
nos lotes. Aínda que, por outro lado, que estas poxas quedasen desertas pode tamén 
evidenciar a situación de pobreza dos anos máis duros da posguerra, sen que houbese 
quen puidese asumir as tarifas de partida postas dende a administración forestal. 

Foi a partir do 1947 cando empezou a haber poxas en todos os anos forestais, polo 
menos ata onde abarca este estudo; as dos anos sesenta corresponderían ás quendas 
das repoboacións derivadas do consorcio, que comezarían a ser aproveitables nesas 
datas. As poxas da década anterior, pola contra, deberon responder ás repoboacións 
anteriores ao consorcio. Aínda que non recollemos datos cuantitativos cos que facer 
a comparación entre as dúas décadas, podemos supor que a etapa máis intensiva en 
canto a cortas foi a segunda. Con todo, as poxas dos primeiros anos amósannos unha 
vez máis que as repoboacións previas á ditadura non tiveran tan pouco alcance como 
nun principio parecía.

De todo o elenco de poxas públicas destes anos, cabe destacar dous casos polos 
significados que deles derivan. O primeiro deles data de 1963, cando foi organizada 
polo distrito forestal unha poxa sen o coñecemento do concello que, vendo as súas 
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competencias pisadas, envía queixas ao PFE93. O lote proposto polo distrito constaba 
de eucaliptos situados á beira da estrada nacional; para o concello era imprescindible 
que non fosen cortados por tratarse dun lugar turístico, cun merendeiro e no que se 
proxectaba instalar un camping. O concello defendía neste caso os intereses turísticos 
sobre os da venda de madeira. Para o distrito, pola contra, eran os intereses madeirei-
ros os únicos posibles, polo que sacara a poxa pública o lote sen contar co concello. O 
caso dá mostras dos conflitos de competencias que xurdían ao redor das repoboacións 
entre as institucións implicadas, e inciden na tendencia puramente produtivista do 
distrito; a pesar de que nas argumentacións para impulsar as repoboacións o embele-
cemento dos montes e o seu potencial turístico ocupa un lugar importante, á hora da 
verdade eran os intereses madeireiros os que prevalecían, aqueles dos que levaba parte 
do beneficio. 

Como segundo caso significativo localizamos en 1964 e 1965 a poxa pública de 
dous lotes: un de 1016 pinus pinaster con prezo índice de 229.457,27 pta; o segundo 
de 1.179 pinus pinaster cun prezo índice de 277.732,47 pta. O dato interesante, aparte 
da cantidade de piñeiros que amosan o éxito que están tendo as repoboacións, é que 
se fixesen dúas quendas de poxa que quedan desertas. Tras sucesivas rebaixas do 15%, 
do 25%... finalmente adxudicábase por acordo do pleno municipal a Manuel Suárez 
Marquier (O Rosal) o primeiro lote, por valor de 166.700 pta, e a Esteban Fernández 
López o segundo, por valor de 137,750 pta. Ambos solicitaron a posibilidade de facer 
o pago de forma gradual debido á “situación precaria que desde años viene padeciendo 
la Industria del Ramo de la Madera”94 Ou ben eran dous lotes demasiado grandes para 
os industriais da zona, ou ben había demasiada oferta de madeira na comarca, ou ben 
a crise do sector non era unha coartada senón unha realidade. 

Dun xeito similar ao anterior, en 1967, por petición do PFE, alleábanse 300 piñei-
ros para proseguir coas obras de repoboación nos montes A Valga e  Lousado95. Pola 
urxencia non se facía poxa senón un “concursillo” que resultou deserto e o lote foi 
adxudicado directamente a José Lorenzo Alonso, madeireiro da Guarda por 21.000 
pta. A repetición deste modus operandi pode suxerir tamén que non acudir ás licita-
cións públicas podía ser unha estratexia dos industriais para rebaixar os prezos, xa que 
nas adxudicacións directas era moito menor a cantidade pagada; só terían que gañarse 
o favor do concello en cuestión. 

As poxas, polo tanto, non eran a única vía para pór a madeira no mercado, senón 
que tamén era frecuente a adxudicación directa; casos deste tipo atopamos en 1969, 
1970 e 1971, en favor de dous industriais madeireiros de concellos limítrofes. Dentro 
deste tipo de adxudicacións temos que incluír a aprobación de aproveitamentos ex-
traordinarios de madeira en favor de alguén. Neste sentido, atopamos en 1941 e 1951 
un aproveitamento extraordinario de madeira en favor do propio concello, ou en 1961 
e 1962 en favor de varios veciños e veciñas da parroquia de Mougás, así como en 1966 
a favor do seu párroco96. 

Un caso especial de aproveitamentos extraordinarios foi o que tivo lugar na pa-
rroquia de Loureza entre 1966 e 196797. Un total de sesenta e dous veciños e veciñas 
da parroquia, encabezados polo cura, presentaban entre xuño do 1966 e setembro do 
1967 varias series de instancias ao concello para o aproveitamento extraordinarios de 
madeira en parcelas do monte da parroquia, nº 487. As instancias seguían todas un 
mesmo modelo: a motivación da petición é que “debido a la crisis que atraviesa la 
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economía campesina en toda la comarca” o/a solicitante “no puede hacer frente a las 
necesidades más vitales, entre elas la reparación de su vivienda (...)”; en cada instancia 
identificábase unha parcela de monte distinta, coñecida polo/a solicitante, pero que 
recoñecía como de propiedade municipal. Algunhas das solicitudes foron aprobadas 
por sucesivos plenos municipais e polo distrito forestal, nun total de cincuenta e catro 
concesións que corresponden a un total de 2.499 piñeiros. Hai que destacar que a per-
soa que maior adxudicación  conseguía era o párroco.

Se temos en conta que se fixera o deslinde do monte de Loureza en 1964, do cal 
xa temos falado, e que varias persoas propietarias dos certificados das parcelas que lle 
foron agregadas98 correspóndense coas solicitantes, vemos que ditos aproveitamentos 
extraordinarios teñen detrás unha estratexia de “compensación” pola expropiación de 
parcelas que se anexionaron ao monte nº 487. As persoas propietarias recoñecerían 
a titularidade municipal das parcelas a cambio da concesión do aproveitamento dos 
piñeiros que contiñan.  

As poxas para facer negocio, as adxudicacións directas a industriais do ramo ma-
deireiro, e os aproveitamentos extraordinarios para compensar a “amigos” (párrocos) 
e veciñanza, eran, polo tanto, as vías utilizadas para a explotación das masas forestais 
creadas.  

Conflitividade e articulación da protesta

As denuncias por usos fraudulentos dos montes continuaban sendo unha manifes-
tación do choque entre lóxicas produtivas, choque que introducían as repoboacións 
nunha economía agrogandeira usufrutuaria dos montes comunais principalmente 
como fonte de pasto e fertilizante natural. Nesta liña, unha circular enviada polo dis-
trito forestal ao concello de Oia en 194299, prohibía calquera tipo de aproveitamentos 
nos montes consorciados nos que se estivesen realizando os traballos de repoboación 
e anunciaba sancións e requisición de ferramentas para aquelas persoas que fosen ato-
padas en tales montes. 

Das sesenta e dúas denuncias atopadas para estes anos, o concepto que máis desta-
caba era o do pastoreo abusivo, aínda que seguía habendo referencia tamén á ocupa-
ción de parcelas; introducíanse, non obstante, novos conceptos vinculados coas devir 
das repoboacións, como o da corta de piñeiros ou o de danos en parcelas repoboadas. 
O estudo máis sistemático das denuncias o faremos no próximo capítulo, mais caben 
sinalar aquí algúns dos casos atopado polo significado cualitativo que achegan. 

O primeiro deles ten lugar en 1942, cando un veciños de San Xián, O Rosal, denun-
ciaba os seus propios fillos por usufrutuar unha serie de parcelas con 410 piñeiros que 
non lles pertencían no monte nº 487, parroquia de Loureza e lindeira co Rosal100. As 
investigacións elaboradas polo garda forestal Manuel Mariño achegaban informacións 
curiosas, como que o denunciante, de oitenta e catro anos, denunciaba os fillos despois 
de ter feito a partilla entre eles; é dicir, primeiro cedeulles por herdanza ditas parce-
las e despois denunciábaos como represalia por non terlle comprado un calzado para 
o inverno. Máis alá do conflito familiar, o que nos interesa aquí son as declaracións 
que veciños e veciñas da zona fan ante o garda defendendo a propiedade privada das 
parcelas, porque se non o fosen tampouco o serían o do resto da parroquia. Estas pis-
tas remítennos a aquelas reparticións acordadas entre a veciñanza para individualizar 
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parcelas de monte comunal; a lexitimidade das mesmas era defendida nesta caso pola 
parroquia nun momento especialmente delicado pola inauguración  da ditadura e a 
elaboración do consorcio sobre os seus montes.  

Os dous casos de denuncias que tamén nos achegan moito significado son de 1953 
e de 1959. No primeiro, un veciño de Baredo, Baiona, denunciado pola ocupación 
dunha parcela do monte de Mougás, defendíase alegando os seu dereito inmemorial 
sobre a mesma; en palabras do garda denunciante “el que fue se hace como dueño, dice 
que ya la viene disfrutando de los antepasados”101. O ton da resposta do denunciado 
reflicte o peso que tiña o dereito consuetudinario aínda nestes anos, esa referencia á 
posesión inmemorial que tanto se aludía nas décadas pasadas e nos documentos da 
segunda metade do século XIX. A convicción sobre este parecer debía ser tal que, en 
1959, un veciño de Torroña, en Burgueira, denunciado por pastoreo ilegal, provocaba 
tal altercado ao “soliviantarse” contra o garda forestal que o denuncia, que revolve na 
súa contra a toda a aldea. 

A pesar das reparticións de monte comunal, da proliferación de apresamentos in-
dividuais, e do proceso de descomunalización que vimos rastrexando, a colectividade 
seguía tendo un peso moi importante entre a poboación de Oia, que non dubidou 
en facer chegar unha alegación colectiva ás máis altas instancias na defensa dos seus 
montes. En 1944, dous anos despois do consorcio, un escrito asinado por 187 veciños 
e veciñas de todo o municipio é enviado ao ministerio de Facenda coas seguintes ale-
gacións102: 

• A aplicación das repoboacións facíanse a todas as zonas montañosas, sen 
exame previo das súas consecuencias económicas e sociais, “de mayor trascen-
dencia que la material riqueza que tal innovación pudiera aportar”.
• As repoboacións non deberían implantarse se “vienen a destruír otra ri-
queza de mayor arraigo y más característica de la comarca”.
• A “irreflexiva” actitude do concello por ter asinado o consorcio que deixa 
os seus montes en mans do PFE sería ilexítima porque a corporación munici-
pal que a adoptou non estaba constituída legalmente co número de concellei-
ros que lle correspondería. Polo cal o acordo quedaría ilegalizado. 
• A economía local derivaba directamente dos seus recursos naturais e da 
agricultura, especialmente da produción de cereal. E a monopolización das 
augas de rego que implicaban os traballos de repoboación, canalizadas para 
os viveiros e para as propias plantacións, puña en perigo as terras de cultivo. 
• A cabana gandeira do municipio era de 700 cabezas de gando cabalar, 
1.500 de vacún e 6.000 de lanar e cabrún, e desaparecería “radical y totalmen-
te” no caso de que os montes fosen repoboados, por quedar sen espazo de cría, 
sen pasto e sen esquilmos para as cortes. 
• Polo tanto, a repoboación forestal “acarrearía la destrucción total de sus 
dos únicas y básicas fuentes de riqueza vecinal”. 

A instancia foi enviada ao ministerio de Facenda porque inclúe como argumento 
as consecuencias tributarias que terían as repoboacións, xa que a poboación de Oia 
pagaba unha contribución especial polo uso dos montes, derivada dos antigos foros 
que sobre eles pesaban. De continuar as repoboacións, terían que deixar de pagar dita 
contribución. O mesmo escrito, ou un moi semellante, foi enviado no mesmo ano 
á Dirección Xeral de Montes, do ministerio de Agricultura, asinado esta vez por 91 
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persoas e acompañado de certificación do secretario accidental do concello e dun do-
cumento notarial. 

Os veciños e veciñas asinantes das reclamacións piden xustiza para que o consorcio 
fose deixado sen validez legal. O ministerio de Facenda desestimou o recurso e remi-
tiullo ao PFE, que tiña nas súas mans tamén a segunda instancia dirixida ao ministerio 
de Agricultura. O cruce de correspondencia e informes xerados polas instancias entre 
todos os organismos implicados nas repoboacións, diferentes seccións do PFE, Direc-
ción Xeral de Montes, Avogacía do Estado, Xunta de Xestión do Consorcio, distrito 
provincial, alongouse ata o ano 1945. 

O resultado final, como era de prever, foi a desestimación da petición e a con-
tinuación dos traballos de repoboación, pero obrigou ás diferentes administracións 
a procurar información, argumentar... unha marea burocrática nada desdeñable. Os 
informes da Xunta de Xestión do consorcio así como da Brigada Provincial do PFE 
foron contundentes: 

• Previamente ao inicio da repoboación fixérase unha memoria xeral deses 
montes na que fora acordado comezar os traballos polas zonas máis afastadas 
das zonas poboadas, respectar o pastoreo do gando así como reducir o número 
de cabezas de gando cabrún en favor do lanar. 
• As repoboacións non producían perturbacións na economía local de nin-
gún tipo, só pequenas restricións:

 - No monte 487 só fora acoutado un 26% da súa extensión, e tras un 
ano de restricións a gandería non parecía sufrir ningunha diminución. 
 - No monte 482 fora acoutado un 28% nos que non había aproveita-

mentos veciñais xa que sobraba pasto e esquilmos, que viñan aproveitar 
incluso dende o concello limítrofe de Baiona103. 

• O número de cabezas de gando non eran entón desproporcionado en rela-
ción coa cabida total do monte; era tal a súa extensión que podía acoller o uso 
forestal e o gandeiro sen contradición algunha. 
• Ademais, os traballos de repoboación deixaban no municipio un total de 
189.315,55 pta ao ano en xornais, en beneficio dunha poboación empobreci-
da e con poucos recursos. 
• O escrito fora asinado por 187 persoas cando o concello contaba cun censo 
dunhas 3.000, o cal indicaba a súa escasa representatividade. A súa autoría 
era achacada a aqueles poucos gandeiros máis adiñeirados, con gando ca-
balar e cabrún, que perseguían a perpetuación dos seus privilexios sobre os 
montes a expensas da pobreza da maior parte da poboación. 
• Os informes aluden tamén á “facilidade” con que se poden recoller firmas 
para calquera cousa, o que non implica que o ou a asinante estivese de acordo 
co escrito. 
• En definitiva, non se trataban máis que de “problemas puramente imagi-
narios” creados polos “privilegiados dueños de rebaños de cabras degenerados 
y vergonzantes”.

A actitude do concello de Oia neste asunto deu un xiro radical en relación á que 
viña tendo en anos (décadas!) anteriores. En primeiro lugar, unha das instancias está 
acompañada dunha certificación do secretario accidental do momento, o que indicaba 
o seu apoio ás reclamacións das persoas asinantes e á denuncia da ilegalidade da cor-
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poración municipal que tiña asinado o consorcio (Manuel Boullosa, alcalde, e Teodoro 
Estévez, síndico). 

A maiores do anterior, o informe do concello sobre o caso faise esperar e é recla-
mado en varias ocasións. De feito, dúas convocatorias consecutivas da Xunta do Con-
sorcio no propio concello e coa presenza do enxeñeiro da Brigada Rexional do PFE, 
foron suspendidas, unha pola necesidade de investigar o tema a petición dun vogal e a 
seguinte pola ausencia de todos os vogais do concello. Na terceira sesión o enxeñeiro, 
presidente da Xunta, acaba realizando el mesmo o informe, a pesar da nova ausencia 
de vogais.

A actitude dos concelleiros é explicada polo enxeñeiro da seguinte maneira: “(...) 
forma de proceder típica de los Ayuntamientos, para dar largas a las cuestiones, en las 
que se suelen estar en pugna los deberes de concejales con los intereses particulares de 
los mismos”. Non obstante, as presións deberon facer a súa función porque o segundo 
informe da Xunta do Consorcio, exactamente igual á anterior, en referencia ao escrito 
enviado ao ministerio de Agricultura, xa aparece asinada por dous vogais do concello. 
A pesar do cal, no ano seguinte104, o alcalde de Oia enviará un informe á Dirección 
Xeral de Montes propoñendo a modificación da zona de traballos nas que se estaban 
facendo as repoboacións por seren estas altamente prexudiciais para os intereses gan-
deiros de toda a veciñanza. 

O feito de que nos informes de sección do PFE se fixese alusión ao envío das re-
clamacións á súa Asesoría Xurídica para que estudase si nelas había “una intención 
incompatible con la sumisión debida al régimen vigente” e “por lo que pueden tener 
de subversivas”, amosa o arriscado da acción emprendida polos veciños e veciñas co 
apoio do concello. Debían estar moi convencidos do seu posicionamento e do evidente 
que resultaría ante a Superioridade a inxustiza que lles viña enriba, para atreverse a 
desafiar a obra repoboadora da ditadura nos anos máis duros. Os beneficios derivado 
da consecución dos seus obxectivos debían compensar con creces o risco que asumían.

É por iso que non debe infravalorarse a suma das 187 sinaturas unha, e 91 outra, 
que acompañan as reclamacións, como fixera o enxeñeiro da Xunta. Máis ben ao con-
trario; que tantos veciños e veciñas desen o seu nome e apelidos, expoñéndose ás re-
presalias do réxime, era indicativo do convencemento que había tras cada unha delas. 
Por outra banda, a man autora do escrito colectivo, tanto pola súa forma como polo 
seu contido, parecía ter máis estudos que os da media dos campesiños e campesiñas. 
O apoio dalgunhas elites locais, e como vimos de parte da corporación municipal do 
momento, queda así referendado, aínda que non sabemos se por convencemento ou 
pola forte presión veciñal que debía producir a situación. 

O dano que as repoboacións supuñan para a economía agrogandeira debía ser ina-
similable por unha poboación fundamentalmente campesiña, que, en plena posguerra 
de empobrecemento económico, articula as súas forzas para facerlle fronte. Detrás 
da elaboración e das sinaturas do escrito, habitaba un proceso de concienciación e 
coordinación colectiva, que implicaría a convocatoria de xuntanzas, a negociación de 
acordos, a procura de medios, de apoios... As instancias de reclamación non serían 
máis que a punta do iceberg dun proceso de articulación social en contra da política 
forestal do réxime105. 

Outra mostra de acción colectiva, aínda que noutra dirección, atopámola en 1948, 
cando un grupo de veciños e veciñas denunciaban un madeireiro de Vigo por exce-



87| Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

Lara Barros Alfaro

derse no número de árbores cortadas en relación coas que lle correspondían por unha 
poxa pública do ano anterior. Neste caso, era un veciño o que asinaba en nome de toda 
a parroquia para acusar o madeireiro do roubo de piñeiros e para queixarse tamén 
da complicidade entre este e a corporación municipal que nada facía por impedilo, 
“mientras el pueblo enfurecido seguía protestando sin ser escuchado”106. 

O monte en cuestión era o de Burgueira, nº 483, e o garda forestal e o alcalde pe-
dáneo nunha investigación sobre o terreo, sinalaban a corta de 101 piñeiros de máis. 
Con todo, nunha segunda inspección, desta vez con persoal do distrito, contaban un 
exceso tan só de 30 árbores, que o denunciante atribuía á manipulación da corpo-
ración municipal. A paralización das cortas e das sacas de madeira tras a denuncia 
impulsou o industrial vigués a denunciar á súa vez os veciños  e veciñas da parroquia 
polo roubo das trinta árbores que faltaban. Queixábase tamén da transixencia do con-
cello, ao amparo da cal “muchos de ellos (veciños) de profesión madereros, se dedican 
a la tala clandestina de árboles con ánimo de un lucro desatinado y perjudicialísimo 
para el recurrente”.

Non sabemos a favor de quen remata o litixio, se ben o industrial vigués tiña todas 
as papeletas, pero este asunto sérvenos para ver outro tipo de conflitividade xerada 
polas repoboacións. Desta vez a veciñanza uníase para enfrontar un novo competidor 
polos recursos, as industrias madeireiras que proliferaban á calor do éxito da obra 
repoboadora neses montes. Un axente externo que se suma ao triángulo do conflito 
formado polo campesiñado local, o concello e a administración forestal, e reflicte unha 
conflitividade que camiña cara a converterse en intermodal.  

En resumo, nestes trinta anos de ditadura a repoboación forestal da maior parte dos 
montes de Oia, soñada dende principios de século polo distrito forestal en complicida-
de coas elites locais, faise realidade. Co seu avance evidenciábase o enfrontamento entre 
dous modos de produción, aquel que mantiñan as capas campesiñas, en grave crise 
dende a guerra, e o que derivaba dunha política forestal produtivista ao máximo, orien-
tada cara ao mercado. A utilización agrogandeira e a explotación forestal dos mon-
tes comunais, eran dúas pólas dun conflito intermodal107 que levaba cocéndose dende 
moito tempo atrás. A orientación capitalista da política agraria dos anos cincuenta con 
Cavestany, que defendería a redución dos activos agrarios, a especialización produtiva, 
a mercantilización das súas relacións de produción e a introdución de inputs externos 
(fertilizantes químicos), tería xa moito camiño andado co éxito das repoboacións. 

A plantación de piñeiros para o seu aproveitamento madeireiro non era a causa do 
problema, xa que, como temos visto, o propio campesiñado facía uso dos mesmos nas 
súa parcelas particulares, ou naquelas usurpadas ao monte. A clave do conflito era a súa 
expansión á maior parte do monte comunal, necesario para sustentar a cabana gandeira 
e as terras de labor, e a conseguinte expulsión dos seus veciños e veciñas. E eran as de-
nuncias por usos fraudulentos as que marcaban o día a día deste enfrontamento inter-
modal sobre o terreo. As reclamacións legais, pola súa banda, amosaban a cohesión da 
comunidade veciñal, a pesar das fendas que nela se viñan abrindo dende décadas.

Pero, a medida que avanzaban as repoboacións e apañábanse os seus resultados, 
afloraba outro tipo de conflitos de tipo máis intramodal pola competencia que os in-
tereses madeireiros suscitaban. Industriais madeireiros da comarca, e de máis alá, en-
traban a competir coa poboación local polos recursos madeireiros xerados. Xa non se 
trataba entón de frear as repoboacións senón de batallar por acceder a parte dos seus 
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beneficios. O proceso de transformación das comunidades rurais avanzaba en detri-
mento dun modelo agrario campesiño en continuo movemento, centrado na gandería 
e no cultivo de cereal, na pequena propiedade e no uso colectivo dos montes. Coa 
repoboacións da maior parte destes, péchaselle o camiño a unha agricultura extensi-
va e de base orgánica, e empúxase o sector agrario cara á súa inserción no mercado 
capitalista (maquinaria, agrotóxicos, pensos, etc.).

AS MULTAS AO LONGO DE SESENTA ANOS

As multas como fonte

As denuncias e as conseguintes multas por uso fraudulento do monte son unha das 
manifestación da conflitividade arredor dos montes comunais. A través delas, o apara-
to institucional reprimía os usos tradicionais dos montes, vinculados a unha economía 
campesiña agrosilvopastoril, para orientalos cara á súa  explotación forestal. O obxec-
tivo era sacar os montes do sistema agrario para poñelo a producir materias primas 
para a industria, traspasalo dun sector económico a outro. As multas constitúen, polo 
tanto, unha materia prima de primeira orde para observar a represión que acompaña-
ba a política forestal108, por un lado, e a resistencia duns aproveitamentos organizados 
colectivamente dende moito tempo atrás, polo outro. 

Dende as últimas décadas do século XIX a Garda Civil109, os capataces de cultivo110 
e os gardas municipais111 tiñan a tarefa de vixiar e sancionar os usos ilícitos dos mon-
tes. En 1907 créanse as bases legais para a formación de Corpos de Gardería Forestal, 
que, en Pontevedra, aínda que funcionan dende 1926, son institucionalizados en 1932. 
Para facer máis efectiva e áxil dita tarefa, dende finais do XIX deuse unha progresiva 
administrativación do proceso de denuncia e sanción “consistente en sacar casi to-
das las infracciones forestales de los juzgados para trasladarlas a los ayuntamientos 
y gobernadores civiles”112, que quedarán posteriormente baixo control dos distritos 
forestais.

Para o concello de Oia contamos con 148 multas para o período que abarca esta 
investigación. Seguramente sexan tan só unha pequena parte da realidade, xa que a 
desorde coa que foron atopadas, totalmente descontextualizadas, son mostra da escasa 
sistematización con que quedaban rexistradas. O feito de que haxa moito desequilibrio 
entre o número atopado para os diferentes anos pon de manifesto o aleatorio da mos-
tra coa que contamos. A súa análise cuantitativa non pode ser tomada, polo tanto, ao 
pé da letra, senón como un indicador orientativo, como unha tendencia que enmarque 
á información cualitativa que nos achegan. Neste sentido abordaremos a información 
que nos ofrecen.

Evolución

Aínda que de maneira desigual, dende 1910 ata 1970 contamos co testemuño das 
multas ao redor do montes comunais impostas polo garda forestal, o propio enxeñeiro 
Rafael Areses, o garda municipal, o alcalde pedáneo ou a garda civil. A cantidade de 
multas atopadas por ano é a seguinte: 
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GRÁFICA Nº 1. Relación de multas por ano. 
Fonte: Multas 1911-1969 AM Oia e AHP-PO. Elaboración propia. 

As fases nas que máis rexistro de multas atopamos son na segunda metade dos 
anos vinte e primeira dos trinta, na segunda metade da década dos corenta e nos anos 
finais dos sesenta. A primeira delas seguramente respondía á posta en marcha do plan 
de repoboación forestal da provincia co impulso da deputación. A intensificación 
dos traballos de vixilancia e a conformación dun corpo de gardas forestais que sería 
asentado en 1932, terían como consecuencia o aumento das denuncias e das multas 
por usos fraudulentos dos montes. Con todo, o pico de 1934 está composto por un 
grupo de multas vinculadas ao mesmo monte, ao nº 485 da parroquia de Oia; se te-
mos en conta que un ano despois Areses asina a memoria para a súa repoboación, 
podemos entrever a orientación estratéxicas das multas naqueles montes obxecto de 
repoboación inmediata. 

A década dos corenta, tras a aprobación do consorcio entre PFE e o concello en 
1942 para a repoboación dos montes do municipio, presenta tamén unha alta inciden-
cia das multas, sobre todo cara á súa segunda parte. Sabemos que entre 1944  e 1945, 
moitos veciños e veciñas fixeran chegar ás altas esferas as súas queixas sobre o efecto 
devastador para a súa economía das repoboacións, con certo apoio da corporación 
municipal. Pois ben, as referencias ás multas atopadas para 1946 están incluídas en 
varias circulares enviadas dende o distrito forestal ao alcalde de Oia, que ameazaban 
con multalo persoalmente de continuar sen remitirlle as dilixencias dos denunciados. 
Fica claro, pois, ou ben o grao de sintonía que tiña o concello coa súa veciñanza neses 
tres anos, ou o grao de presión que estaba exercendo esta última. 

Que o número de denuncias descenda para os anos cincuenta e a metade dos se-
senta, debe ser máis froito da deficiencia da fonte que da realidade, porque serían anos 
de intensas repoboacións e, polo tanto, de intensa conflitividade. Con todo, podería 
haber certa relación entre o descenso de multas e os paróns nas repoboación nos pri-
meiros anos dos cincuenta e dos sesenta que rexistramos no capítulo anterior. 

Dada a pouca fiabilidade da fonte, resulta máis útil a agrupación das multas en 
función das etapas nas que temos dividido este traballo: inicios, paréntese e consoli-
dación. 
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GRÁFICA 2. Relación de multas por etapas.                  
Fonte: Multas 1911-1969 AM Oia e AHP-PO. Elaboración propia. 

Desta forma, o que si resulta evidente é o aumento das multas na década de 1920-
30 en consonancia co asentamento e consolidación institucional da administración 
forestal por un lado e das entidades provincias e municipais polo outro. Aumento 
que é superado nos trinta anos de ditadura estudados, e que reflicte a dureza da re-
presión que acompañaba á súa política forestal. 

Conceptos

O máis interesante das multas é, posiblemente, a información que nos achegan 
os seus conceptos, o porqué da denuncia, a característica da infracción cometida. 
Sérvennos como radiografía dos usos dos montes comunais e das características das 
restricións que pesaban sobre eles:  

GRÁFICA Nº 3. Distribución dos conceptos das multas.  
Fonte: Multas 1911-1969 AM Oia e AHP-PO. Elaboración propia. 

O abandono de gando e o pastoreo abusivo eran os motivos de sanción máis 
presentes, con moita diferenza cos demais. Un e outro aludían ao uso gandeiro do 
monte, fonte imprescindible de pasto e forraxe. Unha importante cabana gandeira 
composta de cabras, ovellas, cabalos e vacas, pacía nos montes libremente e en réxi-
me extensivo, o que era condenado polas autoridades forestais ou municipais para 
absorber os montes cara ao sector industrial. A preeminencia deste tipo de multas é 
un elemento máis que nos remite ao choque de modelos de uso dos montes comu-
nais que introducía a política forestal así como a gran presenza que a gandería tiña 
sobre estes montes.  
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A extracción de toxo, a ocupación de parcelas e a corta de piñeiros, son os tres 
motivos que lle seguen en importancia, aínda que a moita distancia. O toxo, mulime 
principal destes montes, era, como xa temos visto, a base do sistema agrario: ferti-
lizante, alimentación e cama do gando, combustible... Non é de estrañar pois que a 
súa corta sexa motivo de conflitos diversos. O seu aproveitamento organizado colec-
tivamente dende “tempo inmemorial” víase intervido dende as institucións forestais 
e municipais, que o enclaustran dentro dos deficientes plans anuais e o condicionan 
a un pago (o do 10% do seu valor). As restricións impostas e a súa vixilancia, fun-
cionan como factor desencadeante doutro tipo de conflitos, os intercomunitarios, ao 
incidir nunha maior presión sobre os recursos. Neste sentido, unha parte das denun-
cias deste tipo recaen sobre a veciñanza de Baredo (Baiona), nos montes limítrofes 
de Oia (parroquia de Mougás); ao longo desta investigación xa vimos observando a 
conflitividade, máis velada ou máis aberta, que se daba ao redor desa fronteira inter-
municipal, o que supón unha manifestación das tensións internas provocadas polas 
dificultades de acceso ao batume que introducían as repoboacións. 

A ocupación de parcelas de monte comunal é tamén motivo de multas e sancións, 
sendo, neste caso, o axente denunciante tamén a propia xente, veciños e veciñas da 
persoa denunciada. A apropiación de parcelas do comunal debeu ser unha práctica 
habitual nun contexto de conflito e de erosión comunitaria. Ben por ditas apropia-
cións, ben a través do reparto colectivo para salvar o carácter privado dos montes, 
os montes comunais de 1970 de seguro que contarían cunha extensión menor á que 
tiñan un século antes. Un elemento importante destes casos, especialmente daqueles 
nos que a denuncia vén de mans dos veciños e veciñas, é o enfrontamento comu-
nidade versus individuo que representan, é dicir, o intento dende a colectividade de 
frear o paulatino proceso de desestruturación  na que estaba inmersa. 

Noutra orde de cousas, é importante destacar o carácter colectivo das multas 
atopadas por falta de prestación persoal en caso de incendio; detrás delas podemos 
entrever certa cohesión veciñal para negarse a colaborar na extinción dun lume que, 
seguramente, lles era cómplice, pois afectaría ás repoboacións que tanto rexeitamen-
to provocaban. 

Resulta tamén de interese a análise da evolución dos motivos das multas ao longo 
do tempo:

GRÁFICA 4. Os conceptos das multas por etapas cronolóxicas.
Fonte: Multas 1911-1969 AM Oia e AHP-PO. Elaboración propia. 
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En primeiro lugar destaca o cambio de denominación do delito de abandono 
de gando polo de pastoreo abusivo despois de 1936. De fondo etiquetaban o mes-
mo delito, o uso do monte como pasto en extensivo fóra dos aproveitamentos esti-
pulados en cada plan anual de aproveitamentos e das delimitacións dos montes en 
repoboación. O abandono do gando responde ao pasto en liberdade dos animais 
polos montes; o gando cabalar que habitaba os montes sen apenas intervención 
humana  era o protagonista deste tipo de multas, aínda que tamén o vacún e o 
ovino-caprún provocaban multas desta orde. O pastoreo abusivo remite máis ao 
pasto do gando baixo supervisión humana; de feito, a única denuncia que atopa-
mos ante da Ditadura, de 1911, fai referencia a un amplo número de animais (30 
cabrúns, 6 vacúns, 12 cabalar, 6 ovino), que pode reflectir a práctica do pastoreo 
en común, é dicir, que unha persoa se encargue de controlar o pastoreo de varios 
veciños e veciñas. Para a etapa franquista non contamos apenas con información 
sobre a clase de gando nin sobre  o número de cabezas sobre as que caían as mul-
tas, pero podemos supor que aludía ao pasto baixo supervisión dos propietarios e 
propietarias.

Os delitos de ocupación de parcelas e de extracción de toxo teñen o seu mo-
mento máis alto na etapa intermedia mentres que o da corta de piñeiros quedan 
relegado a última etapa, ao igual que os danos ás repoboacións. Os primeiros po-
den ter maior presenza nos anos trinta por tratarse dunha etapa de crecemento e 
intensificación agrogandeira, que implicaba unha maior necesidade de esquilmos 
e de terras. Noutra liña,  o segundo aspecto está relacionado co avance e alcance 
que as repoboacións ían tendo durante o franquismo así como cos seus resulta-
dos en arborado creado, que disparaban os intereses sobre a madeira; por iso, é 
importante subliñar que parte destas denuncias teñen como vítimas industriais 
madeireiros. 

Montes e gando

Os montes que actuaban como escenario das multas ofrecen unha información va-
liosa para ver a súa relación coas repoboacións. Aqueles clasificados como de utilidade 
pública, pertencentes a Oia, presentan a seguinte relación de multas:

   

GRÁFICA 5. Número de multas por montes catalogados de U. P. 
Fonte: Multas 1911-1969 AM Oia e AHP-PO. Elaboración propia.  
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GRÁFICA Nº 6. Número de multas por monte e por etapa cronolóxica. 
Fonte: Multas 1911-1969 AM Oia e AHP-PO. Elaboración propia. 

Na gráficas podemos ver que as denuncias céntranse principalmente en tres mon-
tes: o nº 482, da parroquia de Mougás, o nº 485 da parroquia de Oia e o nº 487 da 
parroquia de Loureza. Os tres montes son dos que máis referencias temos sobre a súa 
posta en repoboación. O primeiro e o último son os únicos deslindados en todos estes 
anos, o que indica o grao de control que exercía neles o aparato forestal e a importan-
cia dos traballos de repoboación que se ía desenvolvendo neles. O monte do Casto, 
485, fora o protagonista das memorias de repoboación atopadas para os anos 1914, 
1915, 1916 e 1935 (data na que máis multas presenta). As Mariñas, Brandariz e outros, 
nº 482, foran escenario de enfrontamento entre a parroquia de Mougás e a de Bare-
do (Baiona) polo seu aproveitamento, froito da presión exercida polas repoboacións. 
Mentres que o monte da Valga e O Lousado, nº 487, aparecía xa nos plans de aprovei-
tamento de 1909-1910 acoutado para a súa repoboación. 

Resulta evidente, en consecuencia, a forte relación que as multas gardaban cos 
avance das repoboacións, ata o punto de que podemos consideralas un instrumento 
destas, unha forma de “reeducación” da poboación local. A compatibilidade do uso 
agrogandeiro do monte e do forestal, era, polo tanto, difícil e, dende logo, non era o 
cometido do modelo de repoboacións posto en práctica. 

Por outra parte, a información sobre o gando que recollen as denuncias é dema-
siado incompleta como para entrever relacións concluíntes, pero podemos destacar a 
maior presenza do vacún, seguido do cabalar e do ovino. O que si resulta interesante 
é o seu número por denuncia: entre unha e cinco son as cabezas de vacún ás que se 
facían referencia, sendo máis numerosos os rabaños de ovellas. O gando cabalar é 
mencionado poucas veces facendo alusión á súa cantidade, e cando o é cuantifícase 
soamente un exemplar. 

En función da información anterior, a cabana gandeira non resultaría estar moi 
concentrada no caso do gando vacún, de carácter multifuncional e importante para as 
tarefas de cultivo, que debía estar presente, nunha maior ou menor cantidade, en todas 
as casas labregas. A diferenciación social dentro do sector gandeiro, debería vir máis 
ben do tamaño dos rabaños de gando lanar e cabrún así como do cabalar, suxeitos á 
comercialización da súa produción. 

Como idea xeral, de toda a información que nos achegan as multas, cantidade, 
conceptos, localización e evolución, cabe destacar a persistencia dos usos agrogan-
deiros dos montes comunais ao longo de todos eses anos. Non resulta esaxerado ver 
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detrás de cada multa un acto de resistencia pasiva, das “armas do feble”, xa que o peso 
económico da sanción era considerable, especialmente na etapa de empobrecemento 
económico que supón a posguerra. A necesidade do monte e o convencemento da 
súa lexítima propiedade eran máis fortes que o risco que entrañaba a resistencia. A 
maiores, o feito de que máis dun trinta por cento das multas recaesen sobre mulleres, 
resulta interesante para observar o carácter activo que estas tiñan tanto no desenvolve-
mento da economía agraria como na súa defensa. 

      
RECAPITULACIÓN E ALGUNHAS CONCLUSIÓNS 

As repoboacións en Oia e as súas repercusións

Os montes de Oia convertéranse, pola súa extensión, características e situación, 
en suculento obxecto de desexo da política forestal que se inaugurara en España da 
man do Estado liberal. Dende mediados do século XIX, a administración central ocu-
párase de construír o canon legal que arroupaba ao novo réxime liberal, coa propie-
dade privada individual como núcleo. A “posesión  inmemorial” de carácter colectivo 
que recaía neses montes, a pesar da súa carga foral de orixe eclesiástica, facía que os 
veciños e veciñas tivesen no seu usufruto a peza clave da súa economía. Eran montes 
comunais á disposición das persoas que habitaban as parroquias que os albergaban, 
a cambio do pago dun foro ao mosteiro de Santa Mª de Oia ata 1833, cando, coa 
desamortización, pasou a mans civís; dito foro acabou esmorecendo cara a finais de 
século. Este carácter comunal foi cuestionado dende as instancias do poder, que aca-
baban absorbéndoos como montes de utilidade pública en 1901.  Nesta dirección, 
tras o consorcio de 1942 co PFE, o concello termina de usurpar a súa propiedade 
á veciñanza a través a súa inscrición no Rexistro da Propiedade ao seu favor.  Non 
será ata finais da década dos sesenta cando estes montes inicien un camiño de volta 
ás comunidades rurais que culminará en 1983 cando son clasificados de novo como 
montes comunais organizados por parroquias. 

Pero o camiño de ida e volta que atravesa a propiedade destes montes está acom-
pañado dun camiño unidireccional no que ao súa xestión e uso se refire. A política 
forestal despregada dende o distrito forestal, dependente do ministerio de Fomento 
primeiro, e do de Agricultura despois, e con forte protagonismo do PFE dende o 
1941, introduce nestes montes un novo modo de uso, a súa explotación madeireira 
intensiva. A fase inicial deste proceso abarca dende 1910 ata 1925, etapa na que se en-
saia a repoboación de parte destes montes, cun éxito relativo en relación á superficie 
alcanzada. A fase seguinte, dende o 1926 ata o 1936, supón unha paréntese da obra 
repoboadora nestes montes, que será impulsada definitivamente dende 1942 baixo 
a órbita do PFE. Cando os montes volvan a mans veciñais, a súa transformación en 
masas forestais será xa irreversible. 

O papel do concello como institución local evoluciona dende unha postura de 
apoio e defensa da propiedade veciñal durante a segunda metade do XIX, ata unha 
actitude promotora da repoboación forestal dende finais dese século e maior parte 
do século seguinte. A medida que se asenta administrativa e politicamente, a corpo-
ración municipal, na súas sucesivas manifestacións, ía facéndose coa potestade duns 
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montes que lle pertencían aos seus veciños e veciñas. As necesidades económicas e o 
financiamento das institucións locais focalizábanse na súa posta en explotación fores-
tal dos montes, aínda que na contra atoparan a súa poboación. Entre as elites locais, 
as provinciais e as estatais, fórxase tal alianza de intereses, que as comunidades cam-
pesiñas aínda que freen, non impiden o proceso de transformación dos seus montes. 

En canto ao uso agrogandeiro destes montes, este manteríase en auxe polo menos 
ata a década dos 1950-1960, cando xa as repoboacións abarcaban a unha gran parte 
dos montes. Os esquilmos, fundamentalmente de toxo, os pastos, as augas, as madei-
ras, as parcela para o cultivo alternado de cereais, sostiveran unha economía agraria 
de base enerxética orgánica que desenvolvera unha importante cabana gandeira ao 
longo do tempo. Os intereses gandeiros foran crecendo ao longo das primeiras déca-
das do século XX, ata o punto de ser tidos en conta nos anos trinta para tratar de com-
patibilizalos cos ancellos forestais113. Pero coa extensión das repoboacións, ao modelo 
agrogandeiro non lle quedaba máis remedio que a súa transformación capitalista, 
baixo as directrices da Revolución Verde: especialización produtiva, intensificación, 
estabulación, recurso á fertilización química, incorporación de maquinaria... A dimi-
nución da superficie agraria e do monte do que obter recursos, debía ser compensada 
a través do mercado.  

A produción de madeira non era descoñecida, xa que os piñeiros estaban presen-
tes en moitas parcelas de propiedade particular, moitas delas seguramente usurpadas 
aos propios comunais. A contradición entre o modo de uso agrogandeiro e forestal 
non nacía das especies utilizadas nin da súa orientación madeireira, senón da incom-
patibilidade dunha explotación forestal intensiva e expansiva cos usos tradicionais. 
O monte repoboado expulsaba aos veciños e veciñas, deixándoos sen recursos para 
a súa cabana gandeira e para as súas terras de cultivo. E a procura do equilibrio en-
tre ambas realidades non era unha das prioridades da política forestal nin nos seus 
inicios nin na súa consolidación. O choque entre ambos modos de uso crecía día a 
día nos montes, a través das multas, das reclamacións colectivas, dos incendios pro-
vocados, etc. Con razón, foi durante a ditadura cando as repoboacións alcanzaban o 
desenvolvemento desexado dende as institucións: o aparato represivo que as acompa-
ñaba era parte imprescindible do seu éxito. 

Son moitas as portas que esta memoria de investigación deixa abertas. O devir 
das repoboacións forestais en Oia presentado neste traballo, debería ser completado 
coa procura de nova información sobre o tema114, que nos achegase nunha maior 
medida ao proceso tanto dende un punto de vista cuantitativo como cualitativo, axu-
dándonos a debuxar o mapa do avance das repoboacións polas diferentes parroquias. 
Teriamos que desvelar tamén o papel que as repoboacións tiveran ao longo dos anos 
trinta, na fase que denominamos Paréntese, xa que, como vimos, atopamos indicios 
de que a paralización non debeu ser tal e como nola presentaba o enxeñeiro Areses. 
A análise exhaustiva de fontes como os expedientes das poxas públicas de madeira, 
contribuirían tamén á maior concreción do panorama das repoboacións, pois neles 
aparecen identificados os montes, a cantidade de madeiras producidas e a súa idade. 

Quedarían pendentes tamén dúas liñas de traballo que virían completar a imaxe 
das fondas repercusións que as repoboacións deberon ter sobre a realidade socioe-
conómica de Oia. Por unha banda, o estudo máis pormenorizado da evolución da 
cabana gandeira a través dos censos de gando115, ofrecería unha valiosa información 
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sobre o proceso de transformación da economía agrogandeira e sobre a incidencia da 
política forestal sobre ela. Por outro lado, a análise dos censos de poboación do mu-
nicipio poderíanos arroxar luz sobre as implicacións demográficas das repoboacións; 
ante a escaseza de recursos, unha das estratexias era a da emigración, “emigrar o 
perecer”116, polo que podemos pensar que a expansión das repoboacións provocara 
ditos movementos de poboacións, especialmente naquelas parroquias máis afectadas. 

A transformación da cuberta vexetal e do ecosistema en xeral destes montes non 
é menos importante, aínda que si máis difícil de rastrexar. As memorias de repo-
boación ás que tivemos acceso nos deixaban entrever unha variedade de especies 
importante propias do monte baixo, tanto en matogueiras como en especies leñosas e 
herbáceas, e as árbores non eran casuais, senón que se circunscribían a determinados 
espazos. O toxo era a especie dominante e a peza clave do agrosistema construído ao 
longo do tempo polas comunidades campesiñas. O proceso repoboador levaba consi-
go un proceso de substitución de especies importante, dando paso á creación de gran-
des masas uniformes, compostas fundamentalmente de pinus pinaster, pero tamén 
de pinus insignis e de eucaliptus globulus. As coníferas facíanse co espazo ocupado 
antes polo monte baixo, coa conseguinte perda de variedade vexetal do sotobosque e 
acidificación do solo. Os incendios, por outra parte, atopaban nesta tipoloxía de ma-
sas forestais unha mecha importante, e as condicións coas que se creaban as masas, 
continuas e coetáneas, favorecían a súa expansión e descontrol.

Pero tanto a perda de biodiversidade como a maior ou menor incidencia dos in-
cendios e das súas consecuencias erosivas, deben ser máis estudados, procurando 
maior información e artellando fórmulas comparativas que permitan clarificar o seu 
alcance real. Da mesma maneira, as augas presentes en abundancias nestes montes, 
deberon sufrir impactos coa extensión das repoboacións; a análise dos seus modos 
de uso e de xestión, así como da súa evolución, podería ofrecernos tamén un punto 
de vista distinto sobre as repercusións socioambientais das repoboacións sobre un 
recurso natural imprescindible117. E para completar a panorámica, a indagación sobre 
a fauna, posible, por exemplo, a través do estudo das poxas da caza maior e menor, 
resultaría de grande interese. 

A historia destes montes é a da transición dun agrosistema campesiño en pro-
ceso de crecemento, marcado pola diversidade e a integración de sectores, cara un 
agrosistema capitalista, que tende ao monocultivo e á especialización produtiva para 
optimizar beneficios. Coñecer quen gaña e quen perde nesta “gran transformación”, 
así como os seus impactos ambientais, é imprescindible para poder xulgar tamén o 
noso presente e deconstruír o discurso aínda hexemónico do “progreso”. 

Podemos aventurar como hipótese que as repoboacións forestais cortaron o po-
tencial agrogandeiro  do municipio de Oia, en beneficio das distintas administracións, 
das elites locais e dos intereses da industria madeireira e de pasta de papel. A pesar da 
explotación de madeira a pequena escala que foran desenvolvendo as comunidades 
campesiñas, anterior incluso ás propias repoboacións, que debería ser froito de maior 
estudo, a súa extensión á maior parte dos montes comunais, sitúa o campesiñado 
como gran perdedor neste proceso. Rebaixábase así, como consecuencia, o seu grao 
de  “campesiñidade”. A estrutura social, as relacións de poder e o propio concepto 
de colectividade, transformábanse a medida que avanzaba a transición entre ambos 
modos de uso dos recursos, dando lugar a numerosos e complexos conflitos. 
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Breve análise da conflitividade

Ao longo desta investigación, fomos vendo diversas manifestacións de conflitivi-
dade ao redor dos montes comunais de Oia e da súa posta en repoboación forestal. Os 
actores fundamentais destes conflitos eran as comunidades campesiñas por un lado e 
as distintas administracións, locais (concello), provinciais (distrito forestal) e estatais 
(ministerios e PFE), polo outro. As primeiras defenderían o estatus quo sobre os seus 
montes, pero reaccionarían tamén individualizando parte deles e competindo entre 
elas ante unha realidade de cada vez maior presión sobre os recursos. O concello e as 
sucesivas corporacións municipais que o representaban, a medida que se asentaban 
institucionalmente, foron promovendo a usurpación dos montes á veciñanza, para, a 
través deles, ir aumentando as súas arcas. Con todo, puntualmente situábase a carón 
da súa poboación para defender uns intereses gandeiros en perigo, como sucede en 
1944-1946118. A administración forestal, pola súa banda, facía oídos xordos ante as 
demandas da poboación campesiña e deseñaba un modelo de repoboacións que non 
a tiñan en conta. 

Coa información que temos, e con certa cautela, poderíamos etiquetar as distintas 
manifestacións de conflitividade atopada ao longo do período que abarca a presente 
investigación baixo as seguintes categorías: 

 - Enfrontamento entre as comunidades campesiñas e a administración fo-
restal.

 - Enfrontamento entre as comunidades campesiñas e as elites locais (conce-
llo).

 - Enfrontamentos comunidades-individuo.
 - Enfrontamentos internos dento das comunidades. 
 - Enfrontamento das comunidades entre si. 
 - Enfrontamento entre concellos.
 - Enfrontamento comunidades rurais coa industria madeireira. 

A recollida desta conflitividade presentou dificultades, xa que moita dela deixou 
escasa pegada documental, e convértese en difícil de rastrexar. O recurso á memoria 
oral quizais permitiría un maior achegamento ao tema, liña de traballo que non foi 
abordada nesta investigación. Por todo isto, non podemos analizar a conflitividade 
dende un punto de vista cuantitativo, nin tampouco aventurar unha evolución tempo-
ral fiel á realidade, máis alá de tímidas tendencias.

Unha visión global sobre esta conflitividade deixa ver fundamentalmente dous 
aspectos: a fortaleza dunha comunidade campesiña cohesionada ao redor dos seus 
intereses agrogandeiros por un lado, e a súa paulatina degradación polo outro. Ambos 
fenómenos convivían e ían basculando dun lado ao outro pero nunha dirección unívo-
ca de progresiva transformación das comunidades rurais e da perda da idea de colec-
tividade como nexo. As apropiacións individuais, as reparticións e demais conflitos in-
tracomunitarios, amosaban unha sociedade en loita polos recursos. O individualismo 
agrario e o desenvolvemento dunha economía liberal-capitalista foran abrindo fendas 
na estrutura veciñal comunitaria e marcaban o novo modelo de comportamento para 
moitos veciños e veciñas. As repoboacións forestais supuñan o triunfo dese proceso, 
e ferían de morte ás comunidades campesiñas que as combatían cada vez con maior 
dificultade e ían perdendo o seu grao de campesiñidade. 
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Con todo, o mantemento da tensión social ao longo de todas as décadas estudadas 
xogou un importante papel na futuro destes montes. A súa devolución ás comuni-
dades veciñais nos anos oitenta así o ilustraba. O concepto de propiedade comunal, 
privada pero colectiva, conseguía ser recoñecida e desenvolvida legalmente, aínda que 
o prezo pagado fora xa demasiado alto. A desintegración da economía agrogandeira e 
a transformación do metabolismo social119 do municipio serían o destino final de todo 
ese camiño. 

NOTAS
1 Estas datas foron escollidas en relación ao propio proceso de repoboación forestal, 

pois é en 1910 cando aparecen os primeiros indicios e en 1971 dáse un cambio funda-
mental na administración estatal responsable, desaparecendo o Patrimonio Forestal 
do Estado e creándose o ICONA. 

2 A equivalencia entre hectáreas e ferrados atopadas nun documento da época fai que 
podamos facer a equivalencia e traspasar todos os datos a ha.

3 Cifras do fracaso da catalogación de montes, Balboa López (1990).
4 Balboa López, 1990.
5 Posiblemente nobre e empresario de Asturias, afincado en Madrid. 
6 AM Oia Cª105/7. 
7 AM Oia Cª105/8.
8 Denominación acuñada por Ramón Villares para designar a aquelas persoas que ad-

quiriron a riqueza desamortizada  converténdose á súa vez en rendistas, en Fernández 
Prieto (ed), 2000: 69.

9 Nun documento de 1944 atopamos referencia a dito carácter foral e a súa evolución: 
dende finais do século XIX as xente do municipio deixara de pagar a renda co que, 
despois de trinta anos sen reclamación de ningún tipo, o dominio directo pasaba ás 
súas mans. Arquivo ministerio de Agricultura. 

10 No 1859 elabórase un primeiro catálogo de montes públicos que abarcaba tanto os 
montes propiedade do Estado como os montes dos municipios e os montes comunais, 
tratados legalmente como municipais. A catalogación buscaba a identificación e a 
delimitación do patrimonio público sobre o que o Estado terá a capacidade legal de 
intervir, ben para pólo en venda e contribuír así á facenda estatal ou para organizar a 
súa xestión. 

11 Balboa López: 1990, 114.
12 Expediente de excepción á desamortización dos montes comunais de Oia, Sección 

Protocolos Notariais, Cª 4641 (3) nº 57, AHP-PO.
13 O texto entre comiñas pertence ao expediente de excepción... op. cit.
14 Arbusto semellante en aparencia ao toxo, pero da familia das fabaceae e sen presenza 

en Galicia. Seguramente a falta de coñecementos dos enxeñeiros sobre as especies 
autóctonas levaron á confusión entre ambos arbustos. 

15 Expediente 7, sección 105 – A.M. Oia.
16 Circular enviada dende o distrito ao concello de Oia, Arquivo Municipal de Oia, Cª 

105/8.
17 Acordo corporación municipal, AM Oia, Cª 105/8.
18 Documento do deslinde de 1890 dos montes de Burgueira e Loureza, AM Oia, Cª 105/8.
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19 Ídem
20 Ídem
21 Canon de mellora para a repoboación, imposto do 10% sobre os beneficios dos mon-

tes que debían aboar as municipalidades.
22 Balboa López, 1990: 219.
23 AHP-PO Cª 1979, nº 50-54.
24 Como comenta Balboa López, 1990, e que se cumpre nesta investigación. 
25 Soto Fernández, 2006.
26 Memoria para a repoboación forestal dos montes de Oia de 1935 elaborada por Rafael 

Areses, AHP-PO Cª 300.
27 AP-PO, Cª 1088/11.
28 Vista xa no apartado anterior.
29 Memoria de repoboación de 1935...  op. cit.
30 Observación do perito Andreimi, no documento de medición e deslinde dos montes; 

visto no apartado anterior. 
31 Arquivo Municipal de Oia, Cª18/6-7
32 Referencia a un artigo sobre o tema en “La Integridad”, xornal de Tui, en Revista 

Montes, Nº 858  Vol. XXXVI  Ano 1912  páxinas 740-746.
33 AM Oia Cª106/6-7-8. 
34 Areses Vidal, 1953: 96.
35 AM Oia, Cª 18/7.
36 Sesión plenaria 07/01/1017, Cª19/5.
37 Areses Vidal, 1953: 97.
38 Areses Vidal, 1953: 96.
39 Segundo documentación atopada no AHP-PO, Sección Patrimonio, Cª 299.
40 Informe que acompaña á memoria de repoboación dos montes de Oia de 1914, Cª299 

do AHP-PO, Sección Patrimonio.
41 Circular enviada ao distrito forestal de Pontevedra pola Dirección Xeral de Agricul-

tur, Minas e Montes en 1916, en contestación á memoria de repoboación presentada 
nese ano. Cª 299, AHP-PO, Sección Patrimonio Forestal.

42 Extracto do informe que acompaña a memoria de repoboación dos montes de Oia de 
1914, Cª 299 AHP-PO.

43 Informe do Enxeñeiro Xefe do distrito forestal de Pontevedra que acompaña a me-
moria de repoboación dos montes de Oia para o ano 1916, Cª 299 AHP-PO, Sección 
Patrimonio Forestal.

44 Ceballos, Luis (1947): Pinos. Síntesis botánica del género pinus en Montes....
45 Informe do Enxeñeiro Xefe do distrito forestal de Pontevedra op. cit., Cª 299 AHP-

PO, Sección Patrimonio Forestal.
46 Memoria de repoboación dos montes de Oia de 1916, Cª 299 AHP-PO, Sección Patri-

monio Forestal.
47 Memoria de repoboación de 1916, op. cit.
48 Areses Vidal, 1953: 95.
49 Areses Vidal, 1953: 97.
50 Areses Vidal, 1953: 97.
51 Areses Vidal, 1953: 98.
52 Reaccións dos e das denunciados, recollidas polo garda forestal nunha denuncia de 
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1911 no monte de U. P. 483. Cª 220 do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.
53 As “weapons of the weak” conceptualizadas por James Scott, consistirían en actitudes 

de boicot como traballar lento, o disimulo, a falsa aceptación, os pequenos roubos, a 
ignorancia finxida, as calumnias, os incendios provocados, as sabotaxes... Todas elas 
constitúen un abano de formas silenciosas e anónimas de loita cotiá altamente efica-
ces e que implican un nivel de resistencia e de cohesión social importante

54 Observacións recollidas nos informes que acompañan as memorias forestais de 1914 
e 1916, xa comentadas. Cª 299, AHP-PO, Sección Patrimonio. 

55 AHP-PO Cª 220.
56 Areses Vidal, 1953: 98.
57 Memoria de repoboación de 1935, AHP-PO Cª 300.
58 Publicado en Rico Boquete (Ed.) 1999.
59 Rico Boquete (ed.), 1999: 78.
60 Rico Boquete (2008): Las Diputaciones y la política forestal, 1925-1936. La repoblación 

forestal en las provincias de Madrid y Pontevedra. Doc. pdf. en  <www.ahistcon.org/
docs>>.

61 Rico Boquete, Ídem.
62 De la Torre, 2009. 
63 Ver Anexo nº I.
64 Cª 1/291 Arquivo Municipal de Oia. 
65 Cª 200 AHP-PO.
66 Ídem
67 Ídem
68 En 1933, sen embargo, son os veciños e veciñas de Mougás que, nun escrito ao con-

cello, denuncian o propio garda municipal de estar vendéndolle carros de toxo do seu 
monte á poboación de Baredo, facendo gala do que consideran abuso de autoridade. 

69 Como destaca Rafael Areses no plan para a repoboación da provincia de 1926. En 
Rico Boquete (ed.), 1999: 46.

70 Rico Boquete, 1995: 47.
71 Rico Boquete, 1995: 51-91.
72 Ver anexo nº II.
73 Ver Cadro nº 6, páxina 59.
74 De feito, os consorcios funcionan a modo de expropiación encuberta que bota os seus 

lexítimos propietarios dos seus montes (Rico Boquete, 1995: 92).
75 Elaborada polo enxeñeiro Francisco Montes para o monte nº 487, en Rico Boquete, 

1995: 107, 109.
76 Cª 305 AHP-PO.
77 O inventario recolle as propostas de repoboación feitas en 1943, 1945, 1946, 1953, 

1955, 1956 e 1958. Non obstante, non contamos con datos en ha en todos os anos, 
polo que as cifras dadas son só orientativas.  

78 Cª 105/10 AM Oia.
79 “Se hai algo que caracteriza ó proceso repoboador é a falla de planificación, a falla de 

coordinación entre os organismos oficiais, sobre todo nos primeiros anos, o que se 
debe, en gran medida, á premura que se lle dá ás obras no afán de rendibilizar canto 
antes o investimento, de aumenta-la renda da terra e produci-la materia prima nece-
saria” (Rico Boquete, 1995: 95)
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80 Recollidos en Rico Boquete, 1995: 107.  
81 Cª 106/23 AM Oia.
82 Pese a todo, en 1975 o concello envía un escrito ao ICONA denunciando a escasa ren-

dibilidade obtida das repoboacións (máis de 5.000 ha) en trinta e tres anos de consor-
cio (13.398.152 pta.), e proponlle que asuma o pago dos impostos que está pagando o 
concello polos montes. Por tal motivo apunta tamén o seu interese no contrato que lle 
ofrecera a Empresa Nacional de Celulosas S.A. de Pontevedra. 

83 Cª 310/27 Ídem.
84 Memoria de repoboación do monte nº 485 en 1935, Cª 311 AHP-PO.
85 Cª 331/4 AM Oia.
86 Cª 310/20, Cª 316/6 e Cª 310/23 respectivamente do AM Oia. 
87 Cª 107/12 do AM Oia. 
88 Ídem
89 Ídem
90 Un caso significativo é o dunha muller que conta con doce parcelas inscritas ao seu 

nome, que indica que poderiamos estar ante un caso de reparto dun monte comunal 
entre os seus veciños e veciñas (Balboa López, 1991: 259-276)

91 Balboa López, 1990: 245-294.
92 Cª 310/49 do AM Oia. 
93 Cª 326/1 AHP-PO.
94 Cª 310/50 AM Oia. 
95 Cª 311/2 Ídem.
96 Cª 114 do AHP-PO. 
97 Cª 311/1 AM Oia. 
98 Certificados atopados en carpeta de deslindes de 1970, Cª 107/12 do AM Oia. 
99 Cª 37/1 AM Oia. 
100 Cª 220 AHP-PO.
101 Cª 320/1 AM Oia. 
102 Documentación recollida no Arquivo da Dirección Xeral do Medio Natural e Política 

Forestal, Fondo Documental del Monte, sección de Consorcios, Oia (Pontevedra). 
Ver Anexo III.

103 Xa temos visto ao longo desta investigación os recorrentes conflitos entre veciños de 
Baiona e de Oia polo aproveitamento deste monte limítrofe, o que nos fai pensar que 
non debía sobrar demasiado pasto nin estrume. 

104 Segundo se desprende de dúas circulares entre o PFE e o distrito forestal de Ponteve-
dra, por un lado, e coa Avogacía do Estado polo outro. Documentación recollida no 
Arquivo da Dirección Xeral do Medio Natural e Política Forestal, Fondo Documental 
del Monte, sección de Consorcios, Oia (Pontevedra).

105 “Tanto las protestas pacíficas y legales como aquellas en las que fue necesario el em-
pleo de la violencia, fueron asumidas tras la convocatoria de reuniones y la adopción 
de los correspondientes acuerdos , lo cual no habría sido posible sin una mínima 
estructura organizativa”(Rico Boquete 2000: 137). 

106 Cª 115 AHP-PO.
107 Enfrontamento entre ambos modos de uso, Soto Fernández (2007).
108 “ (...) entendemos la represión -con sus distintas intensidades espaciales y temporales, 

incluída su ausencia- como una faceta de la política forestal” (GEHR 1999: 131).
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109 Dende 1976 o corpo de Garda Civil fora aumentado para encargarse do servizo de 
seguridade e policía rural e forestal e da custodia dos montes considerados do Estado. 
Desenvolve o seu labor de vixilancia ata o 1925 (GEHR, 1999).

110 E demais empregados dos distritos forestais dende 1879 (GEHR, 1999)
111 A competencia de velar polos montes “públicos” do concellos derivaba da Lei Muni-

cipal de 1877 e da R. O. 14 de agosto de 1880 (GEHR, 1999).
112 GEHR, 1999: 148.
113 Memoria de repoboación do monte do Castro, nº 485, op. cit.  Cª 300 AHP-PO.
114 Por exemplo nos arquivos do ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño. 
115 Presentes no AM Oia dende 1928.
116 Expresión utilizada pola propia veciñanza no expediente de excepción incoado en 

1861 dende o cncello. Ver Capítulo Antecedentes.
117 De feito, en 1970 o alcalde de Tomiño facía chegar ao distrito forestal as queixas dos 

seus veciños e veciñas pola afectación que estaban sufrindo nos seus mananciais tras 
as repoboacións con eucaliptos nos montes consorciados en 1966 coa Sociedade 
SNIACE (Cª 326 AHP-PO).

118 A través do apoio á reclamación colectiva enviada á Superioridade en 1944 (Capítulo 
Consolidación e desenlace do proceso repoboador) e da resistencia a tramitar varias 
denuncias en 1946 (Capítulo As multas ao longo de sesenta anos).

119 Conxunto de procesos por medio dos cales os seres humanos organizados en socie-
dade, independentemente da súa situación no espazo (formación social) e no tempo 
(momento histórico), aprópianse, circulan, consomen e excretan materiais e/ou ener-
xías extraídas á natureza. O estudo do seu funcionamento dentro dunha sociedade e 
da súa evolución ao longo do tempo daríanos unha perspectiva histórica do grao de 
sustentabilidade e do equilibrio ou desequilibrio ecolóxico que foron acadando as 
distintas formas de organización social. Toledo e González de Molina, 2007.
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RESUMO
O presente artigo trata sobre o patrimonio hidrolóxico que acompaña o rio Vilaza ou Zamáns. Existe 
unha rede de muíños ao longo das parroquias de Vincios e Vilaza que está a desaparecer e que non 
se debería descoidar. Ademais deste patrimonio arquitectónico, algún xa desaparecido como é o caso 
dalgúns muíños ou da chamada “Fábrica da Luz de Pego Negro”, existe patrimonio natural, paisaxístico 
e etnográfico que merece a pena comprender, ou en todo caso coñecer a súa existencia para querelo 
como propio e conservalo.

PALABRAS CHAVE: Río Vilaza, muíños, fábrica de luz de Pego Negro, patrimonio, conservación.

ABSTRACT
This paper examines the hydrological heritage of the banks of the Vilaza (or Zamáns) River. The net of 
mills along the parishes of Vincios and Vilaza is disappearing and we should not neglect it. Besides this 
architectonic heritage –some of it already disappeared, as it is the case of some mills and the so-called 
“Fábrica da Luz de Pego Negro”- there is a natural, landscape and ethnographic heritage that is worth 
understanding, or, in any case, knowing its existence, so that we want it as our own and preserve it.

KEY WORDS: Vilaza River, mills, fábrica da luz de Pego Negro, heritage, conservation.
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No número anterior da Revista de Estudos Miñoranos lin o artigo sobre a destru-
ción do patrimonio do Val Miñor e arredores. O texto falaba sobre a conservación dos 
bens, tanto materiais como inmateriais, co que conta o Val. Interesáronme moito as 
valoracións que se poden ler ao final do mesmo, no que se describe un decálogo de 
posibles solucións ou propostas para evitar a destrución do patrimonio. Neses “man-
damentos” pódense ler palabras como: CATALOGACIÓN, COMUNICACIÓN, DI-
VULGACIÓN, COORDINACIÓN, PROTECCIÓN, etc. referidos sempre a elemen-
tos de interese patrimonial, sexa este material ou inmaterial.

Este novo artigo pretende afondar neses aspectos que mencionaba o texto do nú-
mero anterior nun ámbito específico do que, ata hai pouco máis dun ano, soamente 
escoitara falar e nunca tivera a ocasión de visitar.Trátase da rede de muíños que acom-
paña o río Zamáns, coñecido tradicionalmente como río Vilaza, ao seu paso polas 
parroquias de Vincios e Vilaza, dentro do termo municipal de Gondomar.

O centro da Vila atópase bordeada por un conxunto orográfico que delimita o 
territorio por todas as súas bandas excepto polo Leste. Nas cotas máis altas nace un 
mapa hidrolóxico moi significativo, que chega á Vila e continúa paralelo á avenida 
do tranvía ata desembocar no esteiro da Foz, na Ramallosa. O patrimonio referente a 
enxeñería hidráulica é cuantioso e pódese apreciar en practicamente todas as parro-
quias do Concello.

O río Zamáns ou río Vilaza nace na Serra do Galiñeiro, en Vincios,  discorre por 
esta parroquia e por Vilaza, ata chegar ao casco urbano da Vila de Gondomar, onde 
conflúe, xunto co río Morgadáns, no río Miñor, que desembocará no  esteiro protexido 
(pertencente á Rede Natura 2000) da Foz, na Ramallosa.
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Trátase dun percorrido de 10 km aproximadamente no que a paisaxe varía: den-
de a parte máis alta, onde se encontran os muíños de máis envergadura (Muíño das 
Maquías), ata chegar ao casco urbano, onde pasariamos por varias pontes así como o 
acueduto do  Bravo, datado  arredor do século XVII. Ao longo de todo o percorrido hai 
numerosas mostras de enxeñería civil: pontillóns, pasos, fontes, ademais dos muíños e 
levadas de auga, que fan que a maquinaria que posúen no interior (na maioría dos ca-
sos e por desgraza, xa desaparecida) traballe, ou a denominada Fábrica da luz de Pego 
Negro, que abastecía de enerxía eléctrica os veciños de Gondomar e Baiona. 

Ligado a esta liña de auga, que conta cunha diferenza de cotas dende a presa de Za-
máns ata o centro da Vila de 300 m, aparecen ademais destas arquitecturas elementos 
patrimoniais naturais e etnográficos. Na contorna do río pódense apreciar fentos cata-
logados pola Consellería do Medio Rural e do Mar, en concreto a especie Woodwardia 
Radicans, clasificada como elementos vulnerables dentro das especies ameazadas da 
biodiversidade galega.

A rede de muíños que acompaña o río Vilaza é anterior ao século XVIII. Aparece 
rexistro deles no catastro do marqués da Ensenada, datados no 1753. Este é un dos 
mellores inventarios que temos daquela época e aparecen xa dezanove muíños, moitos 
deles pertencentes ao  Cabido de Tui, ou a familias da zona. Cada unha desas arqui-
tecturas ten identidade propia, e practicamente todos os veciños, aínda a día de hoxe, 
os recoñecen cos seguintes nomes: do Xofre, de Cidáns, das Canas, do Campo, do 
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Imaxes dalgúns muíños do percorrido.



Neto, da Ponte, de Faustino, de Isolina, do Regueiro ou do Piurno, de Herminio, de 
Bernardo, de Leonor, o Serradoiro ou do Xofre, da Salgada e do Galeón. 

Os muíños funcionaban a maior parte do día e a propiedade dos mesmos definía a 
súa posta en marcha. Se a propiedade era dunha persoa e esta moía para outros deno-
mínase muíño de maquía. Se a propiedade era de varios veciños, o uso da maquinaría 
facíase por horas, onde cada un dos propietarios ía ao muíño na súa quenda e nunhas 
horas determinadas ao día, son os denominados muíños de parceiros. Se o muíño era 
dunha mesma familia a propiedade herdábase, son os chamados muíños de herdeiros.
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Muíños existentes na marxe do río. Como se pode apreciar, o seu estado de conservación é bastante 
malo, aínda que nalgúns casos distínguese o perfil completo da edificación.



Os muíños eran lugares de reunión, de relacións sociais e onde a xente se decataba 
das novas, namoraban moitas parellas ou onde se relaban contos e lendas, polo que a 
súa importancia na transmisión do patrimonio inmaterial foi importantísimo.Forma-
ban parte dun xeito de vida, de traballo no campo, de cultivos na beira do río, cam-
pos cultivados con millo, patacas ou verzas, paisaxes de socalcos, muros de cachotes, 
perpiaños, pero sobre todo patrimonio de relacións persoais que pouco a pouco foron 
desaparecendo coa migración dos traballadores do campo a zonas industrializadas. 

É especialmente importante a construción da presa de Zamáns nos anos cincuenta, 
que coa evolución que supón en si mesma, implica unha modificación substancial na 
paisaxe e o que leva consigo, tanto na zona alta do río coma ao longo do seu curso: os 
campos e socalcos deixan de cultivarse, as enchentes condicionan os poucos cultivos 
que quedan e as famosas comportas,ao abrirse e pecharse, alteran a liña do leito.

As edificacións muiñeiras constan dunha entrada de auga na parte inferior que 
move o mecanismo que xera a forza motriz e permite a moa de cereal.  Moitos deles 
contan coa aceña que permitía a desviación da auga do río ata el, noutros a auga entra 
directamente. O tamaño da edificación varía en función do número de pezas a moer, 
neste caso, un dos que mellor se conserva na actualidade e que funcionou ata hai pou-
cos anos, conta con catro rodas.

En xeral as construcións son moi humildes, de cachotería de granito con cubrición 
mediante vigas de madeira, xeralmente par e fileira. A maior parte dos muíños xa 
perderon o seu teito e os muros están nun estado de abandono total, con elementos 
vexetais no seu interior que fan que moitas das pezas estean ocultas ou enterradas.

Ademais de muíños de cereal, algúns moían exclusivamente xofre, chamados 
“muíños de xofre”, para a época na que se sulfataban as viñas e a posterior recollida de 
uva no mes de setembro. 
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Colección de Postais da “Sociedad General Gallega de Electricidad” na construción da obra do Tambre.
Fonte: todocoleccion.net



Unha das pezas que maior valor tivo  foi a mencionada mini-central hidroeléc-
trica, denominada polos veciños como “a fábrica de luz de Pego Negro”, construída 
probablemente a finais do século XIX ou principios do XX pola Empresa “Lau-
reano Salgado y Cía”. Será este un empresario notable na zona de Vigo polos seus 
labores en axencias consignatarias especializadas en transporte, pero sobre todo 
destacará na industria hidroeléctrica coa construción de centrais na zona sur da 
provincia de Pontevedra (Almofrei en Cotobade, Aranza en Soutomaior ou Ponte 
Inferno no río Verdugo, ademais da citada de Pego Negro, que abastecía os mu-
nicipios de Gondomar e Baiona). Esta mini-central foi o primeiro punto de abas-
tecemento eléctrico destes dous municipios do Val Miñor, que se ben foi creada 
por Laureano Salgado, máis tarde pasará a mans da “Sociedad General Gallega 
de Electricidad”, que desaparecerá no ano 1955 para converterse na actual Unión 
Fenosa. 
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Nos anos corenta a mini-central de Pego Negro deixa de abastecer a zona, 
quedando esta subministrada polo aproveitamento hidroeléctrico do río Tambre, 
proxecto  desenvolvido nos anos vinte polo enxeñeiro de camiños Luciano Yordi 
de Carricarte.

Tras o abandono da fábrica da luz, o edificio que albergaba as turbinas así 
como a vivenda dos  operarios de mantemento que alí vivían, caeu en completo 
desuso e nos anos posteriores as turbinas vendéronse e trasladáronse a Tui, co que 
a edificación foi caendo pouco a pouco debido á falta de mantemento. Segundo as 
investigacións realizadas,os que tiveron ocasión de visitala din que o inmoble constaba 
de dúas plantas, con escaleira interior e dous dormitorios onde durmían os operarios e 
que nalgunhas zonas da edificación incluso estaban azulexadas. 

Durante o percorrido existen tamén pontes de fábrica de granito e incluso houbo 
algunha de madeira (xa desaparecidas) e unha de ferro, construída con vías de tren e 



traveseiras de madeira que o facían practicable. Esta última desapareceu coas sucesivas 
crecidas dos ríos e a falta de mantemento da contorna do mesmo.

Se seguimos o curso do río, chegando ao centro da vila está o acueduto do Bravo, 
datado no século XVII, a zona do lavadoiro na contorna da ponte de Rosas ou o ponti-
llón do matadoiro municipal onde  o río Zamáns conflúe no río Miñor, que desembo-
cará no esteiro protexido da Ramallosa, pertencente á Rede Natura 2000.

É indubidable a cantidade de patrimonio existente nesta zona, nalgúns casos e con 
moita mágoa xa desaparecido, ou a piques de facelo. O obxectivo deste texto é tentar 
facer uso do decálogo co que comezaba o artigo citado e incorporar unha voz de CO-
MUNICACIÓN, DIFUSIÓN ou DIVULGACIÓN do que alí existe. Estamos ante un 
incuestionable patrimonio arquitectónico, natural, paisaxístico e etnográfico que non 
deberiamos perder ou, polo menos, esquecer.

Existen asociacións preocupadas por este patrimonio, como a de Pedragullo, que 
pouco a pouco están tratando de limpar as arquitecturas alí existentes, así como a 
contorna das mesmas, o que permite recoñecer o inmoble. Este primeiro paso sería 
fundamental en todo o curso do río para poder facer unha CATALOGACIÓN axei-
tada de todas e cada unha das pezas existentes e así poder atribuírlles distintos graos 
de PROTECCIÓN, acollerse a outras redes nacionais ou internacionais de muíños ou 
asociacións interesadas en cuestións relacionadas coa auga, ou a industria, para poder 
favorecer un desenvolvemento que está aletargado pero que un día funcionou con 
gran esplendor.

Para rematar pregúntome se sería viable algunha intervención. Unha fase de xes-
tión da rede existente para un posible proxecto de limpeza da zona ou a habilitación 
dun sendeiro que dese acceso aos mesmos, estudo e recuperación de camiños tradicio-
nais, cursos de auga... así como unha posible formulación de explotación da rede, con 
proxectos secundarios que funcionasen como motor económico e que axudasen á súa 
conservación e mantemento.

Para isto serán precisos unha serie de axentes implicados, que necesariamente par-
tirán dos propios veciños, así como outros axentes administrativos, o ámbito educa-
tivo, asociacións ou entidades que estean interesadas nos bens patrimoniais, na súa 
catalogación, conservación e difusión.

Baixo estas tres últimas premisas de CATALOGACIÓN, DIFUSIÓN E CONSER-
VACIÓN do patrimonio arquitectónico, etnográfico, natural e paisaxístico alí exis-
tentes, redáctase este artigo, co propósito de que sexa obxecto de atención e interese, 
principalmente polos veciños do lugar, xa que somos nós os que debemos entender 
como propio este patrimonio, para a súa posterior salvagarda e transmisión.
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RESUMO
Entre os documentos medievais do Arquivo Diocesano de Tui que fan referencia á igrexa de Baiona hai 
unha sentenza contra unha demanda do arcediago do Miñor que reclamaba a cama dun crego que finara 
nesta vila. A introdución sitúa esta sentenza no seu contexto histórico (1388).

PALABRAS CHAVE: Loitosa, Baiona, cisma.

ABSTRACT
Among the medieval documents, in the Diocesan File of Tui, that refer to the church of Baiona there is a 
sentence against a demand of the archdeacon of Val Miñor that claimed the bed of a curate who had died 
in this villa. The introduction situates this sentence in his historical context (1388).

KEY WORDS: Heriot, Baiona, schism.
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Introdución histórica 

Entre os documentos escritos en pergameos e referentes á igrexa de Santa María de 
Baiona que se conservan no Arquivo Diocesano de Tui, encóntrase unha singular carta 
de sentenza dada por Johan Sem Mal, mestrescola na catedral de Tui e xuíz comisario 
na demanda presentada por García Afonso, arcediago de Miñor.

Despois de levar máis de dez anos de residencia en Baiona, finou no ano 1387 
Fernán Martíns, reitor da igrexa de Moscoso (?) e deixara por herdeiro a Fernán Anes, 
reitor da igrexa de san Lourenzo de Belesar, do arciprestado de Miñor. Como este her-
deiro xa se apropiara de toda a herdanza que deixara o finado, o arcediago de Miñor 
presentouse ante o xuíz reclamando a cama do clérigo defunto, pois, por usos e cos-
tumes, correspondía ao seu cargo e dignidade levar a cama dos cregos que morresen 
baixo a xurisdición do arcediago de Miñor. Os arcediagos tiñan a autoridade delegada 
dos bispos e na diocese de Tui este arcediago de Miñor tiña baixo a súa xurisdición os 
arciprestados de Entenza, Ribadetea, Val de Miñor, Tebra e Taras e o da Guarda.

Esta demanda está baseada na existencia dun tributo de orixe feudal, que en Ga-
licia, Asturias e Portugal recibe o nome popular de loitosa ou a designación  culta de 
luctuosa. Xa no sínodo de Compostela de 1114, canon VIII, “ad protegendos paupe-
res” establécese que non pagarán a “luctuosa” os servos que sigan cultivando as herda-
des de seus pais. Consistía esta gravame en que o señor da terra, civil ou eclesiástico, 
cando morría un pai de familia, incautábase da mellor prenda que puidese escoller 
entre os bens móbeis do finado.

Houbo gran variedade de usos e costumes na aplicación deste tributo post mortem. 
E un dos sectores máis afectados foi o clero baixo e os seus herdeiros, dependentes ben 
do bispo, do arcediago, do titular do abadengo ou ben dun señor civil. Foi a loitosa 
fonte de grandes abusos, que deron orixe a frecuentes conflitos e demandas.

O caso recollido nesta carta de sentenza deuse nun tempo moi conflitivo nas te-
rras de Tui. O Cisma de Occidente (1378-1417) dividiu esta diocese quedando a parte 
portuguesa co Papa de Roma e a galega co Papa de Avignon. O duque de Lancaster, 
animado polo rei de Portugal e polos galegos petristas e cunha bula papal de Urbano 
VI de Roma, chega en 1386 ao porto da Coruña coa súa dona Constanza, filla do 
asasinado rei Pedro I, para ser proclamado rei con todos os dereitos dinásticos da súa 
muller. Xa rei de Galicia coa súa Corte en Compostela foi tomando o poder en Pon-
tevedra, Vigo, Baiona, Ribadavia e máis Ourense, onde puxo en retirada as tropas do 
de Trastámara. Foron a peste que asolou o seu exercito e as posteriores negociacións 
en Ourense cos embaixadores do rei Xoán I de Castela ocasión e causa de chegaren ao 
Tratado de Bayona (de Francia) en 1388. Por este tratado Catalina de Lancaster, neta 
do rei Pedro I, de catorce anos de idade, casaría co príncipe Enrique, fillo do rei Xoán I 
de Castela, de dez anos. A voda celebrouse en setembro do mesmo ano en Palencia. 
Ese mesmo ano de 1388 é o ano en que está datada esta carta de sentenza, dada ante a 
reclamación do cumprimento da loitosa que o arcediago de Miñor presenta na Igrexa 
de Tui ante o mestrescola e xuíz comisario Johán Sen Mal.

Ademais de ter en conta os malos tempos de pestes, guerras e cismas en que se 
produciu este documento, é interesante analizar o contexto humano. En primeiro lu-
gar a diocese estaba gobernada por un bispo singular que andaría arredor dos trinta 
anos. Estes son uns poucos datos da súa biografía. Don Diego de Anaya Maldonado 
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naceu en Salamanca dentro da familia nobre de Anaya. Rematada a súa carreira na 
universidade salmantina, o rei Xoán I de Castela escolleuno como titor dos seus fillos 
Enrique e Fernando, futuros reis de Castela e Aragón. Esta situación facilitoulle boas 
relacións na vida cortesá e durante este tempo tivo amores cunha moza da aristocra-
cia castelá, Dona María Orozco, filla de Íñigo Orozco, a quen mandara matar o rei D. 
Pedro. Tivo dela dous fillos, que se chamaron Juan e Diego Gómez de Anaya e que, pa-
sado o tempo, foron autoridades eclesiásticas na mesma cidade de Salamanca. A 20 de 
xullo de 1384, aos 27 anos de idade e co grao de bacharel en decretos, Diego de Anaya 
Maldonado foi promovido ao bispado de Tui, de onde pasaría á diocese de Ourense o 
28 de xuño de 1390 e dous anos despois xa sería bispo de Salamanca. Pasou á historia 
como un gran político e eclesiástico, pensador e amante da literatura, sempre destacou 
a importancia do coñecemento e o valor do estudo. Sendo bispo de Salamanca fundou 
en 1401 o Colexio Maior de San Bartolomé, coñecido como Colexio Maior de Anaya; 
nome este de Anaya que aínda hoxe se perpetúa nun dos grandes grupos editoriais da 
corporación francesa Lagardère.

Outro dos elementos humanos desta carta de sentenza é o propio xuíz comisario 
Johan Sen Mal, mestrescola na igrexa de Tui. Ademais de aparecer como testemuña en 
catro documentos (1391-1392), do Tombo H da Catedral de Santiago, onde era cóen-
go, está citado como referencia nun arrendo que fai o prior do mosteiro de Sta. María 
do Sar a Domingo Eans e a súa muller Marina Perez das casas que están na rúa do 
Cinqeello “nas que moraban e tiñan as molleres do mundo”. Estas ditas casas estaban 
unidas por parede medianeira coas casas en que moraba Johan Sen Mal, cóengo de 
Santiago. En 1390, cando Diego de Anaya marcha de bispo para Ourense, o arcebispo 
de Santiago consegue facerse titular por pouco tempo do bispado de Tui, onde estaba 
como mestrescola o xuíz desta sentenza.

Había pois nestes anos no bispado de Tui posibles conflitos de autoridades e obe-
diencias que poden dar luz para entender o que nos parece singular e rechamante: que 
ante a demanda dun arcediago que reclama o cumprimento dunha loitosa, non actúe o 
provisor ou o vicario xeral da diocese senón un mestrescola de Tui e cóengo de Santia-
go, que resolverá contra o arcediago de Miñor García Afonso. Por esta sentenza Fernán 
Eanes, reitor da igrexa de San Lourenzo de Belesar do arciprestado de Miñor, poderá 
conservar no seu poder a cama que recibira como herdeiro do crego defunto. Constan 
como testemuñas entre outros Gonzalvo Centeo, reitor da igrexa de Santa Cristina da 
Ramallosa e Lourenzo Rodrigues, reitor da igrexa de Santa María de Vilaza. Pola con-
tra sabemos polo P. Flórez que antes de deixar a diocese de Tui o bispo don Diego de 
Anaya, o seu vicario xeral, Lope Fernández, deu sentenza, o once de xuño do ano 1390, 
sobre o dereito que tiña o cabido de Tui de percibir loitosas en Vilaza.

Este tipo de documentos, que estudamos en primeiro lugar como testemuñas dun-
ha normalidade lingüística do galego na Idade Media, achégannos tamén os conflitos 
do poder e as loitas dos seus funcionarios. A reclamación da cama que quería o arce-
diago descubriunos que el non era ben visto nin pola baixa clerecía do val de Miñor 
nin polas altas xerarquías eclesiásticas de Tui, presididas por un bispo, fillo da nobreza 
salmantina, que chegaría a ser o primeiro Presidente do Consello de Castela durante 
trinta e cinco anos (1402-1437). Estaría todo contaminado pola división de devocións 
entre Roma e Avignon ou polas fidelidades encontradas entre petristas e os de Trastá-
mara? Ou por intereses internos da curia de Tui que hoxe descoñecemos?
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Para rematar o contexto desde documento que sen nomear a palabra é unha de-
manda de cumprimento dunha loitosa, copio o remate do artigo de Benito F. Alonso 
publicado en 1901 co título “La luctuosa”, onde enumera a serie de conflitos que esta 
gabela orixinou na diocese de Ourense: “Lo que sin duda alguna puede asegurarse, es 
que, ante la impopularidad y lo innoble de esta y otras gabelas que, durante la Edad 
media, tomaron carta de aclimatación en el país, la contradicción y la lucha de seño-
res, vasallos y pecheros, las dejó extinguidas en medio del aplauso general. Las leyes 
de 6 de Agosto de 1811, 3 de Mayo de 1823 y 26 de Agosto de 1827, con sus reformas 
y anulaciones, echando por tierra la luctuosa dieron el golpe mortal á la caterva de 
tributos que, con los nombres de fogaza, fumaxe, foguera, infurción, humo, conducho, 
martiniego, yantar, fonsadera, provenidos unos del señorío jurisdiccional y otros del 
territorial y solariego, se pagaban por casamiento, defunción, tierras, casas habitadas, 
etc., etc.; declarando abolidas los dictados de vasallo y vasallaje…”

Normas de transcrición e lectura do documento

Para unha cómoda lectura do texto é conveniente ter presente os seguin-
tes criterios de transcrición. As maiúsculas e minúsculas obedecen ás normas 
do sistema gráfico actual. O mesmo vale para o uso de acentos e puntuación. 
Hai palabras que levan supraescrito un t como en «anot» ou en «millt». Indica que no 
orixinal manuscrito leva un til, signo xeral de abreviación, que non ten corresponden-
cia fonética. O dígrafo <ll> pode corresponder tanto ó fonema palatal /ʎ/, que aparece 
nas palabras «moller» ou «fillo», como ó fonema /l/ das palabras «mill» ou «polla», 
que se deben ler “mil” e “pola”. As palabras abreviadas transcríbense na súa forma 
plena, indicando en cursiva as letras abreviadas. Así a palabra «Ts» transcríbese como 
Testemuñas. Cando o til de nasalidade <~> vai sobre unha vocal con valor de nasal 
implosiva, transcríbese cun n/m en letra cursiva; por exemplo, «cõ» transcríbese con.
Respéctanse os dobres usos dos grafemas <u> e <i>, cos seus valores de vogais e con-
soantes. Así atopamos «auer ou leuar » que hoxe escribiriamos con <b/v> «haber ou 
levar», e tamén «igleia » que na ortografía actual leva o grafema <x> «igrexa». En xeral 
seguimos as normas de transcrición de uso máis frecuente nos documentos galegos, 
publicadas polo profesor Ramón Lorenzo (1988).

Transcrición da carta de sentenza contra o arcediago de Miñor

Sentenza do mestrescola de Tui ante a demanda dunha cama por parte do arcediago 
de Miñor

Tui 1388, 19 de febreiro
Arquivo da Catedral de Tui: Doc. Baiona 55

Sabeam quantos esta carta de sentença virem que ante mĩ, Johán sem mal, mes-
trescola enat igleia de Tui, juis comi[01]sario em este feyto que  se adeante sege, dado 
per Garcia Afonso, arçediago de Miñor enat dita igleia, apareçerom em juiso[02] o dito 
arçediago por sy et em nome da sua dynidade, de hũa parte, et Fernán Anes, reitor da 
igleia de san Lourenço de[03] Belessar do arçiprestado de Miñor, por sy, da outra, disen-
do o dito arçediago que comot el, perlos seus anteçesores que [04] forom arçediagos de 
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Miñor, por nome da dita súa dingnidade, esteuesse em huso et em custume des tanto 
tenpo,[05] et por tanto tenpo que  memoria de anost  non he em contrario, de auer et 
leuar a cama de qual quer clérigo que  finasse[06] et fosse benefiçiado ou morador enot 
dito arçiprestado de Miñor, et comot em este anot que  ora pasou do naçemento[07] de 
nosso señor Jesu Cristo de millt et tresentos et oytenta et sete anost, se finasse enat villa 
de Bayona, que he[08] enot dito arçiprestado, Fernán Martíns, reitor da igleia de Mos-
coso et fosse morador da dita billa de Bayona per espaço[09] de dez anost et mays, et 
leixasse por seu herel et conpridor ao dito Fernán Anes; et por esta rrasom do dito[10] 
custume a el, dito arçediago, perteeçesse a cama do dito Fernán Martíns; et o dito Fer-
nán Anes entrasse a dita herença[11] et rrecusasse de lle dar a dita cama; et pedía a mĩ 
que per miña sentença de juiso constringesse a dito Fernán [12] Anes que  lle desse a dita 
cama ou çinqoeenta marauedís de brancos, a que a estimaua, non perdendo per mays 
nen per[13] menos. Et o dito Fernán Anes, pleito contestando, disso que uerdade era que 
o dito Fernán Martíns se finara[15] et que leixara a el por seu herel et que el consentira 
enat dita herança; mays disso que  negaua que o dito[16] arçediago por sy, nen por seus 
anteçessores, esteuesse em husso nen em custume de leuar nen auer a cama de[17] algũu 
clérigo, benefiçiado ou morador do dito arçiprestado quando se finasse. Et eu, dito 
mestrescola, preguntey[18] ao dito arçediago se quiría prouar o dito custume et el disso 
que non entendía de o poder prouar,[19] mays que o poyña em juramento deçissorio 
do dito Fernán Anes. Et eu rreçeby juramento aos santos[20] auangeos do dito Fernán 
Anes. Et el, pelo dito juramento disso que el nunca vira ao dito arçediago nen [21] a seus 
anteçessores leuar a cama do clérigo que se finasse enot dito arçiprestado de Miñor nen 
oyra[22] diser nen sabía; pero que por ello preguntara a outros clérigos mays antigoest 
que sy, et que o dito arçediago, nen [23] seus anteçessores, esteuesse en custume nen em 
huso de auer as ditas camas dos clérigos do dito[24] arçiprestado, segundo que as de-
mandaua; mays que  a leuauam os herees dos clérigos que se y finauam,[25] et que  por 
esta rrasom non era tiudo de lle dar a cama do dito Fernán Martíns; ante pedía[26] a mĩ 
que o absoluesse da demanda do dito arçediago et lle posesse çilençio perpetuo, que o 
non deman[27]dasse sobre elo d’ aquí adeante. Et sobre esto as ditas partes concludiron 
et pediron sentença. Et eu,[28] mestrescola et juys sobre dito, vista a petiçón do dito ar-
çediago et a contestaçón do dito Fernán Eanes et[29] o juramento em el posto perlo dito 
arçediago et o depoemento et rresposta del feita per lo dito Fernán [30] Anes et todo o 
alegado da hũa et da outra parte, as partes presentes et interloquendo, pronunçio que 
o dito[31] arçediago non prouou súa entençón. Et por ende, em este presente escripto, 
per sentença defenetiua[32] absoluo o dito Fernán Eanes da demanda do dito arçediago, 
et poño çilencio perpetuamente ao dito arçediago[33] que o non possa demandar sobre 
la dita cama d’ aquí adeante. Et, que esto seia çerto, esta carta de sentença[34] mandey 
ende dar ao dito Fernán Anes seelada con meu seelo et firmada do meu nome. Dada 

[35] em Tuy, quarta feira, dez et noue días do mes de feureiro, anot da naçença de noso 
señor Jesu Cristo[36] de millt et treçentos et oytenta et oyto anost. Testemuñas que fo-
rom presentes: Gonçaluo Çenteo, reitor[37] da igleia de santa Cristina da Ramallosa, et 
Lourenço Rrodrigues, rreitor da igleia de santa María de Vilaça[38] et Rodrigo Afonsso, 
sobrino do dito arçediago, et Afonso de Seuylla, toneeyro, vesiño de Tuy, et outros.[39] 

Scolasticus tudensis   
Rui de Vitureira, scriuan





RESUMO
Na fachada atlántica galega e do norte portugués sabemos, polo momento, dunhas 3000 superficies 
con gravados rupestres nas que aparecen representados motivos abstractos (circos, espirais, labirintos, 
coviñas, reticulados, liñas, ...) e un grupo minoritario de motivos que chamamos figurados ou naturalistas  
no que agrupamos equitación, armas e escenas de caza. Sobre estas últimas queremos chamar a 
atención xa que as fontes bibliográficas citan oito, ducia e media, unha vintena delas; nós imos tratar 
máis de corenta superficies, unhas máis simples e outras máis complexas, cunha iconografía común 
entre Laxe (A Coruña) e as pinturas megalíticas da Orca dos Juncais na zona de Viseu. É sempre caza 
de cervo macho, decote cunhas cornas esaxeradas e ás veces o falo sinalado. O cazador é un home cos 
brazos abertos, exhibindo as armas, a pé ou dacabalo, xotando, acosando o cervo, coa axuda de cans, 
o apoio de trampas e excepcionalmente coa presenza de ídolos cilíndricos e armas. En definitiva unha 
linguaxe gravada en rochas inclinadas ou verticais así emprazadas para seren vistas, así gravadas en 
pedra con afán de perdurabilidade, así con ese contido iconográfico para transmitir o concepto de poder, 
status, dominio, preponderancia do mundo masculino a través da caza e sometemento do cervo macho 
como un dos animais máis potentes da natureza galega. Quizais un animal totémico.
No Val Miñor, no Outeiro dos Lameiros, na cara de Sabarís, temos o maior panel de arte esquemática 
da Península Ibérica con máis de sesenta animais representados nunha escena de caza, na única de 
Galicia na que non temos claro que cacen o cervo macho pola ausencia de cornas e a presenza de colas 
espesas. Cabalos?

PALABRAS CHAVE: Petróglifos, galego-portuguesa, caza, cervo, iconografía, O Outeiro dos Lameiros.

ABSTRACT
There are about 3000 surfaces with rock art in the Atlantic Galician area and northern Portugal. They show 
abstract motifs such as ring and reticulated ones, spirals, labyrinths, cups, lines ... and a minority group of 
naturalistic style where we cluster horsemanship, weapons and hunting scenes. We would like to stand 
out the bibliographical information about the last ones because some authors quote eight, others a dozen 
and a half and some others about twenty. We are going to deal with more than forty surfaces. Some of 
them simpler and others more complex with a common iconography between Laxe (A Coruña) and the 
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megalithic paintings in Orca dos Juncais in the area of Viseu. It is usually the hunting of a male-deer 
with exaggerated antler and sometimes they engrave the phallus. The hunter is a man with outspread 
arms displaying weapons, hounding or deerstalking being helped by dogs, sometimes with traps and 
exceptionally with the presence of cylindrical idols, and weapons. In short, engravings in leaning or vertical 
rocks located to be seen in their eagerness of perpetuity, with that iconographic content to pass on the idea 
of power, status, authority, superiority of the masculine world through the hunting and subjugation of male-
deers as one of the most powerful animals in Galician nature. Perhaps a totemic animal.

KEY WORDS: Petroglyphs, galician-portuguese, hunt, deer, iconography, O Outeiro dos Lameiros.



No noroeste da Península Ibérica constatamos un fenómeno artístico en Galicia 
(banda oeste nomeadamente) e norte de Portugal (até o Douro) consistente en gra-
vados rupestres ó aire libre -casos illados en abrigueiros- cunha temática común de 
motivos de arte abstracta (coviñas, circos, espirais, labirintos, liñas, reticulados) que 
tamén chamamos xeométrica, e outro grande apartado de motivos naturalistas ou fi-
gurados; deste xeito queremos denominar unha serie de gravados que identificamos 
cuns referentes que existen ou existiron tales como armas, escenas de monta (cabalos 
e algún cervo) e escenas de caza.

Nestas citadas de últimas queremos centrar este traballo, aínda que con moita re-
lación coas escenas de monta e con certa relación coas armas. Logo de máis de cen 
anos de estudo da arte rupestre galega e portuguesa non somos quen de darlle unha 
explicación satisfactoria ó significado dos motivos xeométricos repetidos, no caso das 
coviñas e das combinacións circulares, miles de veces. É de suporlle unha pertenza ó 
mundo simbólico, unha relación co máxico, co cultual.

Canto ás imaxes figuradas pronto advertimos, como evidencia negativa, a non pre-
senza de elementos da vida doméstica -o traballo, o xogo, a comida, ...-, queremos dicir 
que esta arte rupestre non foi concibida como unha foto da vida diaria, nin da paisaxe, 
nin dos poboados; as imaxes elixidas para gravar son froito dunha selección conscien-
te e intencionada ó longo da fachada atlántica galega e portuguesa.

Non imos entrar na controvertida cuestión cronolóxica pero polo menos indicar 
que se deberon gravar entre o III e o II milenio A.C. Con raíces antes e continuida-
de despois, de seguro con variacións de intensidade, temas e incluso interpretacións, 
como é normal para un fenómeno tan amplo no tempo e no espazo.

Dixemos armas e non ferramentas para o traballo do campo ou da madeira ou da 
incipiente metalurxia. Isto supón un proceso, interesado, de discriminación temática, 
ademais as armas gravadas, na gran maioría dos casos, en superficies inclinadas ou 
verticais, así dispostas para seren vistas. Armas que supón que quen as posuía ben 
dispuña dos excedentes económicos suficientes para mercalas ben coñecía a pirome-
talurxia necesaria para producilas así como o abastecemento da materia prima. Armas 
que marcan status, forza, poder, dominio: espadas, puñais, alabardas e quizais escudos. 
Reitero, non martelos, ciceis, aixadas, peites,... non. E ademais non foron gravadas en 
superficies lisas a rente o chan onde os motivos pasasen inadvertidos, non.

Outro referente do mundo visible que foi gravado é o da equitación que podemos 
inscribir tamén no universo do status, o poder, a forza que implica a posesión dun 
équido e o dominio do seu manexo, ademais o moi esquemático xinete gravado no 
lombo do cabalo amosa armas, fai ostentación delas e fai ostentación do dominio do 
animal con posturas que podemos cualificar case de equilibrista.

O último gran grupo de motivos figurados son as escenas de caza ás que imos 
dedicar as seguintes páxinas. É sempre, con moi poucas dúbidas, a caza do cervo o 
que se representa, por iso diciamos atrás que non gravaban escenas do cotiá, xa que 
non gravaron homes ou mulleres pescando ou cazando un coello ou un paspallás e 
supomos que é así porque o que gravaron non é unha simple experiencia cinexética, 
senón algo máis, e supomos que se enmarca, como as armas e a equitación, no mundo 
do poder, do status, da forza, no mundo do varón dominante socialmente que amosa 
así un dominio entre os seus e un dominio do medio. Pero temos que sinalar que para 
indicar dominio e forza e poder tamén podían gravar a caza doutros grandes animais 
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que habitaban estas terras daquela, incluso animais máis feros e de tanto ou máis porte 
có cervo, así oso, lobo, cabalo, xabarín. Debemos anotar que se o que se gravaba é rei-
teradamente a caza do cervo debe ter un outro compoñente relacionable coa tradición 
e o cultual como se o cervo fose un animal totémico.

Non temos contabilizadas de maneira exacta o número de superficies con gravados 
entre Galicia e Portugal que se coñecen no 2014 pero supoñemos uns tres milleiros 
que medran de seguido consonte medran as prospeccións. A porcentaxe de rochas con 
cérvidos anda polo 10%. Cando gravaron animais, ou foron cabalos ou serpes de du-
bidosa interpretación ou algún cánido (que axuda na caza do cervo) e, se non, sempre 
cervos, de xeito omnipresente. Nin pirús, galiñas, peixes, gatos, ... só cervos.

O que tentamos con este artigo é constatar unha “linguaxe” común á arte rupestre 
galaica (galega e portuguesa) evidente no estudo iconográfico das imaxes de cervos e 
en particular das escenas de caza do cervo con elementos que se repiten entre Laxe, no 
norte e Valença no centro xeográfico até as pinturas funerarias da Orca dos Juncais na 
zona de Viseu. 

A bibliografía arqueolóxica sobre o tema ten anotado oito escenas, algo máis dunha 
ducia e xa incluso vinte e tres máis ou menos, cando unha análise atenta, logo de mar-
car uns criterios, eleva o número por riba das corenta escenas de caza do cervo na arte 
rupestre galaica con maior ou menor grao de complexidade. Para realizar esta análise 
o método empregado combina o baleirado bibliográfico co traballo de campo, de xeito 
que constatamos in situ, de día e tamén de noite con luz artificial, a posibilidade ou 
non de considerar os gravados como escenas de caza. É un traballo aínda inconcluso 
debido á cantidade de superficies, ó tempo dispoñible e á súa dispersión xeográfica.

É de xustiza sinalar que se hoxe en día calquera pode estudar os gravados galegos 
e portugueses é debido ó esforzo desinteresado de décadas de traballo de Antonio de 
la Peña Santos que debuxou centos de superficies co investimento de miles de horas e 
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A Afiada dos Legóns. (Cuñas, Ponte Caldelas).



ademais publicounas, brindóunolas para observar, gozar e estudar a todos nós. Neste 
labor altruísta non podemos esquecer a F. Javier Costas Goberna cun labor semellante 
no suroeste galego e Norte de Portugal e xa na última década hai que gabar o traballo 
do Grupo de Estudos de Prehistoria do Noroeste que, dirixidos por Ramón Fábregas 
Valcarce no Porto do Son, a zona do Deza e Santiago e Rianxo, e por Pepa Rei Castiñei-
ras en Muros, forneceron estudos, publicacións, con deseños incluídos que ampliaron 
o espectro da arte rupestre galega e portuguesa. 

É obrigatorio amentar aquí o labor de ducias de persoas que por afección levan 
prospectado os nosos montes na procura de gravados e eles son os responsables da 
inmensa maioría dos que hoxe coñecemos.

Xa dixemos atrás que só un 10%, aproximadamente, das superficies con gravados 
son representacións de cérvidos, pois algo máis do 1’5% do total podemos considera-
las escenas de acoso e caza do cervo. Outro tema interesante a tratar é preguntármonos 
para que, por que se representaban cérvidos sen estaren acosados ou cazados. Cal era 
a finalidade da representación. Pero este é motivo para análises que exceden as preten-
sións deste artigo.

Escollemos medio cento de superficies que consideramos escenas de acoso e caza 
atendendo a varios elementos que determinan esta elección. O primeiro é a existencia 
do cervo, un ou varios, con impactos visibles de armas ou acosados polo home, pre-
sente de xeito implícito ou explícito, ou acosados por outro animal que consideramos 
un cánido que colabora co home.

A continuación presentamos unha listaxe dos petróglifos que pasamos a tratar, 
dende os máis sinxelos até as composicións gráficas máis complexas iconicamente:

A Siribela, 11 (Tourón, Pontecaldelas).
O Coto da Cuvela, 2 (Tourón, Pontecaldelas).
O Rechán (Tourón, Pontecaldelas).
As Sombriñas 2(Tourón, Pontecaldelas).
O Coto da Veiguiña (Tourón, Pontecaldelas).
O Recosto, 11 (Tourón, Pontecaldelas).
A Irena, 2 (Parada, Pontecaldelas).
A Laxe do Barón (Forzáns, Pontecaldelas).
As Portaxes (Tebra, Tomiño).
A Regueira de Feitoso (Camos, Priegue, Nigrán).
O Pinar de Porros (A Valga, Loureza, Oia).
A Chan da Devesa do Rei (Sabarís, Baiona).
O Outeiro do Pío, 4 (Tourón, Pontecaldelas).
A Chan da Valboa (Fentáns, Cotobade).
A Afiada dos Legóns (Cuñas, Pontecaldelas).
A Laxiña dos Cervos.
O Agro das Cartas (Baroña, O Son).
O Largo dos Lobos / Os Pinos de Reboreda (Amoedo, Pazos de Borbén).
Taião (Valença do Minho).
O Outeiro do Pío, 1 (Tourón, Pontecaldelas).
A Forneiriña (Paredes, Campo Lameiro).
A Xestosiña (Pedornes, Oia).
Paredes (Campo Lameiro).
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O Monte da Pedreira (O Muro, O Son).
A Baixada da Barca (Arbo).
Os Morouzos (Pedornes, Oia).
O Outeiro Gordo (Rianxo).
A Quinta dos Galegos (Verdoejo, Valença).
O Río de Angueira (Luou, Teo).
O Coto do Rapadoiro (Fentáns, Cotobade).
A Irena, 1 (Parada, Pontecaldelas).
O Pinal do Rei (Cangas).
A Laxe das Rodas (San Xurxo de Sacos, Cotobade).
A Gurita (Baroña, O Son).
A Chan da Lagoa 2 (Caneda, Campo Lameiro).
A Rotea de Mendo (Campo Lameiro).
A Pedra da Abeillosa (As Fragas, Campo Lameiro).
A Laxe das Sombriñas (Tourón, Pontecaldelas).
Os Ballotes (O Carril, Vilagarcía de Arousa).
A Laje da Châ das Carvalheiras (Lanhelas, Caminha) .
O Outeiro dos Lameiros (Sabarís, Baiona).
A Pedra Xestosa (Nande, Laxe).
A Laxe das Lebres (Poio).
O Nabal de Martiño (Tourón, Pontecaldelas).
A Laxe da Sartaña (Queiruga, O Son).
Os Cogoludos (Paredes, Campo Lameiro).
A Laxe dos Carballos (Paredes, Campo Lameiro).
A Cova do Gato (Serres, Muros).
Os Mouchos, 1 (Brión, Rianxo).
Os Mouchos, 3 (Brión, Rianxo).
A Laxe das Ferraduras (Fentáns, Cotobade).
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Deixamos fóra da enumeración algunhas superficies con representacións de cér-
vidos e incluso con presenza humana pero que non temos claro que sexan escenas de 
caza, ben porque os gravados non o clarifican como A Xestosiña (Pedornes, Oia), ben 
porque non sabemos se os rectángulos son trampas incluso con cánido acosador. Ou 
non podemos afirmar que o gran cervo repicado da Laxe da Forneiriña estea morto 
tumbado, cazado ou que o trote dos magníficos cervos do Pinal do Rei de Marzán (O 
Rosal) sexa provocado por acoso humano; a mesma dúbida temos nos máis de vinte 
cuadrúpedes do Río de Vilar en Pedornes (Oia) gravados por riba do barco, cervos co 
trote e salto mellor conseguido na nosa arte rupestre. A listaxe dubitativa abrangue 
insculturas como un par de zoomorfos illados na Chan da Valboa (Fentáns, Cotoba-
de) preto da Laxe dos Cebros, incluída nesta relación, e O Forno da Tella de Cuntis, O 
Outeiro Bicudo, 1 (Baroña, O Son) con posible axexo humano e A Laxe dos Cabalos 
de Paredes (Campo Lameiro), tamén neste concello A Laxe da Chan da Carballeira na 
freguesía de Santiago de Morillas ou tamén nos preguntamos pola presenza de cervos 
macho potentes no Outeiro de Campelos, 1 e no achegado Campo Grande ambos na 
freguesía de Caamaño (O Son).

As representacións máis sinxelas son A Siribela, 11, O Coto da Cuvela, 2, O Rechán 
e O Coto da Veiguiña nas que aparece un só cervo con impactos dalgunha arma alon-
gada como frecha ou venabre lanzada polo home (elidido fisicamente) e que ficou visi-
blemente cravada no corpo do animal entre o pescozo e os cuartos traseiros. Os catro 
exemplares cazados son cervos macho cunhas boas cornas e o falo marcado, nalgún 
caso hai presenza de coviñas e incluso circos ou figuras semellantes. Cando dicimos 
que as armas impactaron no lombo é o sitio, nunha representación bidimensional, na 
que se pode facer visible, xa que se o impacto fose lateral só o poderían representar 
cun punto ou facendo sobresaír un risco por riba do lombo do animal. O punto como 
impacto lateral é posible que estea representado nas coviñas do gran cervo da Laxe dos 
Carballos, coviñas gravadas no seu corpo por debaixo das lanzas quizais co significado 
de feridas.

Nun segundo grupo incluímos O Recosto, 11, A Irena, 2 e A Laxe do Barón nos 
que aparecen xa varios exemplares de cérvidos nunha superficie con coviñas, liñas, 
circos. No caso da Laxe do Barón os cervos están “perdidos” nunha inmensa superfi-
cie na que tamén hai podomorfos, un rectángulo dividido interiormente e gravados 
de factura máis moderna. No Recosto, 11 son dous os cervos cazados acompañados 
de elementos abstractos pero en ningún dos tres petróglifos aquí agrupados hai un 
elemento venatorio engadido como no seguinte grupo composto pola Forneiriña, A 
Regueira de Feitoso, O Pinar de Porros, A Chan da Devesa do Rei, O Outeiro do Pío, 
4, As Portaxes, A Chan da Valboa. Aquí A Forneiriña é o nexo entre o grupo anterior e 
este, xa que o novo é moi sinxelo, a indicación máis detallada da arma coa sinalización 
da punta da lanza e a elaboración máis complexa do individuo cazado, só equiparable 
ó cervo maior do Recosto, 11. Pero neste grupo o máis anovador é a presenza dun ou 
varios animais acosadores que podemos interpretar como cánidos pola súa actitude 
e a súa morfoloxía. Están espreitando a presa coa agresividade marcada na postura, 
no emprazamento, na indicación da boca aberta, ladrando ou tentando trabar. Son 
as cinco superficies de pequenas dimensións compostas por dous ou tres individuos. 

Nun cuarto grupo incluímos A Laje da Châ das Carvalheiras, O Monte da Pe-
dreira, Os Ballotes, A Rotea de Mendo, O Outeiro Gordo, A Afiada dos Legóns, O 
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Outeiro do Pío, 1, A Baixada da Barca, Os Morouzos, A Quinta dos Galegos, A Laxiña 
dos Cervos, O Largo dos Lobos, Taião, Paredes, O Agro das Cartas I.. É un grupo 
heteroxéneo no que o grao de maior complexidade iconográfica vén marcada pola 
presenza física do home, armado, dinámico, acosando, cazando e cando non aparece 
el gravado si un produto da tecnoloxía como son as lanzas da Quinta dos Galegos ou 
do Outeiro Gordo, desproporcionadas e gravadas no momento do impacto e coa folla 
ben diferenciada.

É heteroxéneo o grupo porque incluímos A Afiada dos Legóns onde aparece o 
maior cervo de Galicia (2’65m das cornas ás patas traseiras) con dous impactos e a pre-
senza do cazador e a esvaída figura do que podería ser unha femia debaixo do cervo. 
Xunta esta superficie agrupamos A Baixada da Barca onde aparece o home atacando 
un cuadrúpede que pertence a unha manda que xira ó redor dunha combinación cir-
cular.

No quinto grupo xuntamos superficies con dúas novidades e maior nivel de com-
plexidade como son a aparición de homes cazando e acosando dacabalo e a grava-
ción dos escasos ídolos cilíndricos. Aquí temos o panel principal da Chan da Lagoa 
2, O Río de Angueira, O Coto do Rapadoiro, A Irena, 1, e O Pinal do Rei, onde o 
home caza a pé e dacabalo e as superficies ofrecen unha maior abundancia de mo-
tivos variados. O Coto do Rapadoiro, a pesar do sinxelo do panel, moi deteriorado 
polos lumes do 2006, contén combinacións circulares, antropomorfo armado, cervos 
e ídolo cilíndrico. É preciso sinalar que o home aparece sempre en escena facendo 
ostentación das armas, tanto a pé como no lombo da besta. As armas redúcense a 
un risco no extremo das liñas que conforman os brazos; temos que supoñer arcos e 
frechas e venabres.

Na ducia de superficies que fican por analizar, hai catro, A Laxe das Rodas, A Gu-
rita, Os Cogoludos e A Laxe dos Carballos nas que non hai grafada presenza huma-
na, nas dúas primeiras nin sequera hai animais feridos de xeito ostensible. Nas dúas 
últimas o home non foi gravado pero si o produto do seu saber. A Laxe das Rodas é 
unha superficie horizontal con ducias de combinacións circulares ben gravadas e unha 
vintena de cuadrúpedes situados de maneira perimetral, dous deles están dentro un e 
tanxente o outro a unha combinación circular que podería querer indicar unha tram-
pa de caza como na Pedra da Abeillosa ou Os Cogoludos. Canto á Gurita, presenta 
elementos propios das grandes escenas de caza como os propios machos, un elemento 
abstracto como no Outeiro dos Lameiros ou O Nabal de Martiño, ou unha liña circu-
lar que encerra varios animais. Logo do Outeiro dos Lameiros é o petróglifo con máis 
zoomorfos que coñecemos.

Nos Cogoludos temos dous cabalos montados á dereita do panel algo lonxe da 
escena, pero a pesar desta circunstancia, o cervo repicado, sen cornas, coa cabeza re-
torcida parece que caeu nun ensarillado de liñas a xeito de rede, e non ídolo-placa, 
como se ten escrito; acosado ademais por un animal, un can, que lle traba nos cuartos 
traseiros. Preto de aquí, na Laxe dos Carballos, un cervo enorme recibiu seis impactos 
de seis grandes venabres constituíndo unha escena sobre outra anterior, con zoomor-
fos de menor tamaño, un deles con dous impactos de arma arreboladiza.

Na Pedra da Abeillosa, enorme rocha inclinada, dous homes axotan unha manda 
de cuadrúpedes de esquerda a dereita e no lado dereito un valado de encanizada, re-
matado en rede -quizais con cervo xa enredado- traballa como trampa cara a onde van 
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guiados os animais, o mesmo que na Cova do Gato un home armado e acompañado 
dun cánido acosan unha manda de cervos e o máis potente, pescozo ergueito, boca 
aberta, cunha enorme cornamenta e o falo gravado, está a caer nunha rede cos tenso-
res marcados. O individuo ten o pescozo ergueito, a boca aberta bradando vencido. 
Nos Mouchos 3, o cervo, sen cornas como nos Cogoludos, ten o pescozo retorcido, 
as patas inánimes, xa cazado e sobre el un antropomorfo cazador e dous cánidos axu-
dantes emprazados marcando perspectiva, dándolle certa profundidade á escena e cun 
gran macho detrás cun risco no pescozo, supoñemos que a xeito de corda. 

Na Laxe das Sombriñas varios antropomorfos rodean un gran cervo cunha des-
proporcionada cornamenta, o corpo baleirado e copulando cunha femia moito máis 
pequena. No Nabal de Martiño, na mesma área arqueolóxica que o anterior un home 
ben armado, sexual e tecnoloxicamente, irrompeu nunha manda de cervos e ten va-
rios exemplares feridos. Nos Mouchos 1 tres ou catro homes, cos brazos erguidos, van 
atrás do maior individuo que foxe, gravado na parte máis inclinada da rocha, mentres 
que na Pedra Xestosa un home, acompañado de varios cánidos, está a ferir o exemplar 
gravado con máis detallismo, envergadura e cornamenta.

Na Laxe da Sartaña o exemplar cazado está patas arriba e o cazador dacabalo.
No Outeiro dos Lameiros, con máis de setenta figuras de zoomorfos cuadrúpedes 

nun enorme panel vertical, unha manda de individuos sen cornamenta acosados por 
dous homes enriba de dous cabalos cos brazos erguidos ostensiblemente e cun antro-
pomorfo baleirado na rocha, pernas e pés marcados, brazo dereito armado e acompa-
ñado por un cánido. No medio un escaleiriforme que temos que interpretar ou como 
unha cerca ou como un valado para cazar como na Pedra da Abeillosa.
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Deixamos para o final A Laxe das Ferraduras que, sen ser excesiva no tamaño, 
reúne as esencias da iconografía do poder social, cultural e relixioso nun petróglifo 
que na parte horizontal superior ten pegadas de animais e circos concéntricos e na 
parte inclinada un puñal e unha espada, esta da man dun guerreiro que preside unha 
escena de caza onde varios individuos feridos están arrodeados por catro homes ar-
mados no medio da representación de tres ou quizais catro ídolos cilíndricos, figuras 
moi escasas en Galicia e abundantísimas no centro-sur de Portugal e no suroeste 
de España que aparecen no rexistro arqueolóxico asociados a lugares de culto e de 
enterramento.

Quixemos deste xeito chamar a atención sobre este tipo de petróglifos, produto 
dunha sociedade cun mundo iconográfico complexo, elaborado cunha comunidade 
de significados. Uns gravados que supoñemos, máis de 4000 anos despois, que con-
taban historias, que agregaban persoas e comunidades, con variedade de significados 
que estarían acompañados de poesía, lendas, mitos como lugar de re-presentación 
que hoxe tentamos aprehender moi lonxe no tempo sen chegarmos a acadar o poder 
das imaxes aquí gravadas.

 

CONCLUSIÓNS

• Existe unha iconografía común das escenas de caza en toda a área de expan-
sión da arte rupestre galega e portuguesa con paralelismos na pintura mega-
lítica ( A Orca dos Juncais, Tondela).

• O soporte elixido para a gravación é vertical ou inclinado que consideramos 
unha elección consciente para mellor e maior difusión da mensaxe contida 
nos motivos representados.

• O animal cazado é un cervo, macho, cunhas potentes cornas e, ás veces, co 
falo sinalado. A forza e potencia do animal cazado subliña o maior valor e a 
maior forza e habelencia do ou dos cazadores.

• Os autores destas, hoxe, obras de arte non querían unha fotografía da vida 
diaria, do ámbito doméstico, non. O que querían era enxalzar mediante a 
caza selectiva de cervos machos potentes o valor do cazador. Do mesmo xeito 
que non gravaron apeiros agrícolas ou escenas cotiás, senón paneis con armas 
ou escenas de equitación.

• Os elementos que compoñen este todo iconográfico -nunca todos coinciden 
nunha única escena- son:

 - O cervo macho cunha potente cornamenta, o falo marcado e o maior 
individuo de todos os gravados. Aparece con riscos no lombo e nos 
cuartos traseiros que son armas arreboladizas cravadas, moi claras na 
Laxe dos Carballos.

 - A presenza do home cazador faise a pé ou dacabalo, en posición diná-
mica incluso equilibrista cando monta a besta cos brazos estendidos e 
quizais de pé no lombo do équido.

 - Hai cans, ás veces trabándolle nos cuartos traseiros ó cervo, que axu-
dan na caza. Percíbese, cando non son moi esquemáticos, a actitude 
activa, agresiva.
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 - Existe a representación de trampas reticuladas e muros de peche ou 
que actúan a xeito do muro dun foxo de lobos. 

 - Aparecen elementos abstractos, coviñas e combinacións circulares, ás 
veces, moi abundantes (A Cova do Gato) e outras escasas, pero tamén 
uns motivos abstractos únicos no medio de homes e animais (O Nabal 
de Martiño; O Outeiro dos Lameiros).

 - Temos armas e ídolos cilíndricos na Laxe das Ferraduras e no Coto do 
Rapadoiro, as dúas superficies moi próximas. Elementos do mundo 
cultual e da representación do poder, do dominio.

 - Cremos que debemos desbotar ideas publicadas no ámbito da biblio-
grafía sobre arte rupestre galega e portuguesa que falaban de “olis-
queo de genitales” cando coidamos que son cans perseguindo e tra-
bándolle nos cuartos traseiros a un cervo. A gran serpe coas escamas 
ben gravadas da Pedra da Abeillosa debe ser un muro construído con 
encanizada vexetal para evitar que fuxisen os cervos e fosen guiados 
cara á trampa reticulada da parte superior do petróglifo. Como tamén 
cremos que o citado “ídolo-placa” do Outeiro dos Cogoludos é unha 
ensarillada de liñas que representa unha trampa na que está caendo 
o cervo repicado co pescozo en escorzo queixándose da trabadela do 
cánido que ten atrás gravado.

 - En varios paneis hai cervos cos cuartos traseiros ou a cabeza metida no 
medio dos circos concéntricos dunha combinación circular e explicado 
isto como unha entrada (ou saída) no “máis alá”. Víndonos máis acá 
debería tratarse dunha caída nun foxo ou nunha enredada trampa feita 
con fibras vexetais á que foi abocado o cervo.

 - Nos Mouchos III aquel gran cervo co pescozo retorto considerado como 
unha monta ritual é un individuo (sen cornas e co pescozo en escorzo 
como nos Cogoludos) cazado, tumbado, coas pernas inánimes, co home 
sobre ou detrás del e con dous cans que axudaron na caza.

Xa para rematar estas conclusións ou observacións debemos entender que á hora 
de representar unha escena de caza do cervo macho o autor ou autores teñen que 
comprimir nunha única imaxe, que vai resultar o soporte gravado, o proceso en-
teiro da caza. A organización, o acoso, o animal acadado polas armas ou achegado 
ás trampas, a axuda dos cans, a habelencia e valor dos cazadores e finalmente o 
individuo morto adubado todo con elementos que supoñemos da esfera cultual, da 
tradición, da tribo, totémicos que xa nomeamos atrás. 

O OUTEIRO DOS LAMEIROS

Logo dun repaso sintético polas escenas de caza na arte rupestre galega e portu-
guesa só nos fica analizar o maior panel de arte esquemática da Península Ibérica, 
descoñecido para o mundo da investigación até o ano 1988, aínda que a maioría dos 
petróglifos desta estación arqueolóxica foron descubertos en febreiro de 1984. 

Os traballos de musealización do ano 2007 permitiron unha mellor observación 
e rexistro gráfico do panel. É unha superficie vertical con zonas menos inclinadas e 
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incluso cun chanzo, tamén con gravados, por diante da parede. A zona gravada ocupa 
uns 12m. de longo por uns 4m. de altura na zona central, prolongándose outros dous 
metros por baixo da parte coas figuras que consideramos máis importantes.

Pero o panel non está só. Preside unha chan con máis de dúas ducias de superficies 
gravadas. É A Chan da Devesa do Rei. Hai un petróglifo pequeno (1m x 0’5m) con 
representación de animais e todos os outros son de motivos abstractos cunha pecu-
liaridade moi de ter de conta: en catorce petróglifos hai reticulados, ben como motivo 
único, ben compartindo a superficie con coviñas, circos e incluso alfabetiformes. E 
en algo máis dun quilómetro á redonda coñecemos outros sete petróglifos con reti-
culados. É a maior concentración de Galicia e o norte de Portugal. É a zona cero dos 
motivos reticulados.

Estamos nunha zona de divisoria de augas que vén dende O Crasto até O Outeiro 
dos Lameiros con zonas chans e outeiros que partillan claramente o territorio, para o 
nacente O Río dos Bois que verte augas na Foz xa chamándose O Río da Quirincova. 
Polo oeste baixa O Río de Baíña ó areal de Santo Estevo. Esta dorsal que divide verten-
tes hidrográficas continúa até O Alto do Costado a máis de 600m. de altura pasando 
polo Outeiro do Ceboleiro, O Alto do Pouso do Bico, O Alto da Costa de Quelle e O 
Alto da Mata a xeito de chanzos dunha escada ou de dentes dunha serra.

A zona deprimida entre O Outeiro do Ceboleiro e O Outeiro dos Lameiros actúa 
como portela natural que comunica as dúas vertentes. Aquí emprázase a estación ar-
queolóxica pero os petróglifos hainos até O Alto da Mata a 500m. de altura.

Unha parede oriental do Outeiro dos Lameiros, a 190m. de altura, foi escolleita 
para gravar ollando ó leste A Serra do Galiñeiro. 

Nunca foi publicada ningunha interpretación deste panel. O que constatamos son 
máis de 60 cuadrúpedes deseñados de xeito moi esquemático, xa que unha liña define 
unha cola espesa, a liña cérvico-dorsal, pescozo, fociños e a bifurcación en dúas liñas 
no alto da cabeza a maneira de orellas ou cornos. De entre a cola e o arranque do pes-
cozo baixan catro liñas para indicarnos as patas. Hai unha concentración de animais 
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na parte central do panel; animais e mais varios motivos: un escaleiriforme que pode 
ser a representación dun muro coa perspectiva “tumbada”, un circo, unha ensarillada 
de liñas e unha gran figura oval, con apéndices na parte baixa e na lateral dereita e 
divisións internas con coviñas e un pequeno circo. Enigmático.

A figura está rodeada por cuadrúpedes por todas as partes agás pola superior dere-
ita, e na inferior dereita hai un entrecruzamento de liñas entre as que parecen entrever-
se liñas pequenas verticais paralelas asemellables a patas de animais que nos fan pensar 
na posibilidade interpretativa dunha trampa de caza. Á súa dereita unha figura de seis 
aspas curvas dextroxiras e mais arriba dous animais enfrontados cos bicos tanxentes.

Á esquerda, abaixo, do motivo abstracto central hai dúas claras mostras de equita-
ción. Un caso é o cuadrúpede cos sucos máis anchos e profundos e o de maior tamaño 
co xinete sinalado moi esquematicamente e a indicación das cinchas que van da boca 
do animal por baixo do pescozo. O xinete está indicado cun trazo curto perpendicular 
ó lombo do animal do que sae un trazo longo cara a arriba, quizais un brazo do home. 

O outro animal montado fica detrás do anterior, de menores dimensións, sen mar-
caxe explícita das cinchas. A definición do xinete consiste nunha pequena liña vertical 
que parte do lombo do animal que se bifurca nunhas liñas arqueadas cunha coviña no 
medio, supoñemos que son o tronco do xinete, os dous brazos e a cabeza. 

Ó longo da parede hai outros dous animais con risco enriba do lombo que pode-
mos sinalar como équido montado. Á dereita, na parte máis alta da composición hai 
cinco animais gravados, os catro primeiros colocados cada un nun plano superior ó 
anterior dándonos a impresión dunha escena de ascenso ladeira arriba. O terceiro 
animal é o único de todo o petróglifo executado de maneira distinta. Todos cunha liña 
para rabo, lombo e cabeza co detalle ou non de dous apéndices -orellas ou corniños?- e 
a maior ou menor indicación do fociño. No caso que nos ocupa dúas liñas paralelas 
sinuosas marcan as patas anteriores, o lombo e a barriga, o pescozo e a cabeza. Penden 
dúas liñas verticais paralelas que son as patas dianteiras. Este individuo transmítenos a 
idea de volume, de máis masa corporal que o resto dos animais da composición.

Debaixo do gran cabalo montado hai un antropomorfo elaborado cunha técnica 
distinta, no canto de gravaren o contorno do individuo baleiraron cara á esquerda (de-
reita do individuo) e o seu brazo dereito exhibindo un obxecto alargado (vara, agui-
llada, lanza,...?). E á súa esquerda un animal con rabo, catro apéndices para reflectir 
as patas, e a cabeza e o pescozo cara a abaixo que o distingue da inmensa maioría dos 
animais aquí gravados, de maior porte, patas máis separadas as anteriores das poste-
riores e o pescozo ergueito que pode ter ou non dous pequenos apéndices a xeito de 
orellas ou pequenos cornos.

No chan que percorre a fronteira do panel hai cuadrúpedes, un reticulado moi 
esvaído e unha combinación circular de tres aneis.

ANÁLISE ICONOLÓXICA

Temos que incluír o gran panel do Outeiro dos Lameiros no grupo de escenas de 
caza da arte rupestre galega e portuguesa. 

Nunha parede vertical hai máis de 60 zoomorfos circulando de esquerda a dereita 
agás dous ou quizais tres. Dous homes montando équidos axotan a manda de animais; 
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enriba deles a representación dun peche e por baixo un home, exhibindo arma ou 
bastón, acompañado dun can, colabora no acoso. No centro unha gran figura abstracta 
e á beira unha enleada de liñas que podería representar unha trampa de caza. Máis á 
dereita outra figura abstracta, de seis puntas a xeito de estrela, rodeada de animais, 
menos pola dereita arriba.

Na inmensa maioría das escenas de caza analizadas, máis ou menos complexas, 
está claro que é un cervo macho o animal acosado ou cazado. Aquí o animal-tipo ten a 
cola longa, o pescozo alongado e sobre a cabeza, non sempre, dous pequenos apéndi-
ces que non sabemos se tentaron representar os cornos dun cérvido ou as orellas dun 
cabalo. Entón a dúbida é se se representa o acoso e caza do cervo ou non. Está claro en 
toda a área galega e portuguesa xa que é doado marcar a masculinidade, sinónimo de 
valor, forza, potencia, dominio coa indicación das cornas, esaxeradas moitas veces con 
respecto ó modelo real. Lembremos A Afiada dos Legóns, As Sombriñas ou O Nabal 
de Martiño. Aquí, no Outeiro dos Lameiros nin se gravan as cornas nin o falo e si unha 
cola longa e en casos espesa que é habitual marca de équido, aínda que non sempre; 
lembremos algún exemplar do Nabal de Martiño, da Irena I ou da Laxe das Lebre.

Se concluímos que son cabalos, entón acadaría, aquí no sur, o cabalo o status de 
animal totémico nalgún momento da prehistoria. Temos cabalos montados na Praia 
de Fornelos, no Río de Vilar, en Burgueira, Verdoejo, As Portaxes, en Taião (montado 
ou cazado), no Regueiro do Retruca, nas Aveas,...
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Antropomorfo, can e cabalo no Outeiro dos Lameiros. (sabarís, Baiona).
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RESUMO
Achega sobre a Escola Pública da parroquia de Chandebrito, no concello de Nigrán, dende o seu inicio 
(1923) ata o peche polo declive poboacional en 2009.

PALABRAS CHAVE: Chandebrito, Escola Pública.

ABSTRACT
Contribution on the Public School of Chandebrito parish, in the council of Nigrán, from its beginning (1923) 
up to the close because of population decline in 2009.

KEY WORDS: Chandebrito, Public School.
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INTRODUCIÓN

Tristemente, a Escola de Chandebrito, toda unha institución para os veciños e ve-
ciñas desta parroquia que nos tocou vivir durante o século XX, pechou as súas portas 
por falta de matrículas suficientes. Dende hai case cen anos serviu para que ducias de 
nenos, incluídos os nosos avós, coñecesen as catro regras básicas, aprendesen a ler e 
escribir…, aínda que daquela moitos nin sequera rematasen o ensino primario por 
teren que comezar a traballar.

Considero que se lle debe facer unha merecida homenaxe a esta escola, que non foi 
un simple centro educativo, xa que ademais de ser un lugar no que uns comezamos a 
relacionarnos na nosa vida e a tomar contacto coas letras e os números, outros con-
fluían ao levar aos nenos e nenas e de paso colaboraban no seu mantemento, e o propio 
mestre ou mestra do momento actuaba como pai/nai de cada alumno ao coñecelos 
perfectamente e poder actuar de xeito individual con cada un, coma se dunha gran 
familia se tratase, sempre dentro do seu contorno xeográfico. Multitude de historias e 
de anécdotas se poderían contar sobre esta escola.

Eu mesmo tiven a gran sorte de formar parte daquela primeira promoción como 
escola de preescolar, durante o curso 1984-1985, recén rehabilitado o inmoble, algo do 
que me sinto moi orgulloso.

Por todo isto, decidín escribir estas modestas liñas, para así achegar o meu gran de 
area a esa homenaxe.

- Situación xeográfica: Situada na rúa da Igrexa, nº 2 da parroquia “chandebriteña”, 
por enriba da igrexa parroquial. Está a unha altura de 320 metros sobre o nivel do mar. 
En canto á situación catastral, localízase na parcela 244 do polígono 9 de Nigrán.  

- Medicións: Sitúase nun terreo próximo aos 2.000 metros cadrados, dos cales a 
construción principal ocupa uns 61 m2, e os aseos (anexos a esta) uns 6 m2. O terreo é 
prado, forestal (con algúns piñeiros adultos) e dispón dun parque con area.

- Estado de conservación: Moi bo.
- Lindes: Norte: Monte veciñal en man común “A Rega”, Sur: Monte veciñal “Cova 

de Lobo”, Este: Monte veciñal “A Penís” (máis alto) e Oeste: Rúa da Igrexa (máis baixo).
- Forma e materiais de construción: Construída en perpiaño de pedra do país, po-

súe dúas columnas de pedra na entrada de abaixo que soportan o peso do patín. O 
tellado é a dúas augas con tella portuguesa realizado en1984. Ten ao norte unha cons-
trución en pedra con tellado dunha auga e de chapa de fibrocemento separada da 
mesma, que limita coas escaleiras de acceso á escola. Pecha o terreo un gran muro de 
cachotaría concertada de gran grosor polo Norte e Oeste, polo Sur e Oeste cachotes 
(Total: 260 m.).

- Propietario: O concello de Nigrán, por compra pública ao veciño que foi conce-
lleiro, Emilio Domínguez Iglesias o 9 de marzo de 1960, quen á súa vez lla mercara ao 
seu cuñado Eudilio Otero Valverde o 19/01/1957.

- Historia: O 16/05/1852 un documento falaba “do arranxo para unha escola en 
Chandebrito”.

A principios do s. XX o terreo era monte baldío e logo colleuno Eudilio Otero. 
Construída a principios do s. XX (arredor dos anos 1918 – 20) por Luís Salgueiro e/ou 
Antonio Veiga, ambos canteiros e veciños da parroquia, para usala como vivenda do 
dono, algo que non chegou a suceder.

136 | Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

A Antiga Casa – Escola de Chandebrito



137| Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

Carlos Gómez Costas

Plano da planta baixa

Fotografía aérea. A esquerda a igrexa e ruinas da rectora, a dereita escola de Chandebrito. (Captura de 
Google Earth).
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O alcalde de Nigrán e Eudilio asinan o 
contrato de arrendamento o 26/08/1923 e 
o 14/03/1925, desta vez durante 10 anos 
e por 250 ptas. anuais.  (Ver documentos 
1 e 2)

Antes de 1923 non existía escola na 
parroquia, polo que facían de mestres o 
cura (na casa das Novenas) e certos ve-
ciños, outros rapaces ían a Camos ou a 
Vincios. Entre ese ano e o 1960 foi Escola 
Nacional Mixta de Chandebrito.

A primeira mestra foi Dona África 
Fdez. Fraga (exercendo no período 1923-
25), que tan bos recordos deixou entre os 
veciños máis vellos da parroquia – veci-
ña de Vigo, estivo como interina, viviu 
na casa de Amelia Otero, das Pereiras, e 
foi represaliada no 1936/37 polo goberno 
franquista-. Foron moitas as investiga-
cións ao corpo do maxisterio, xa que esta-
ba xurdindo unha nova España e con ela 
unha xuventude que debía estar acorde 
cos seus postulados.

O alcalde de Nigrán solicita en 1936 informes sobre a súa actuación nesta escola, 
curiosamente dende o 29 de marzo ao 1 de decembro de 1924. Recorre para iso ao cura 
párroco Manuel Rouco Giráldez, quen o 4/12/1936 informa positivamente: “me consta 
por los vecinos, por no estar yo en aquella fecha, que como maestra de esta durante el 
tiempo que estuvo al frente de la escuela, fue inmejorable su buen comportamiento tanto 

Mestra Luisa Alonso

Documento 1.
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en el aspecto patriótico como moral y religioso”. No verán do mesmo ano xa atopamos 
informes deste relativos ás depuracións: “su conducta moral y pública, y su orientación 
profesional buenas; la enseñanza que dá es según las disposiciones de sus superiores”.

A mestra Luísa Flora Alonso Gonda, nacida en Gondomar o 23 de xullo de 1888, 
cursou estudos na Escola Normal Superior de Maestras de Pontevedra durante os 
anos 1906-1908 e ingresou no ensino por concurso interino, desempeñando o cargo 
de mestra en Cerdedelo – Laza (Ourense) nos anos 1922 a 1925, neste ano comeza a 
ser mestra e directora da Escola nacional e mixta de Chandebrito, que desenvolveu 
ata 1943. Logo, exerce en Coruxo ata xubilarse, onde falece no ano 1966. 

En 1925, o inspector do 1º ensino remítelle á mestra a acta de creación da escola 
para o seu arquivo; ano no que a Alcaldía lle pide a esta o envío dunha lista de nenos 
en idade escolar “podendo dirixirse ao cura párroco para que sexa máis completa”. 
(Ver documento 3)

Do mesmo xeito, atopámonos con documentos que acreditan que, polo menos en 
dúas ocasións no ano 1932 e outra en outubro de 1936, os mandatarios municipais 
tamén lle solicitan datos de nenos matriculados e en idade escolar.

O 14/06/1929 o inspector visita a escola, informando que a dotación para persoal 
era de 2.000 ptas., para material 147,45 e para alugueres 200 ptas. A iluminación e 
ventilación eran regulares; as dimensións de cada clase eran 8m/ x 4m/ x 2,5m/ de 
alto; dispuña de un patio de recreo, lavabo e retrete á entrada; a parte superior desti-
nábase a vivenda, que tiña catro pezas. Non se recibía doazón algunha para material. 
Existían 17 nenos e 17 nenas matriculados, dos cales asistían 12 e 7 respectivamente 
sendo os maiores de 10 anos os que acudían menos a causa das “faenas do campo”. 

Documento 2.
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Tamén se indican as características da poboación (situación montañosa, clima tem-
perado e húmido, produción variada, comunicada por camiños, hixiene deficiente, 
sen monumentos e con moita emigración). Finalmente, o inspector informa de que 
o ensino da mestra atópase ben atendido e que traballa con “interese e celo” obtendo 
beneficiosos resultados (concluíndo que “siga na mesma forma a fin de merecer sem-
pre a estimación e o respecto de autoridades e pais de familia”). (Ver documento 4) 

O primeiro de maio de 1932, o Consello Local de 1º ensino de Nigrán convoca á 
mestra a unha reunión que se celebraría tres días despois co fin de tratar asuntos de 
asistencia escolar, material escolar e misións pedagóxicas. Precisamente, o consello 
avisa días despois á mestra que convoque ao pobo a unha conferencia cultural do 
mestre de Camos relativa a estas misións, das que se felicitarían as autoridades no 
mes de xullo. A finais de outubro convócase outra xuntanza para falar da estatística 
escolar.

O 10 de febreiro de 1933 levántase acta do Inspector “para o paso ao 1º escalafón” 
da mestra Luísa Alonso, na que se fixa un plan de traballo co fin de mellorar o estado 
de instrución dos nenos. (Ver documento 6)

O 12 de abril de 1934, o mestre de Nigrán, José Vázquez Grela, membro do Con-
sello Local de 1º Ensino (republicano entusiasta que dous anos despois foi asasinado 
polos golpistas do Alzamento Nacional durante a guerra civil) convida a mestra a 
asistir á celebración do 3º aniversario da proclamación da República “(…) dado su 
entusiasmo por el régimen se le ruega la mayor publicidad de este acto y se le invita 
a engrosar la presidencia de la manifestación con el Ayuntamiento y el Consejo de 
Enseñanza (…)”. (Ver documento 5)

Documento 3.



Documento 4.

142 | Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

A Antiga Casa – Escola de Chandebrito



143| Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

Carlos Gómez Costas

Documento 5.
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Documento 6.

A escola no ano 1936, segundo Anunciación Valverde Alonso, sobriña da mestra

“Cheguei a Chandebrito no verán do 36. Tiña seis anos. A miña irmá Carmen, a  
novena dos irmáns, nacera o 18 de xullo e era habitual na nosa familia que cando nacía 
algún irmán nos repartisen aos outros polas casas dos familiares. Neste caso, ademais, 
estalara a guerra e o meu pai quería sacarnos de Vigo. A min mandáranme a Chandebrito 
coa tía Luísa. Acórdome ben da chegada á aldea, a pé desde Vincios, onde nos deixara o 
coche de liña. Era unha longa camiñada para unha nena da miña idade e para que anda-
se, o tío Salvador, que me acompañaba, dicíame, “Mira Tita, un coello con patucos” e eu, 
apuraba para velo. (…)

Luísa Alonso tiña un problema de columna e era moi baixiña. Cando chegou a Coruxo 
parece que os nenos poñíanse ao seu lado, ríndose dela. Seica os foi chamando dun en un, 
dándolles un moquete. Non volveron facelo. Supoño que era a forma de facerse respectar 
da época. Tiña carácter, pero era unha muller alegre e boa a quen lle gustaban os nenos. 

Na casa da escola vivían ademais de Luísa Alonso, a súa irmá Aurora e o seu tío Sal-
vador Gonda (irmán da súa nai e tío avó meu). A tía Aurora estaba solteira e era unha 
persoa delgada e enfermiza, cunha tristeza permanente. Choraba todo o día. Pero era 



tamén moi agarimosa. O tío Salvador, que estaba tamén solteiro, era un home corpulento. 
Estivera en América, onde traballou nunha xoiaría, e recordo que tiña un reloxo de peto 
que chamaba a atención. Din que o meu irmán Ángel empezou a falar chamándolle o 
“tito do reloxo”. Eu creo que Salvador estaba alí para protexer as mulleres. Entre os tres, 
atendíanse mutuamente. Con eles tamén vivía a miña curmá Sofía, que naquela época 
creo que debía ter uns 12 anos. Sofía, era filla do meu tío Urbano Alonso, secretario do 
concello de Gondomar. Estudou maxisterio e máis tarde ocupou en Coruxo o posto que 
tería a tía Luísa. 

Gardo recordos bastante nítidos de como era a escola naquela época. Tiña unha esca-
leira de pedra e arriba estaba a vivenda da mestra e abaixo a escola. Na casa, á esquerda 
da entrada, estaba a cociña. Á dereita, un pequeno comedor e a continuación un dormito-
rio, que era o do tío Salvador. Á esquerda, a continuación da cociña, estaba o dormitorio 
da tía Luísa, onde durmía ela coa tía Aurora e a curmá Sofía. Nesa habitación, na que 
había un zapón que comunicaba coa aula da escola na planta baixa, tamén durmía eu. 
Ao final do corredor había unha sala cun armario roupeiro e un velador de mármore. A 
fiestra desa sala daba á igrexa. Recordo estar de xeonllos nesa fiestra para ver o que pasa-
ba, durante unha época na que se me infectou a vacina da varíola e non me deixaban saír. 
Poñíame un ungüento que me traía o médico, Manuel Alonso, que viña dacabalo desde 
Morgadáns. Creo que na casa non había electricidade e recordo que o almorzo facíase nun 
forniño Primus de petróleo. A casa tiña o retrete fóra, cara ao monte. Recordo que había 
que saír e facía moito vento e frío e a tía Luísa poñíase unto no nariz para previr o catarro.

Eu baixaba pola trampiña e estaba sempre na escola. Recordo o cheiro a xiz e o das za-
mancas que usabamos. Había un encerado grande e a carón del estaba a mesa da mestra. 
Tamén recordo un mapa de España na parede. Nos pupitres, as nenas estaban a un lado e 
os nenos a outro. Non lembro cantos eramos. Ás nenas ensinábanselles labores e aos nenos 
máis lectura e contas. Eu aprendín a ler alí e cando empecei o colexio nas Carmelitas de 
Vigo, ao curso seguinte, xa sabía ler.

Os nenos e nenas da escola eran maiores ca min. Supoño que terían uns 10 anos. 
Recordo xogar con eles nun saído, cara á parte baixa do monte, onde se facía o recreo. 
Xogabamos ao pinchacarneiro, ao patelo e á roda. Algúns deles, Darío, Serafín, Daniel, 
levábanme ao monte coas ovellas que eles tiñan que coidar. No monte, había unha gran 
roca lisa e inclinada e eles collían xestas sobre as que eu baixaba pola roca coma se fose 
un tobogán. Á miña tía Luísa o xogo non lle gustaba nada, porque eu volvía a casa coa 
bragas rotas.

A vida en Chandebrito era a vida da aldea. O cheiro da terra e do estrume, os camiños 
entre as casas, todas cun porrón de auga de campesiño na porta, a igrexa, en fronte da 
escola, á que iamos a misa e na que tía Luísa tiña un reclinatorio, e xunto á igrexa, unha 
tenda na que nos vendían uns cabaliños feitos de masa. Da guerra, eu non oía falar moito. 
Só recordo que unha vez apareceu unha bandeira rota no monte, coma se alguén a cortase 
cunhas tesoiras. Non recordo se era republicana. Fun vela con Sofía, pero o vento tirábame 
e, como non podía vela, Sofía chamoume pitoña.

Foi un ano que recordo feliz. Ao seguinte volvín a casa dos meus pais a Vigo e comecei 
o curso no colexio das Carmelitas. O ensino das monxas non era moi diferente do da 
escola de Chandebrito. O da época, cantando e repetindo o catecismo e consignas patrióti-
cas. Non recordo volver a Chandebrito ata os 11 anos. Eran as Festas de Sanomedio e un 
quinto sacoume a bailar. Eu presuminlle de que xa empezaba o bacharel.”
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O 8/1/1937 contéstase oficio informando que “a conducta profesional, relixiosa, 
social e particular da mestra é intachable, non pertence a ningún partido político 
nin realizou campaña política e tampouco emitiu voto a Cortes de Deputados”. (Ver 
documento 7)

Documento 7.
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En xuño do 1938 hai matriculados 30 nenos/as e en febreiro do 1939 hai 35, dos 
cales asisten 20.

Durante a posguerra, a instancia das novas autoridades, realizouse un acto so-
lemne de reposición dun crucifixo de Cristo que estivo ausente no local educativo 
durante 5 anos.

O 30 de xullo de 1942 o “alcalde de barrio” de Chandebrito, Emilio Dguez. Igle-
sias, certifica que Dona Luísa Alonso Gonda formou parte da Comisión encargada de 
axuda ao exército durante o “Glorioso Movimiento” e do “plato único”.

A propiedade pasou no ano 1957 ás mans do cuñado de Eudilio, Emilio Domín-
guez Iglesias “O Viceu” (concelleiro de1941 a 1951 e  falecido sobre 1960).

Logo de África e Luísa, estiveron de mestras: Rita (1946-48) da que contan que era 
moi boa persoa, facía teatro cos nenos...; Iluminada; Socorro; Leopoldina (arredor 
do ano 1950) a partir de aquí moitos nenos foron ás escolas do Salgueiro, Vincios 
ou a Camos pagando un prezo de 7 ptas.; Teresa Mandado Bouzón (Redondela, 
1918 – Cataluña, 1968), estivo no curso 1953-54 e solicitou xunto coa sinatura de 
23 veciños o desdobramento da escola unitaria en dúas, diferenciadas por sexos (Ver 
documento  8); Esther; Rafaela Rodríguez (1955-61); María Seoane (1961-62); Mª 
Victoria Guisande (1962-63); Mª Carmen Laredo (1963-66).  

Na casa escola viviu Arturo Rey nos anos 1960. Década na que estiveron de mes-
tres, ademais do citado(1961-65), Joaquín Brión -tamén represaliado-; e Serafín 
(1965-71). No ano 1965 os veciños constrúen a estrada da Igrexa polo antigo camiño 
(traballando todos os luns durante 90 semanas), e fan tamén gratis o garaxe existente 
ao lado norte da escola para que o mestre Arturo garde o seu Seat 600. Contan que 
o mestre Joaquín era republicano de pura cepa e que estando no bar de Julio deulle 
unha labazada a un veciño por criticar a Azaña, estivo preso logo de estalar a guerra 
civil e trasladárono a esta escola, en castigo, cobrando 2.500 ptas. (a metade do salario 
dos outros mestres).



148 | Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

A Antiga Casa – Escola de Chandebrito

Unha acta da Falanxe de 1958 di: “Grupo escolar con vivienda en la Iglesia”. Dende 
1960 diferénciase nela “Escola de nenos e de nenas” (ata entón era mixta). Foi colexio 
de primaria ata1967.

O Concello de Nigrán comproulla ao seu dono, Emilio Domínguez, por 31.000 pe-
setas en 1960, sendo alcalde don Bernardo Vázquez Rial (Ver documento 9), facultado 
para iso por acordo plenario do 2 de xullo de 1959. Neste mesmo ano concedéronse 
65.000 ptas. para unha escola e vivenda na parroquia. Ademais, o 27 de decembro de 
1959 o Concello acorda crear unha escola unitaria de nenos e o 16 de febreiro do ano 
seguinte o Sr. alcalde solicítalle ao Director Xeral de Ensino Primario a creación da es-
cola de nenos e conversión en escola de nenas da mixta cun censo escolar de 31 nenas 
e 29 nenos dun total de 428 habitantes (Ver documento 10).

O concello acordaría o 1 de outubro de 1981 encargar o estudo para a construción 
da escola e o 23/09/1982 o pleno aproba o proxecto e tamén realizar o gasto de 384.176 
ptas (Ver documento 11). A Asociación de Veciños “O Castro” solicitou o 3 de agosto 

Documento 8. 
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de 1981 a súa reconstrución para escola de preescolar e local social (Ver documentos 
12a e 12b). Dende 1967 ata 1984 quedou sen uso escolar, por estar en ruínas, e durante 
1982 e 1983, coa achega polo concello do citado importe para os materiais necesarios, 
foi reconstruída coa man de obra dos propios veciños (sendo presidente da A.VV. Lu-
ciano Iglesias Costas, tamén voceiro na Comunidade de Montes).

Entre 1967 e 1970 empregáronse como escola para nenas a vivenda sita na Igrexa 
nº 3, sendo mestra donaHipólita García Fernández, e para nenos a da Igrexa nº 35, 
sendo mestre don Arturo Rey, nas cales viviron estes a cambio de 200 ptas.

A principios dos anos setenta, os nenos da parroquia comezan a ir ao recén cons-
truído colexio de Tintureira-Coruxo (nenos/as de 6 a 14 anos). 

No ano 1986 instalouse o teléfono na escola.
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Documento 10.
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Documento 12. Folla a.

Documento 12. Folla b.
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En1985 asisten uns 12 nenos/as (de 4 a 5 anos) e en1994 hai matriculados un 
total de 15 (de 3 a 5 anos), rexistrando un descenso constante ata o ano 2000, ata 
chegar ao mínimo de 5 matrículas en 2006.  

Os últimos mestres foron: dona Rosa Castro, quen estivo á fronte da escola de 
preescolar dende o segundo curso como tal, a partir do 1985/86 ata o 1993/94; Mari-
na Arias; Dolores; Manuel Pérez; Purificación Moure Barrio, do 1998/99 ao 2006/07; 
e Silvia Costas Comesaña, dende o 2007/08 ata o 2008/09.

Das 20 prazas existentes nesta escola para o curso escolar 2000/2001, cóbrense 
14: a metade por nenos/as de 3 anos de idade, outras catro de 4 anos e tres de 5 anos.

No proxecto educativo do centro do curso 2002/2003, sinálanse entre os trazos 
de identidade da Escola os seguintes:

-Situación: situada na parte máis alta do Concello. É unha parroquia inte-
rior, lonxe do mar, rodeada de pequenos montes. Está a 9 Km. do Concello. 
O clima é bastante extremo, frío, chuvioso no inverno e caloroso no verán. 
As actividades culturais realizadas son mínimas. A Asociación de Veciños 
e a Comunidade de Montes realizan algunhas. O medio natural favorece a 
realización de actividades de sendeirismo. Existen restos de castros, muí-
ños…
-Historia: Durante moitos anos só se habilitou a aula de abaixo para im-
partir clases, xa que a superior era vivenda para o mestre. Nun 1º momento 
escolarizáronse nenos/as de primaria, logo só de educación preescolar. Ac-
tualmente úsanse as dúas aulas (unha para psicomotricidade e xogos –plan-
ta baixa- e outra para actividade docente).
-Titularidade: Da Xunta de Galicia. Consellería de Educación.
-Niveis: 2º ciclo da Educación Infantil.
-Elementos materiais: Edificio de pedra con dúas plantas. Na aula entra 
moita luz natural a través das ventás dobremente illadas. Hai un aseo den-
tro da aula, cun só baño e lavabo. Zona exterior: ampla zona con areeiro, 
elementos infantís, herba e bancos. Ten árbores plantadas e xardín coidado 
entre as familias e a escola. Tamén hai zona cuberta con bancos onde se res-



gardan os pais/nais e nenos cando chove. Ben dotada de material didáctico, 
variado e diverso.
-Elementos humanos: Escolarizados 18 nenos/as (3 a 5 anos). Mestra es-
pecializada en educación infantil con destino definitivo. Colaboración da 
orientadora do centro receptor de primaria ao que está adscrito, que pro-
porciona unha pequena axuda nos casos que o necesitan. As familias parti-
cipan activamente na dinámica da escola, dentro e fóra da aula.

No Consello Escolar do 8 de marzo de 2005 abórdase a distribución de sub-
vención para o mantemento de centros escolares, duns 7.636€ para o conxunto de 
escolas unitarias (non se especifica a contía por cada colexio), dun total de 28.000€ 
para todos os centros, máis 4.793,04€, en función do número de alumnos dun total 
de 28.000€.

O 5 de xuño de 2007, o inspector de Educación, Antonio Gómez Albo, comunica 
que a partir do curso 2008/09, os alumnos/as non poderán asistir ao CEIP A Paz – 
Tintureira (Coruxo) segundo establecido na Orde reguladora da escolarización de 
Centros Públicos do ano 2007, xa que a escola de Chandebrito está adscrita ao CEP 
A Cruz – Camos.

No verán do ano 2009, ao contar con só 4 matrículas, pecha as súas portas, polo 
que o concello de Nigrán pide á Xunta, en outubro deste ano, a súa desafectación 
do uso docente para dedicalo a usos ou servizos públicos municipais. O Cconcello 
acorda o 30/03/2011 a cesión á Asoc. “Chandebrito 1807” e o 01/03/2012 asina un 
convenio con esta e coa Asociación de Mulleres Rurais da parroquia para que o poi-
dan usar, compartindo a planta baixa e reservando o 1º andar a biblioteca e acceso 
a internet. 
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RESUMO:
O autor, fillo do emprendedor Ángel Valverde,  reconstrúe, a partir dunhas notas manuscritas do seu 
proxenitor, as múltiples iniciativas empresariais por el impulsadas nos máis diversos eidos; produción 
eléctrica, fabricación de vidro, construción, finanzas, transporte e moitas outras.

PALABRAS CHAVE: Electricidade, fabricación de vidro.

ABSTRACT
The author, son of the enterprising Ángel Valverde, reconstructs, from some handwritten notes of his 
progenitor, his multiple business initiatives in the most different fields; electrical production, glass manu-
facturing, construction, finances, transport and many others.

KEY WORDS: Electricity, glass manufacturing.
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LIMIAR

No mes do outubro do ano 1957, despois dunha discusión por cuestións do nego-
cio que agora non veñen a conto, meu pai entregoume unha ducia de sobres de correo 
que xa foran abertos e sempre aproveitaba para facer os borradores dos seus escritos, e 
que se engaden no anexo final, que os puxera en limpo para que soubese o volume de 
negocio que fora quen de desenvolver.

Nunca me esquecín desta manda, que me roulou na cachola dende aquela ata ago-
ra. Non quero marchar sen cumprila xa que sei dabondo que o que  foi capaz de facer 
é moito máis có que apuntou neses sobres  e non se me escapa que na retranca da súa 
manda agachaba o desexo de que os seus descendentes soubesen dos traballos e éxitos 
da súa vida. 
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“Yo comprendo que mi debi-
lidad es la inquietud y la vida de 
trabajo, y mientras Dios quiera 
conservarme la salud para conti-
nuar en mis actividades, no cesaré 
en mis modestas iniciativas priva-
das”

Angel Valverde Prado. 
Faro de Vigo 4 de maio de 1952

Naceu en Gondomar o día 1 de outubro do ano 1893 na casa nº 13 da rúa Eduardo 
Iglesias, que aínda existe, onde vivían seus pais e na que había un forno no que súa nai 
cocía o pan, roscas, trenzas e os típicos “boleardos” famosos daquela vila.

Era fillo de Ángel Valverde Sayanes (1847/1918), mestre de obras, nado en San 
Pedro da Ramallosa, que deixou pegada do oficio no Val Miñor, e de Ángela Prado 
Burós (1862/1918), panadeira, nada en Santa Cristina da Ramallosa, pais tamén de 
Jesús (1883/1943); Manuel Ángel (1888/1932); Laureana (1889/1966); José Antonio 
(1895/1918) e Bienvenido (1899/1961).

Pouco se sabe de como percorreu a súa nenez e xuventude, só por aquelas cousas 
que el contaba. Así sábese que de rapaz el era quen repartía o pan polas casas da bisba-
rra e ao tempo vendía coellos e años que el criaba e con iso facía peto. O reparto do pan 
seica o realizaba unha besta que a facía suar e coa suor do fociño refregábase por riba 
dos beizos e a cara para que lle nacese o bigote e a barba que non lle daban saído, nin 
nunca lle medraron. 

Daquela, amais de repartir o pan, e criar coellos e años, “O Cebola”, como lle cha-
maban os da súa banda, xa despuntaba pola súa capacidade e ansias de aprender. Foi 
á escola do mestre don Enrique Alonso que alcuñaban “o escolante”, e cando finou os 
estudos premiouno cun libro que lle dedicou deste xeito: “Angelito, síntoo pero non che 
podo ensinar máis”.

Contaba que no ano 1910 tiña aforrado cartos para marchar a América, non tantos 
como para a pasaxe ordinaria, senón, soamente, para pagarlle o suborno ao capitán do 
barco para que o levase, cousa que facían moitos dos que coma el querían embarcar, 
collendo un barco que os levaba ata as illas Cies por onde ía pasar o transatlántico, á 
espera da parada para que o Práctico e a Policía deixasen o buque, pois ese era o mo-
mento de facer o trato. 

Pero nesa data desbotou a idea de ir “facer as Américas”, e xunto co seu irmán Jesús, 
e outros compañeiros da República -así chamaban a fonda onde se hospedaban mentres 
duraban os estudos- fundaron unha empresa que chamaron J.Valverde y Cia. que había 
de dedicarse a todo o relacionado coa electricidade.  Algún deses compañeiros, en vez 
de cartos, puxeron bens, como don Francisco Novoa, “Pancho”, logo Delegado de Feno-
sa en Pontevedra, que achegou unha máquina de escribir. J.Valverde y Cia. dedicábase 
a facer instalacións eléctricas e asentouse en Vigo no número 10 da rúa Ángel Urzaiz 
onde permaneceu ata que a mercou Fenosa no ano 1963.
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Casou no ano 1918 con Concepción Alonso Gonda, nada en Gondomar o día 9 de 
decembro do ano 1891 e finada o día 12 do outubro de 1971, filla de Manuel Alonso 
Pérez, Perito Agrimensor e Secretario do Concello de Gondomar (1856/1915), nado en 
Couso, e de Anunciación Gonda Márquez (1858/1914) de Morgadáns, irmá de Filome-
na (1881/1954), Manuel (1883/1973), Urbano (1886/1966), Luísa (1887/1966) Aurora 
(1889/1970) Trinidad (1894/1971) e Severino (1896/1976). Un conxunto familiar que 
non pode estar máis vinculado ao Val Miñor.

O matrimonio tivo doce fillos e viviron na rúa Tomas A. Alonso nº 38, no barrio 
de Peniche, un chalé que fixera construír de acordo cun proxecto que lle encargou ao 
arquitecto Gomez Román.

Antes de vivir en Peniche e despois dunha curta estancia nun piso da rúa Colón 
pasaron a vivir noutra casa da rúa do Romil, Villa María, onde naceu o terceiro fillo 
chamado Ángel –antes tiveran dous fillos que morreron de nenos- esa casa logo conver-
teuse no Sanatorio Pintado. Despois pasaron a vivir na rúa Pi y Margall 49, un primeiro 
andar que se alongaba cunha leira de tres socalcos que chegaban á rúa Romil onde 
criaba galiñas, e esa foi unha afección que tivo toda a vida.  Alí viviron ata 1932 e na-
ceron José, Jesús, Mª Luísa, Severino e Anunciación. Antes de pasar ao  chalé estiveron  
nun piso a carón dos RR.PP.  Redentorístas, onde naceu Concepción.

Nos tempos da guerra xa eramos dez fillos e a súa teima era que non faltase con que 
darnos de comer. Así que nas terras que herdara de seus pais e tamén nas que herdara 
a súa dona dos seus, na Ramallosa e Gondomar, cultivou toda clase de produtos de 
alimentación. Sementou patacas, verzas, xudías, chícharos... e tamén millo e herba para 
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Boda do matrimonio, no ano 1918. Vivenda do matrimonio no barrio de Peniche.



o gando, criou galiñas para ter ovos e pitos, coellos, vacas para ter leite e facer queixo, 
porcos... de todo.

Na mesma casa de Peniche sementou, no xardín allos, cebolas, cenorias, alcacho-
fas…; fixo cortellos para a vaca e o porco. Non parou aí, no garaxe do chalé, ou sexa, 
no soto da casa, fixo un forno para cocer pan de millo. Transformou unha finca urbana 
en rural.

Alá polo ano 1940 ampliou a casa pola parte da entrada facendo un comedor no 
baixo, un cuarto e unha alcoba no primeiro andar e unha galería enriba do soportal.

O comedor solouno de mosaico que mercou en Valencia. Viñeron colocalo uns 
operarios que se botaron a chorar cando remataron o choio, pois miña nai dáballes de 
xantar e naqueles tempos de fame érache unha bendición. Os mobles mercounos, de 
encarga, na Estrada con tallas de estilo Renacemento, con cabezas de guerreiros e ou-
tros motivos que se repetían nas cadeiras de coiro, nos armarios e no zócolo que forraba 
en derredor o comedor. Alí era onde celebraba o día 1 de marzo un xantar no que se 
reunía un feixe de amigos; no menú nunca faltaba a lamprea.

Ao mesmo tempo mercou, tamén na Estrada; un escritorio do mesmo estilo; e os 
mesmos detalles de decoración pero sen zócolo neste caso.

Nos meses do verán a familia mudábase para A Ramallosa, aínda que nalgunha oca-
sión o destino fose Valeixe, Canido ou A Estrada. A casa da Ramallosa era onde viviran 
e tiveran o forno do pan os seus pais ata que se foron para Gondomar. Nese eido había 
tres casas  que herdaron os fillos Jesús, Bienvenido e Ángel. Logo Jesús fixo unha casa 
no predio veciño que lle chamou Villa Angelita,  e despois mercou un predio no alto da 
Romana e construiu unha casa con dúas vivendas, unha para el, porque Villa Angelita 
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deixoulla á súa filla Angelita, e outra para Bienvenido. Quedouse con elas e   comezou o 
arranxo encargándolle o proxecto ao prestixioso arquitecto Gómez Román.

No inverno, todos os domingos despois de xantar ía a Gondomar. O percorrido era 
sempre o mesmo. A primeira parada era no Bar Galicia na Ramallosa onde o esperaba 
seu irmán Jesús. A seguinte en Gondomar e  despois de saudar a súa irmá Laureana, 
que seguía vivindo na casa dos pais, camiñaba cara ao Café de Lis onde se encontra-
ba coas xentes da bisbarra, coas que por veces trataba das cousas dos predios, leiras e 
montes que por alí tiña. O Café de Lis estaba cheo de homes, falando ou xogando ás 
cartas, sentados normalmente ou do revés, ou sexa, cos brazos apoiados no respaldo da 
cadeira coma se fose unha montura  de cabalgar. O chan de madeira cheo de serraduras 
recollía cabichas e gargallos a eito. A pesar das moitas cintas “Orión” que penduraban 
do teito para atrapar as moscas e que xa estaban negras de tantas como collera, habíaas 
tan a eito que non as dabas axotadas das cuncas do café onde a pouco que te descoidases 
quedaban alí espernexando ata morrer. 

Despois de tomar o café ía ver algún dos predios que tiña naquela bisbarra: o serra-
doiro de madeira que montara na tomada de Fregodalto, cuxa maquinaria era movida 
pola auga da Levada do Conde -o serradoiro trasladouno máis tarde, alá polo o ano 
1945, para os eirados da Ibérica Industriosa en Vigo, e volveron funcionar coa auga de 
Levada do Conde os tres muíños antigos-; a Vilaza, a ver o predio que herdara de seu 
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Os “Catro Angelitos”: Angelito, dono do bar, Ángel Asenjo, Ángel Gándara e Ángel Valverde. Aínda loce 
no restaurante.



pai, e alí demorábase moito pois púñase a falar co parceiro e non daba fin -se parira ou se 
levara a vaca ao boi, se sulfatara ou podara a viña, se atestara o viño, se limpara a mina, 
se...- de todos os traballos do eido e segundo o tempo. 

O casal e o eido de Vilaza fixérao seu pai nun tempo no que arranxaban, ás agachadas 
del, o forno que tiña na casa de Gondomar,  no que facía o pan, as roscas e os boleardos 
a súa muller Angelita, e mandábanlle o xantar para el os que paraban con el, para que 
non se dese conta de que estaban a facer os arranxos. Os cartos e as ideas de anovalo 
trouxéraas das Américas o seu fillo Manolo.

Por veces, no verán e se non era día de traballo, aparecía pola praia de Lourido e ía 
cara ao Angelito a tomar un vaso de viño e falar coa xente que alí se xuntaba. O Ange-
lito comezou sendo unha pequena tenda de abastos que abría no verán para atender os 
poucos veraneantes que daquela tiñan casa en Praia América. O caso é que cada ano 
reformaba e ampliaba o local e foise convertendo nun restaurante. No que se reunían os 
poucos veraneantes, case todos de familias de Vigo, residentes en Vigo ou en Madrid, e 
algúns chegaron a crear CIT –Centro Iniciativas y Turismo- .

Era moi fumador do tabaco que chamaban “picadura” ou “flor de andamio”, e logo a 
“Tabacalera” pasou a facer uns pitos semileados -soamente había que repretalos e darlle 
cuspe na goma do papel para cerralos- que deron en chamarlle “caldo de galiña”.

Cantaba moi mal, xa no Orfeón “A Lira” de Gondomar fixérano calar nunha proba 
de canto. Soamente cantaba no coche xa de noite de volta para a casa, seica que para non 
quedar durmido, e sempre, sempre, a mesma canción:

Paxariños que alegres cantades
polas follas dos loureiros
e subides...

E no Nadal despois da cea, cantaba a panxoliña:
Xesús meu neno, meu queridiño
entre esas pallas morto de frío,
ai, miña xoia,...

Desafinaba canto lle daba a gana, que era moita. Pero quedáralle a teima de que os 
fillos aprendesen música, así que contratou un profesor e  mercou unha guitarra para 
Ángel, o maior; unha bandurra para José, o segundo; un laúde para Jesús, o terceiro; 
unha mandolina para Maria Luísa, a cuarta; e un piano para non sei quen. Este os únicos 
que o tocaron foron Chiro, “de oídas”, e Concha que lle daban clases no colexio. Nunca 
chegaron a tocar nada con xeito.    

Naquel entón tivo outra teima; contratou un pintor chamado Valentín Prado, que 
viviu na casa como un máis da familia, para facer un cadro coa escena dun vellote de 
sombreiro a beber nunha cunca de viño tinto na compaña dunhas vellas lucindo panos 
na cabeza,  que sempre decorou a parede do comedor.

En febreiro do ano 1943 faleceu Jesús e 1946 quedou sinalado para sempre coa morte 
do fillo Severino “Chiro” despois dunha longa tempada de padecer a doenza endémica 
naquel tempo de posguerra, a tuberculose. A morte levouno cando tiña dezanove anos 
e era un bo e guapo mozo. Aínda non se repuxera do pasamento de “Chiro” cando, en 
febreiro de 1947, diagnostícanlle a outro fillo, a Antonio, tamén unha lesión pulmonar e 
decide que parte da familia pase os invernos en Madrid.

As actividades que desenvolveu ou nas que participou vanse ir relacionando, amplián-
doas, con aquelas que figuran no borrador que el entregou e que se transcriben en cursiva.
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1.- ACTIVIDADES RELACIONADAS COA ELECTRICIDADE

a) J.Valverde,S.A.

En el año 1910 es socio fundador de J.Valverde y Cia con un capital de… que 
luego se transformó en Comanditaria por acciones y que en 1955 pasó á SA. 
Con capital de 1.500.000 ptas. Y su situación es Consejero Delegado.

Dende o seu inicio foi dirixida e administrada por Ángel, e foi o eixo do desenvol-
vemento industrial e comercial dos irmáns Valverde, Manuel, Jesús, Ángel e Bienve-
nido. O máis novo José, “Pepito”, morreu da gripe no ano 1918 e Laureana, aínda que 
formaba parte da sociedade, seguiu co forno da nai. 

J.Valverde S.A. naceu como “sociedade colectiva” o 3-10-1910 ante o Notario de 
Vigo don Vicente Sosa, co obxectivo de dedicarse á distribución da enerxía eléctrica e 
a canto se relacionase co ramo da electricidade, e foi transformada o 31-7-1916 ante o 
Notario de Vigo don Eladio de Cabo en “Comanditaria por acciones”, cuxos Estatutos 
foron reformados por unha escritura de 10-9-1916 ante o Notario de Vigo don Casi-
miro Velo de la Viña e inscrita no Rexistro mercantil de Pontevedra, no libro dez de 
Sociedades, folio cento corenta e catro, folla douscentos corenta e nove duplicado, ins-
crición sétima. No ano 1953 tivo a derradeira modificación ao pasar a ser J.Valverde, 
S.A.

Nos anos 1924 e 1925 no diario El Pueblo Gallego publicaba este anuncio. 

Año 1925 Instalaciones eléctricas, de calefacción y ascensores.
En Coruña               Obreros………….. ptas………….
“    Santiago                   “      …………..    “  …………..
“    Vigo                          “      …………..    “  …………..
Líneas de Padrón á Corrubedo                 obreros…….
“            “  Tambre á Puerto del Son         obreros…….
“            “  Porriño á Salvatierra                obreros…….
“            “  Salvatierra á Cañiza Melgazo  obreros…….
“            “  Geve Pontevedra                      obreros…….
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Cumprindo co seu obxectivo de se dedicar a canto se relacionase co ramo da elec-
tricidade, foi espallando a súa actividade na Península Ibérica, pois desenvolveu os 
seus traballos en Sevilla, Madrid, O Escorial, Faro, Portimau, Melgaço e na Galiza, 
onde chegou a distribuír a enerxía eléctrica a máis de 25.000  subscritores dende Vigo 
a Nigrán; dende Salvaterra a Filgueira, polas dúas ribeiras do Miño; demde Xeve a 
Pontevedra; dende Padrón a Corrubedo; Noia, Porto do Son, Narón e Neda ata o Alto 
do Carballo de Ferrol. 

En Sevilla fíxose a iluminación da Exposición do ano 1927 e chegouse a un acordo 
previo para mercar a Sevillana de Electricidad que logo se desbotou.

En Madrid montouse unha fábrica de ascensores e mercouse a Central de Pegueri-
nos que fornecía a enerxía eléctrica ao Escorial que logo se abandonou por problemas 
do control dos consumos que levaba outra sociedade.

En Portugal, nos concellos de Faro e Portimau, fornecíase a enerxía eléctrica xera-
da dende dúas centrais, unha en cada vila, rexidas por Manuel Valverde, e despois do 
seu pasamento no ano 1932, por Bienvenido Valverde, ata a nacionalización levada a 
cabo pola ditadura do Euxenio Salazar no ano 1945. Un empregado, Jesús Fernández, 
provocou un incidente nos momentos da nacionalización non só facendo ondear a 
bandeira española senón enrolándose nela, polo que anos despois, en visita privada do 
que fora xerente daquela, Bienvenido Valverde, metérono na cadea ata que se aclarou 
o asunto. 

Nos arredores de Vigo, máis concretamente dende Canido a Nigrán, fornecía as 
parroquias de Canido, San Miguel de Oia, Saiáns, Priegue, Patos e Tarela, e no ano 
1955 electrificouse a parroquia de Fragoselo.

Tamén nos arredores de Pontevedra fornecíanse os lugares de Alba, Cerponzóns 
e Xeve.

A zona do río Miño comezaba nos arrabaldes de Salceda de Caselas e ao principio 
abarcaba os concellos das Neves, Arbo e A Cañiza. Na parroquia de San Pedro de 
Batalláns, das Neves, había unha pequena Central Eléctrica aproveitando as augas do 
río Uma, que fixera un cura chamado Manuel Cabaleiro Martinez, párroco de Uma 
(Salvaterra), cos cartos que lle tocaran na lotería para darlle luz á parroquia ata As 
Neves; foi mercada por J.Valverde en maio de 1930 e pechada despois por non ser 
rendible. Logo, no ano 1960, J.Valverde, S.A. mercoulle a don José Fernández Piña a 
Hidroeléctrica del Deva que dende a central do río Deva fornecía os concellos de Cre-
cente e Cortegada.

Dende Arbo distribuíase enerxía eléctrica no concello de Melgaço (Portugal) ata o 
ano 1960 en que se serviron da central do río Coura incumprindo a cámara os contra-
tos de fornecemento que foron reclamados xudicialmente sen éxito pois as reclama-
cións foron rexeitadas polo Tribunal Administrativo do Porto.

No Concello de Salvaterra don Matías Candeira tiña unha distribuidora da que era 
socio industrial a título individual e tamén dende ela se fornecía o concello portugués 
de Monçao. 

Tamén na provincia da Coruña, J.Valverde distribuía nos concellos de Neda e Na-
rón, chegando ata o Alto do Castaño, xa nas portas de Ferrol.

Na zona norte da Ría de Arousa había dúas centrais produtoras e distribuidoras 
de enerxía eléctrica, unha en Rianxo, da familia Baltar, e outra na Pobra do Caramiñal 
cun pequeno salto de auga, que antes fora muíño, no río San Xoán ou Das Pedras e que 
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dende 1898 daba forza motriz á fábrica de alumeado eléctrico da Pobra do Carami-
ñal e Santa Uxía de Ribeira, que figuraba a nome de don Prudencio Otero Sanchez 
e se fixera con cartos de don José Riestra Lopéz, 1º Marqués de Riestra, Senador 
do Reino e Banqueiro, como se recoñece na escritura ante o Notario don Valentín 
García Escudero con data 5 de maio de 1908;  a tal fábrica acabou sendo a Central 
Eléctrica da Pobra do Caramiñal, Palmeira e Sta. Uxía de Ribeira.

Co crecemento que levara a zona polo desenvolvemento das industrias de sal-
gadura e conserva de peixe, e, sobre todo, pola seca dos veráns que deixaban sen 
auga o río Das Pedras, tamén chamado do Barbanza pois de alá baixaba, o pouco ou 
nada que a central producía soamente creaba moitos problemas de abastecemento 
e a pesar de que cun técnico, seica italiano, estaban a facer unha central térmica na 
desembocadura do mesmo río Das Pedras, no lugar do Pozo, que nunca foi acabada 
e da que soamente quedaba a alta cheminea de ladrillos vermellos, foi polo que os 
propietarios da central acudiron a J.Valverde, S.A., para instalar unha liña de alta 
tensión que levase a enerxía producida pola Sociedad General Gallega de Eléctrici-
dad dende Padrón á Pobra do Caramiñal. 

b) Distribuidora Gallega de Eléctricidad, S.A.

En el año1930 fundé la Distribuidora Gallega de Electricidad SA con la 
Banca Riestra y Cía. de Pontevedra para la electrificación de la Zona de Pa-
drón á Corrubedo. Era Consejero Delegado en esta Sdad la cual fue absorbi-
da en el año1945 por conveniencia de J.Valverde y Cía. S en C por acciones.

Para explotar esta liña, o 27 de xullo do ano 1930 na vila de Marín, ante o no-
tario Ramón Diaz Ponte, don Vicente Riestra Calderón, casado con dona Isidora 
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Peinador, Enxeñeiro Industrial, e don Ángel Valverde Prado, como administrador 
de “J.Valverde y Cia. Sdad. en Comandita por Acciones”, constitúen a “Distribuidora 
Gallega de Electricidad S.A.” cuxo Consello de Administración, chamado Conse-
llo de Fundación, foi: Presidente, don Vicente Riestra Calderón; Vice-Presidente, 
don Remigio Hevia Marinas; Xerente, don Ángel Valverde Prado; Secretario, don 
Bienvenido Valverde Prado; Vogal suplente 1º, don Ignacio Riestra Calderón, Vogal 
suplente 2º, don Jesús Valverde Prado. O capital social foi de 500.000 ptas., 300.000 
en accións ordinarias de cincocentas pesetas cada unha, e 200.000 en accións prefe-
rentes, tamén de cincocentas pesetas cada unha, co 6% de xuro.

Don Vicente Riestra Calderón achegaba a Central Eléctrica de la Puebla del Ca-
ramiñal, Palmeira y Ribeira coas súas máquinas, concesións, solares, edificios e re-
des de distribución valorado todo en cento vinte mil pesetas; o fío de aluminio em-
pregado na liña de alta tensión de Padrón a Pobra, mais a concesión desta mesma 
liña que ten solicitada ao seu nome, valorados en cincuenta mil pesetas. Por estas 
cento setenta mil pesetas correspondéranlle sesenta e oito mil  pesetas de accións 
preferentes e cento dúas mil pesetas en accións ordinarias.

Por outra banda, J.Valverde e Cia. achega a liña xa colocada dende Padrón a Po-
bra, con todo o seu material, postes e demais de longa, excluíndo o fío de aluminio 
e a concesión que achega o Sr. Riestra, valorado todo, con man de obra e traballo 
de dirección, en duascentas oito mil pesetas polas que lle corresponden oitenta e 
tres mil pesetas en accións preferentes, e cento vinte  e cinco mil pesetas en accións 
ordinarias, quedando o resto das accións en carteira.

No ano 1945 a Distribuidora Gallega de Eléctricidad, S.A. foi absorbida por 
J.Valverde y Cia. entrando don Vicente Riestra Calderón a formar parte do Consello 
de Administración desta última como Conselleiro.

No ano 1962 os herdeiros de Jesús Valverde Prado véndenlle a súa parte e o  26 
de setembro do 1962 nomea apoderado de J.Valverde, S.A., coas máximas faculta-
des, a Antonio Valverde Alonso que xa traballaba na filial dende o ano 1955.

O crecemento dos consumos comezara sendo un labor de apostolado pois a 
xente do rural, cando se lle instalaba unha lámpada, “buxia” chamábanlle eles, di-
cían: O Valverde o que quere é que nos afagamos á luz para despois pasarnos o 
recibo todos os meses.

E outro tanto pasaba cos industriais aos que había que prestarlles os motores 
para que modernizasen as instalacións, que se dispararan coa chegada dos electro-
domésticos (cociñas, frigoríficos, televisores,…) e novos sistemas de traballo onde 
a enerxía desprazaba a man de obra; facíase necesaria a mellora das distribucións  
con investimentos  difíciles de  financiar. As grandes produtoras que fixeron os 
embalses -que con tanto fasto inauguraba o Caudillo- cos cartos do empréstito dun 
organismo chamado Ofile -dun imposto que pagaban os consumidores no recibo 
da electricidade e que despois esas débedas foron canceladas cando pouco antes de 
morrer suprimiu o tal organismo- aproveitaban para irse facendo coas distribui-
doras. Naquel entón había en Galiza 169, e a  maioría delas formaban parte dunha 
asociación chamada Unesita. 

Fenosa cobizaba a distribución de J.Valverde, S.A. por ser unha das maiores de 
Galiza, e empezou un acoso de moi difícil arranxo se non era a venda. As negocia-
cións levounas Ángel Valverde cos directores da Fenosa, Benigno Quiroga, primei-
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ro, e Fernando Salorio despois, pero as máis resolutivas foron co presidente Pedro 
Barrié. Estas negociacións celebrábanse na Coruña e estaban cheas de fintas, estra-
texias, propostas, engados, coma unha pelexa entre titáns. Unha das estratexias que 
alporizaba a Barrié era a ameaza de facer un acordo con Gulías da Hidroeléctrica do 
Carballiño que tiña un salto de auga conectado coa Rede Nacional, e, facendo unha 
pequena liña,  fornecerse a través del da Hidroeléctrica Española e non da Fenosa. 

No ano 1963 chegan a un acordo e véndese a distribución con máis de 25.000 
abonados a Fenosa. Unha parte do prezo da venda foi en accións, polo que seguiu 
mantendo relacións coa electricidade ata o seu pasamento. 

Eran socios nese momento: 48,93% Ángel Valverde Prado; 19,27% Herdeiros 
de Benito Valverde Prado; 14,72% Banca Fillos de Olimpio Pérez, representada por 
Marcelino Pérez Blanco Presidente de J.Valverde e Vicepresidente de Fenosa; 5,92% 
Wenceslao González Garra, Conselleiro das dúas Sociedades; 0,19% Vicente Riestra 
Calderón, Conselleiro tamén das dúas Sociedades; 1,03% Francisco Novoa Patiño, 
Delegado de Fenosa en Pontevedra; e outros como Benito García Yáñez, Marina 
Rodríguez García, José Ramón Fontán González, Manuel Alonso Gonda, Román 
e Paulino de Lis Rodríguez, Laureana Valverde Prado, Hixinio Facorro González, 
Herdeiros de Domínguez Macaya e Benita Viñas del Monte.

c) Cia. De Suministros y Montajes Industriales, S.L. 

En el año…….fundó la Cía. De Suministros y Montajes Industriales SL 
filial de J.Valverde y Cía. Con un capital de ptas. 160.000. En varias ocasio-
nes se aumentó el capital de esta Sdad. Y últimamente se elevó a 1.000.000 
de ptas. De esta Sdad. soy Gerente.

Naceu como filial de J.Valverde y Cia., no ano 19?? para a venda de material eléc-
trico, electrodomésticos, instalacións eléctricas e alumeado público tanto nas zonas 
de distribución de J.Valverde como na bisbarra da cidade de Vigo e tiña a distribu-
ción en exclusiva das mellores marcas de electrodomésticos e aparellos eléctricos, e 
cando chegou a TV foi responsable das instalacións do poste repetidor que cubría 
as retransmisións na bisbarra instalado no monte Xaxán. Ademais dos socios de 
J.Valverde participaban nela a familia González Portela. Estaba no mesmo local da 
calle Angel Urzaiz nº 10 e chegou a ter sucursais nas cabeceiras das zonas e mesmo 
en Lalín.

No ano 1955 entrou a traballar na empresa o seu fillo Antonio e en xuño do ano 
1962 J.Valverde, S.A. vende as súas participacións a Ángel Valverde Alonso e a José 
Maria Valverde Bás.  E tamén José Valverde Viñas vende a Ángel Valverde Alonso 
as participacións que tiña nesta sociedade. 

d) Electra Alto Miño. 

O 12 de marzo do ano 1929 J.Valverde y Cia. maniféstalle á Sociedad General 
Gallega de Electricidad que, por acordo entre Ángel Valverde e Matías Candeira, 
cede todas as xestións que ata agora levaba feito para o fornecemento  a Salvaterra 
ao Sr. Candeira quen lle recoñece a Ángel Valverde accións da nova sociedade que 
vai constituír para distribuír a enerxía eléctrica nunha zona que abarcaba dende 
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Budiño (Porriño) ata Salvaterra, logo ampliada ata Ponteareas e Oleiros (Salvate-
rra).   

e) Distribuidora Novium de Electricidad, S.L.

En el año... fundó la Distribuidora Novium de Electricidad SL. de Noya 
para electrificar el rural de esta zona desde el Tambre hasta Puerto del Son 
y conserva la participación de socio en esta Empresa.

Para fornecer as vilas de Noia, Porto do Son e Portosín coa enerxía eléctrica 
xerada polo salto construido en 1920 no río Tambre por don Wenceslao González-
Garra, que tamén formou parte do Consello de J.Valverde, cun fermoso edificio 
proxectado polo arquitecto Antonio Palacios, pasando anos máis tarde á Sociedad 
General Gallega de Electricidad e a Fenosa, creouse a Distribuidora Novium na que 
participaba, a titulo persoal, Ángel Valverde.

  2.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CO VIDRO

a) Iria, S.A.

En el año…… inició en Padrón la fabricación de vidrio porque estábamos 
necesitados de las ampollas para bombillas.

É de supoñer que con motivo dos traballos da liña de Padrón a Corrubedo co-
ñecese a don Estanislao Pérez Rey,  propietario e director de Iria, S.A. a fábrica de 
ampolas e casquillos para lámpadas eléctricas na que chegou a colaborar instalando 
uns queimadores de fuel óleo para quentar un forno con catro crisois para fundir 
vidro.

b) Vidros de la Florida, S.A.

Al entrar en esta nueva Actividad Industrial se desvía algo de la parte de 
instalaciones eléctricas también porque no había materiales debido a la 
guerra y entonces construye en la Florida la nueva fábrica y constituye la 
Sdad. Vidrios de la Florida S.A. de la cual es Consejero Delegado desde su 
fundación en el año…...
Al iniciarse la producción en esta fábrica y como los clientes de Padrón eran 
de la ampolla de bombillas, en Vigo iba a tener muchas dificultades.

No ano 1945 deixou a fábrica de Iria e instalou en Vigo unha fábrica de vidro 
soprado, que, por estar na rúa da Florida, chamou Vidrios de la Florida, S.A..

Estaba destinada a fabricar ampolas para lámpadas eléctricas, como facía na 
fábrica de Padrón, pero ao facelas en Vigo ía ter moita dificultade para servir as 
fábricas de Madrid polo que a dedicou a facer o chamado vidro oco (vasos, copas, 
etc.). Na fábrica de Vigo, chegouse a facer vidro de moi alta calidade en pezas para 
cristalería de mesa ou de ornamentación talladas a man. Nun tempo o obradoiro 
de talla pasouse a unha nave nos terreos que tiña na rúa Tomás Alonso a Ibérica In-
dustriosa, S.A., a carón da súa casa de Peniche, como “escola de talla” da que saíron 
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bos profesionais, algúns acadaron fama na emigración a Alemaña en tempos nos que 
esa era a saída á crise que había no noso país. 

c) Romachelar, S.A.

Para servir á las fábricas de Madrid viene la idea de que más valía hacer allí 
la ampolla y en Vigo dedicarse á vidrio de mesa pues era el más indicado para 
la venta en todo España. Por tal motivo se pone en relaciones con una fábrica 
que en Madrid estaba montando Romachelar S.A.. Y consigue ponerla en 
marcha con elementos llevados de Padrón y Vigo. En el año… entra á formar 
parte de dicha Sdad. que luego debido á que sus socios fundadores habían sido 
unos abogados andaluces que no tenían condiciones tuvo que modificar su 
constitución pasando a Consejero Delegado. Esta fábrica que en sus principios 
tuvo mucha dificultades se rehízo al hacerse cargo de la dirección don Bien-
venido Valverde.

 Ao decidir que a fábrica de Vigo non era axeitada para comercializar as ampolas 
para as lámpadas eléctricas, púxose á fala cuns avogados andaluces que estaban mon-
tando unha, no ano 1940, co nome de Romachelar, S.A. (acróstico silábico dos nomes 
dos avogados Rodríguez, Martinez e Lara). Con elementos das fábricas de Padrón e 
Vigo consegue póla en marcha e figura como Conselleiro-Delegado, em 1945, diseg-
nando Director ao seu irmán Bienvenido, que viña de deixar Portugal ao seren nacio-
nalizados os negocios estranxeiros.

A fábrica de Madrid, que estaba 
na rúa Nieremberg da zona industrial 
do barrio da Prosperidad, comezou 
facendo ampolas para lámpadas eléc-
tricas, pero mudou a elaborar envases 
para os laboratorios farmacéuticos, 
sobre todo para penicilina que era o 
descubrimento do momento e tiña 
unha gran demanda, sobre todo os 
chamados doblenvas para liofiliados 
que eran dificultosos de facer. 

Ao falecer Bienvenido, no ano 
1960, nomea director a Manuel Val-
verde Bas, o seu sobriño, que casaría 
coa súa filla Carme.

Despois do seu pasamento, en 
1965, por necesidades de espazo para 
o desenvolvemento, a fábrica trasláda-
se a unha nova planta no concello de 
Alcobendas e comeza a súa decaden-
cia e despois dunha malfadada venda 
á empresa norteamericana Ankhor 
Hokins, ao peche no ano 1978 deixan-
do sen traballo a 350 empregados.
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3.- ACTIVIDADES RELACIONADAS COA CONSTRUCIÓN

Conseguido en Madrid este éxito por su hermano don Bienvenido se inicia-
ron también unas Sdades de Construcciones que una se denominaría Inmo-
biliarias Miñor S.A. para bloques de casas protegidas y la otra Construc-
ciones Valverde S.A. De estas dos entidades me nombraron Presidente del 
Consejo desde la fecha de constitución que es...

a) Inmobiliaria Miñor, S.A.

Esta empresa constituíuse para a construción de vivendas con protección oficial 
formando parte dela, entre outros familiares e amigos, o sobriño e arquitecto Jesús 
Valverde Viñas. Esta empresa construíu os seguintes edificios na cidade de Madrid: 
na rúa Nieremberg 21, un edificio de 7 andares para 28 vivendas; na rúa Marcenado 
43 un edificio de 7 andares para 42 vivendas; e na rúa Las Cañas 13 con XXX viven-
das.

b) Construcciones Valverde, S.A.

Os socios fundadores: foron o seu irmán Bienvenido como Conselleiro co 50%;  
el como Presidente e Conselleiro co 22%; o sobriño e arquitecto Jesús Valverde Viñas 
como Director, co 6%. Repartíndose o resto entre os amigos de sempre, Benito Garcia 
Yañez co 14%, Paulino de Lis e Honorio Riesgo co 3% cada un; e Publio Mateo co 2%.

Con esta empresa construíronse os edificios seguintes: na rúa Concha Espina 13 
un edificio de 84 vivendas de luxo en 6 bloques de 7 andares; garaxes, frontón, sala de 
reunións e restaurante; na rúa General Yagüe nº 8; na rúa Capitán Haya nº 28,30,32 e 
34; na rúa Huesca nº 54 (agora Pintor Juan Gris 5) 36 vivendas en 9 andares; na rúa 
Presidente Carmona; e na rúa Juan Ramón Jimenez nº 55. Todos eles en Madrid

c) Urbedisa, S.A. “Urbanizaciones y edificaciones, Sociedad Anónima”.

Un grupo de coñecidos, entre os que se atopaba o xenro do seu amigo José Lago, 
constituíran en Vigo unha empresa dedicada á construción de vivendas de renda li-
mitada. No ano 1964 subscribiu 40 accións,  números 611 ao 650, por un nominal de 
duascentas mil pesetas. Esta empresa fixo as edificacións 1, 2, 3, 4 e 5 na rúa viguesa 
da Gran Vía nº 166. 

d) Cenir, S.L.

No concello de Nigrán, no lugar coñecido como A Telleira, había unha industria 
de facer tellas e ladrillos que, ao parecer, era da empresa Suardiez e rexentábao Heri-
berto Blanco. Non pasaba por un bo momento; ou se vendía ou pechaba. Xunto con 
Marcial Peralba Cabaleiro, coñecedor do negocio por ser socio da Cerámica MAS 
instalada no Porriño, e Anselmo Cabello Rodríguez, aparellador, decidiron facerse 
cargo dela. O 14 de maio de 1958, ante o notario de Santa Cristina da Ramallosa José 
Larrumbe Maldonado, constitúen Cerámicas de Nigrán Reunidas, Sociedad Limitada 
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que usará o nome de CENIR, S.L.. No ano 1962, Anselmo Cabello Rodriguez véndelle 
as súas participacións a Marcial Peralba Cabaleiro que, ao cabo dun ano, llas vende 
ao cabo dun ano aos irmáns Pelayo, Manuel, Raquel, Vicente e Serafín Fernández 
Fernández. 

4.- ACTIVIDADES RELACIONADAS COA INDUSTRIA NAVAL
 
a) Trabajos portuarios, S.A. – Tepsa

Se promueve en Vigo la constitución de una Empresa de Construcciones de 
Puertos que sucediera á la de Uriarte que por fallecimiento y por su estado 
económico promovería una situación poco agradable en el crédito de Vigo y 
con otros amigos ayude á salvar la situación nombrándoseme Vicepresidente 
del Consejo de Administración “Tepsa” ó sea Obras Portuarias S.A.

Un suposto amigo do seu fillo Jesús promove en Vigo a constitución dunha Em-
presa de Construcións de Portos que sucedese á de Uriarte e convénceo para que, con 
outros amigos, axude a salvar a situación. O 26 de setembro do ano 1957 constitúese, 
ante o notario Tomás Santoro, a empresa Trabajos portuarios, S.A. – TEPSA que que-
da anotada no Rexistro mercantil f. 178 libro 81 folla 1308, e é nomeado Vicepresi-
dente do Consello de Administración subscribindo o 20% do capital.

Ademais das obras navais fixo construcións civís, como o Hotel de Samil, o Co-
lexio Ángel da Garda, a Torre de Illa de Toralla, ou un edificio de vivendas na rúa 
Uruguay, entre outras.  

 
b) Construcciones Ramón Valverde, S.A. 

O tal suposto amigo do seu fillo Jesús fixera unha sociedade co seu nome  e meu 
pai collera 257 accións cando houbo de facerse cargo dela Tepsa.  

c) As bateas

Froito das conversacións co ilustre mariño Ricardo Quiroga que lle brindaba a 
oportunidade de conseguir as licenzas e os fondeos para unhas bateas na ría de Vigo, 
solicitou catro a nome de seu fillo Jesús, as JEVAL 1, 2, 3 e 4, pero que, coma sempre, 
levouno el todo, dende a construción ata a explotación. As  dúas primeiras estaban 
fondeadas no lugar que hoxe ocupa o estribo norte da Ponte de Rande. As outras 
dúas, a JEVAL 3 e a JEVAL 4, encargoullas a un estaleiro, tamén de San Adrián de 
Cobres, achegando a madeira do serradoiro da Ibérica. 

O caso foi que unha noite, a pesar de terlle ben avisado ao encargado de que 
mantivese pechada a bañeira da batea, os do  contrabando do tabaco enchérona de 
cartóns que descubriu a Garda Civil, e, ao día seguinte, un Avogado do Estado, amigo 
de meu pai, alertouno de que poderían responsabilizalo e que era mellor que vendese 
a batea canto antes, e así o fixo. Certo tamén que o encargado debeu ter algo que ver 
cos contrabandistas xa que apareceu tempo despois morto dentro dun pozo e dixeron 
que se suicidara.          
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5.- ACTIVIDADES BANCARIAS

a) Banco de Vigo, S.A.

O Banco de Vigo fundárase en 1910 e foi quen de facer un edificio novo na es-
quina que fan as rúas Colón e Policarpo Sanz, hoxe sede do Banco Pastor, amais de 
amosar uns exercicios económicos positivos ata o ano 1923. O balance dese ano, 
presentado á Xunta de Accionistas no mes de marzo de 1924, amosa uns beneficios 
de 866.717,85 e reparte un 5% aos accionistas. Pouco tempo  duraron estes bos resul-
tados pois no mes de marzo do ano 1925 declárase en suspensión de pagos. 

Sempre teimou por un Banco que non levase para outros lugares os aforros das 
xentes e negocios de Vigo, por iso comezou a argallar o levantamento da suspensión 
de pagos do Banco de Vigo. Esta argallada, secundada por moitos empresarios de 
Vigo e coa intervención do prócer Castro Rial e a Banca Viñas Aranda, deu como 
resultado a creación no ano 1953 do Banco de Vigo-Viñas Aranda S.A. cun capital 
social de 10.000.000 pesetas e un novo Consello de Administración formado por 
empresarios e ilustres personaxes vigueses: 

Presidente de honor: Francisco Viñas (Banca Viñas Aranda)
Presidente:  Antonio Valcarcel  Garcia (Presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo 

TEV, de Pacificadora Viguesa, e de Vidrios de la Florida)
Conselleiros: 
-Rodríguez Gil
-García Lombardero (médico)
-Joaquín Urzaiz Cadaval (ex Ministro de Facenda)
-Ruíz Morales
-Alejandro Barreras Barret (industrial)
-Manuel Estarrago Fernández (enxeñeiro da Xunta de Obras do Porto de Vigo)
-Fernando Conde Ponte (presidente da Xunta de Obras do Porto de Vigo)
-Fernando Portanet Suárez (conserveiro)
-José Barreras Puente (industrial)
-Angel Valverde Prado
-Ramón Fernández Barreiro (xoieiro)
-Cesar Torres Martinez (avogado) 
Director: Fernando Pérez Martínez (Ex director do Banco de España en Vigo)
Conselleiro delegado: Ricardo Sanz Barriopedro

Dende o ano 1957 nomease só Banco de Vigo, S.A.. Foi vendido ao Banco Popular.

6.- ACTIVIDADES RELACIONADAS CO TRANSPORTE

a) Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A.

En el año 1943 fue nombrado Consejero de Tranvías Eléctricos de Vigo en 
un momento en que dicha Cia. estaba regida por elementos que entendían 
debían preparar una solución y convencerle para una entidad forastera ab-
sorberla. Se opuso á tal operación y reunió elementos que lo ayudaran á 
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impedirlo dándole así á esta empresa de Vigo una continuidad seria en su 
Consejo de Administración porque tienen la mayoría de capital. Es Conse-
jero desde el año1943...

Sempre tivo relación co proxecto da liña do ferrocarril que unía Vigo co Val 
Miñor que compartía con Joaquín Fontán, Julián Valverde, e outros residentes no 
Val Miñor. No ano 1943 foi nomeado conselleiro nun momento no que dita socie-
dade estaba rexida por persoas que entendían que debían axeitar unha solución e 
convencer a unha entidade forasteira para que a absorbese. Opúxose a tal operación 
e reuniu elementos que o axudasen a impedilo. 

No ano 1963 o alcalde de Vigo Rafael Portanet determinou que os tranvías non 
cumprían axeitadamente co trafico viario ademais de ser un ruidoso estorbo e can-
cela a concesión para cambiala por outra empresa que fixese o servizo de transporte 
de viaxeiros por medio de autobuses, que lle foi concedida á empresa Vitrasa,S.A.. 
Tranvías Eléctricos de Vigo xa tiña estudado  ese medio de transporte de  viaxeiros 
e xa mercara en Londres unha partida de autobuses de dous pisos a través dunha 
nova empresa pero non tivo opción de pólos en servizo.

        
b) Tranvías de Vigo a Mondariz, S.A.

En el año...… por virtud de un convenio con Dª María Peinador se me 
nombra Consejero de Tranvías Mondariz á Vigo y colaboré para buscar 
una solución que pudiese afianzar la explotación de aquel negocio. En vis-
ta de que no había posibilidad de orientar convenientemente la solución 
pretendí renunciar á mi cargo (pero se insistió en que continuase (este pa-
rágrafo está riscado)) y entonces dio motivo esto para que se admitiese una 
operación de compra de acciones mayoritarias que fueron adquiridas por 
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Tranvías Eléctricos de Vigo y de esta forma se ha consolidado un asunto 
que habría terminado mal en poco tiempo. Continuo pues como Consejero 
de Tranvías Eléctricos de Mondariz á Vigo.

No ano... por virtude dun acordo con dona María Peinador Estévez, herdeira de 
don Gumersindo Ramón Peinador Vela, que xunto co seu irmán Sabino Enrique foi 
descubridor e fundador do Balneario de Mondariz e Promotor de Tranvías de Vigo 
a Mondariz, casada con Vicente Riestra Calderón, conselleiro de J.Valverde, S.A., é 
nomeado conselleiro da tal sociedade co fin de acadar unha solución que puidese 
afianzar a explotación daquel negocio. Non foi quen de acadar unha saída conve-
niente e  pretendeu renunciar ao seu cargo póndoo a disposición da Sociedade. A 
renuncia non foi admitida e insístenlle en que continúe no cargo e, na procura de 
solucións, consegue que a merque Tranvías Eléctricos de Vigo, consolidando deste 
xeito un negocio que había de ter un mal final en pouco tempo. 

7.-  ACTIVIDADES AGRÍCOLAS E GANDEIRAS

a) Galiñeiro 

Non ten dúbida, a súa afección máis clara polos animais decantábase polas ga-
liñas, e aínda que sempre repetía o dito “ave de pico non fai o amo rico” engadindo 
“se o amo é un burrico”, nunca deixou de crialas onde quixera que vivise, como xa 
quedou dito ao falar da casa da rúa Pi Margal de Vigo na que viviu logo de casar.

No alto da Romana mercáralle a un seu parente un predio no que había unha 
casa de cachoteiro, e fixo uns galiñeiros. No baixo da casa tiña uns cortellos que 
arranxou para montar unha incubadora eléctrica e, daquela os xaponeses non in-
ventaran o sistema para coñecer o sexo, para separar os pitos das pitas non había 
outra que esperar a que aos pitos comezase a crecerlles a crista, o que os condenaba, 
logo, xa ao pote. A selección dos ovos para incubar facíase de acordo cos partes 
diarios de posta das galiñas dos que se escollían só os das que máis puñan. Parecía 
que era máis rendible  criar polos para engorde, e, como había unha empresa que 
ofrecía a entrega de pitos de un día, os pensos para alimentalos ata que pesasen ao 
redor dun quilogramo e a comercialización, fíxose unha nave apropiada para iso e 
deixouse o resto da explotación. O caso foi que a rendibilidade non compensaba 
os riscos, pois había que aceptar unhas letras polos cargos dos pitos e dos pensos 
con vencementos posteriores á data da recollida e ningunha compañía de seguros 
cubría o risco dun posible accidente.

b) Vacariza

Como era conselleiro de Balaídos SA, nos terreos que lle quedaron á sociedade 
despois da cesión  ao concello de Vigo para o campo de fútbol do Celta, montou 
unha corte para unhas trinta vacas de leite de raza suíza con instalacións para a 
uperización -tratamento de esterilización do leite que consiste en quentalo ata che-
gar a 150°C durante uns cantos segundos-. Coidaba o gando un “pasiego” que se 
gababa do moito leite que muxía delas, en especial da que chamaba “Capitana” que 
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daba ata 36 litros de cada muxida. E tamén do touro que as cubría, que o paseou por 
Vigo antes de levalo ao matadoiro de Alcabre. 

 
c) Muíños
No predio de Fregadalto, onde tivera o serradoiro, volveu pór en marcha os tres 

muíños que movían as augas da levada do Conde. Para que tivesen traballo todo 
o ano fixo un acordo cun organismo oficial que naquel entón chamábase Servicio 
Nacional del Trigo. O muiñeiro e a familia vivían na casa que tiña o terceiro dos 
muíños pero como a electricidade non chegaba alí, para que tivesen luz argallou un 
sistema pondo no eixo do muíño unha roda de bicicleta que por medio dunha polea 
movía unha dínamo dun coche e cargaba unha batería tamén de coche.

8.- ACTIVIDADES DIVERSAS

a) La Ibérica Industriosa, S.A.

Estableció algunas pequeñas industrias con la ayuda de sus hijos Ángel y 
José que estudiaban entonces el Bachillerato.
Una Fábrica de artículos de limpieza y tintas.
Una fábrica de Hielo.
Un aserradero que con una droguería constituyen los negocios de La Ibéri-
ca Industriosa S.A. de la cual es Presidente del Consejo de Administración.

No ano 1943, ante o Notario de Vigo Fernando Póveda, constituíu unha socie-
dade anónima co nome de La Ibérica Industriosa co fin social do desenvolvemento 
de actividades diversas, algunha das cales xa funcionaban e dáballes así cobertura 
a “algunas pequeñas industrias con la ayuda de sus hijos Angel y José que estudiaban 
entonces el Bachillerato”.

Estas actividades foron: Unha Fábrica de tinta de imprenta, ceras para pisos e 
cremas para o calzado, artigos de limpeza e tintas. Cremas e ceras de lustrar para 
o calzado coa marca “Ibérica”, que logo o fillo Ángel cambiou por “Flash”; ceras 
para os pisos de madeira; tintas para escribir e especiais para imprenta. Na mesma 
fábrica facíanse os envases de folla de lata, para o que se montou un taller mecánico 
cun torno para facer os cuños de catro maquinas cuñadoras. As láminas de folla 
de lata –intervida polo goberno, que concedía cotas moi escasas- imprimíanse na 
Artística que era a que facía a maior parte dos envases para as fábricas de conservas. 
Xa naquelas datas usábase a promoción das vendas coa colección de estampas con 
premios para os que as completasen. A Ibérica usou este xeito para completar con 
fotografías de Galiza uns preciosos cadernos dos que por desgraza non queda nin-
gún. Tamén se facían as caixas de cartón e os  folletos dos produtos, estes últimos 
nunha imprenta tipo “Minerva” que manexaba por horas un traballador do Faro de 
Vigo. 

El chamáballe á fábrica “o centro de investigacións científicas” porque Ángel 
fillo, que rematara os estudos de Química, montara alí un laboratorio e non paraba 
de facer experimentos, non xa sobre as ceras e tintas, senón doutras cousas, como 
lanolinas –graxa de lá de ovella  para cosmética-, substituír a cera de “carnauba” por 
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outras de esparto -para o que fixo un trebello que non deu traballado-, ouro liquido 
para a decoración de vidro ou porcelana, e un longo etc. 

Unha Fábrica de Xeo en Santa Uxía de Ribeira na que se fornecía toda a flota 
pesqueira daquela bisbarra da ría da Arousa, por certo, a través dunha fiestra, polos 
problemas que tiña co dono do local. O que máis se beneficiaba desta industria era 
o encargado, que aproveitaba as cámaras para gardar o peixe que lles mercaba aos 
mariñeiros e logo mandabao para Santiago ou Madrid. Está ben claro que coñecía 
este tráfico pero facía a vista gorda pois non poucas veces o encargado mandáballe 
algún destes peixes que apreciaba sobre todo se era corbelo, pois dicía que  era “a 
pescada da Ría”.

Un serradoiro de madeiras que xa tivera montado en Couso (Gondomar) movi-
do por a auga da levada do Conde e que trasladou electrificado aos terreos da Ibéri-
ca en Vigo. Non estiveron moito tempo nese lugar pois trasladounos a un eido que 
mercara a carón da fábrica de vidro na Florida. A madeira que serraba fornecíana 
madeireiros que a mercaban nos montes, ou mercábaa nas poxas que facían os con-
cellos ou outras entidades de  montes veciñais. Para transportar a madeira había 
unha camioneta. Logo mercou un camión de segunda man e cambioulle o motor 
por un Barreiros, por suposto que de segunda man tamén. Cando mercou o monte 
do Meixoeiro, en Domaio, 
como non tiña camiño 
para transportar a madei-
ra, argallou de baixala por 
un teleférico que montou 
con cables vellos dos usa-
dos para amarrar os pes-
queiros e achegaba uns 
aparellos que chamaban 
pastecas baixaban os pi-
ñeiros ata o borde do mar 
e logo levábaos ao serra-
doiro no tal camión ou en 
embarcacións chamadas 
pataches, ata Coia, no ou-
tro lado da ría. O invento 
avariábase a cada pouco 
e quedaban as lingadas 
de piñeiros suspensas por 
enriba das casas sendo un 
perigo para os veciños, e 
decidiu facer unha estrada 
pola que puidese subir o 
camión. 

Unha droguería na rúa 
Policarpo Sanz de Vigo a 
carón da farmacia que lle 
puxera á súa sobriña An-
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gelita. Levaba as contas a súa filla María Luísa e dirixíaa tamén o seu fillo Ángel. Foi 
vendida a un tal González para montar unha tenda de fotografía.

b) Balaídos, S.A.

Fue Consejero de Stadium de Balaídos y al venderse éste al Ayuntamiento 
quedó como Vicepresidente de Balaídos SA.

Formou parte da sociedade Stadium de Balaídos promovida por Don Joaquín 
Fontán Ozores para dotar de terreos ao equipo de fútbol Celta de Vigo, da que foi 
conselleiro. Cando se lle venderon ao concello de Vigo os campos de xogo, a socie-
dade pasou a chamarse Balaídos, S.A. sendo nomeado vicepresidente.

c) Mutua Regional de Seguros

Por virtud de ser Vidrios de la Florida mutualista en la Mutua Regional de 
Seguros en el año 1956 se me nombró Vocal de esta Mutualidad Viguesa.

d) Proxecto de desecado das marismas do río Miñor

No ano 1952 presentou na Xunta de Obras Publicas unha solicitude de conce-
sión para un proxecto de desecado das marismas do río Miñor, que foi motivo da 
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Circular nº52 do 04-03-1952 que se publicou no Faro de Vigo do día  10 de marzo 
e no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra o día 15-04-1952 establecendo un 
prazo de trinta días para presentar alegacións.

O proxecto fixérao o enxeñeiro, de Obras do Porto de Vigo, Félix Cabello e con-
templaba a construción dunha ponte entre o monte de Lourido e o areal da Ladeira 
dotado dun sistema de comporta que deixase subir o mar nas mareas e quedasen 
pechas na baixamar formando un encoro e unindo a estrada de Praia América coa 
de Vigo a Camposancos á altura de Santa Marta.

A solicitude desatou unha gran polémica da que se fixo eco a prensa local -Faro 
de Vigo e El Pueblo Gallego- e apareceron escritos expoñendo razóns estéticas e so-
ciais en contra e a favor do proxecto, e tamén del, defendendo o interese do proxec-
to. O pobo tamén se manifestou e algúns acudiron con carros levando algas para 
estercar os campos supostamente recollidas naquelas marismas e berrando: “Que-
remos o río, queremos o mar, a Ángel Valverde ímolo matar”

Xa noutro tempo Laureano Losada Carrera tivera a idea de facer navegable o río 
Miñor ata Gondomar, pero este proxecto tiña outro senso.

Finou o 31 de decembro do 1965.
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 ∙ Intuicións e reflexións 





Nesta ocasión, a REM púxose en contacto co escultor Silverio Rivas (Ponteareas 
1942) para cubrir a sección de arte. É xaneiro. Cando chegamos á casa-obradoiro de 
Páramos, cabalmente integrada no territorio, un luído portalón de madeira baixo lin-
tel de pedra, achegado, convídanos a camiñar sen máis requisito entre as pezas do 
particular museo a ceo aberto que o autor foi compoñendo no amplo eido ao longo 
dos anos. Un espazo quedo, sosegado, onde pezas seleccionadas e pezas orfas conviven 
á sombra de admirables árbores sobre unha topografía naturalmente accidentada e 
tapizada por herba recentemente cortada. Aos seus pés, bordeándoo, corre un miúdo 
regato de augas limpas, transparentes, visitado polo escultor con teimuda frecuencia. 
Parara de chover; facía frío. Nun pequeno pavillón cuberto e acristalado, moi lumino-
so, encontramos a Silverio enfrascado nunha das súas pedras. Saudámonos. Un miga-
llo despois, instalados xa á calor da lareira que esa tarde temperaba o persoal espazo 
central da edificación principal, compartiamos té, galletas e conversa. Así foi.

a.s.t. - Silverio, observando a túa obra teño a percepción de atoparme ante a produ-
ción dun escultor esencialmente matérico, dunha persoa que se sente cómodo traballando 
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a densidade e, consecuentemente, investigando sobre as leis da gravidade. É así? Gusta-
ríame que disertases sobre estas cuestións e confirmases ou rebateses a miña percepción.

Silverio Rivas - É ben certo o que dis. A materia é máis cá metade da escultura. 
Considérome un escultor minimalista que ten como premisa intervir pouco na obra, 
reducir a intervención case a un xesto. Non é por casualidade que para facer as obras 
de madeira elixa o palisandro, o ébano ou o guayacan. Estas madeiras nobres agrade-
cen a mínima intervención. Cando traballo o granito, busco o de alta densidade, que 
ofrece certa resistencia na elaboración; as pedras duras acentúan o contraste entre as 
partes pulidas e as talladas e aconsellan unha certa prudencia no momento de tallalas. 
Non penso que poida asumir que investigo nas leis da gravidade, eu móvome por sen-
sacións. Intúo que cando unha obra está case desafiando as leis da gravidade, produce 
en min unha certa sensación de movemento, de algo non estático que parece despra-
zarse; chego a situarme na fronteira do desequilibrio sen exceder o límite que poida 
perturbar. Penso que a materia ten sempre un segredo por desvelar, sigo na procura de 
descifrar en que consiste ese segredo. 

a.s.t. – Creo ser consciente do relativo que é todo nesta vida pero, aínda admitíndoo, 
cando penso en ti penso nun escultor que pertence en exclusividade ao mundo da abstrac-
ción. Non sei que opinas. Tamén nun escultor obxectual, explícome, un escultor que valora 
moito o resultado formal e material da obra final, quizais por enriba doutros parámetros. 
Que pensas? 

Silverio Rivas - Non me considero un escultor puramente abstracto, pois as miñas 
obras teñen unha certa servidume da natureza, na escultura non hai abstracción material 
aínda que si de concepto, a materia está moi presente. Traballo dunha forma desordenada 
o comezo dunha escultura, case caótica, só deste caos pode facerse visible a obra, pero 
despois vou pondo orde, encaixando os diferentes elementos na procura da harmonía, 
fuxindo da provocación, impondo o cosmos por riba do caos, a obra debe ser directa, 
sen ironías, gardando certas claves ocultas. Non todo debe aflorar á superficie, convén ir 
descubríndoa pouco a pouco. Por outra banda, considero importante que teña unha carga 
artesanal no resultado final, un obxecto ben rematado neste proceso artesanal, e onde a 
materia se exprese plenamente. Non debe ocultarse a pegada, todo obedece a unha nece-
sidade mais alá da estética. Cada material ten unha linguaxe que é necesario respectar. Por 
veces pérdome na elaboración técnica, dando solucións que non corresponden á materia 
que estou traballando, cando  ocorre, a obra perde interese, convén volver a empezar.
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a.s.t. - Segundo creo entender, este interese pola peza-obxecto, que en ocasións se mos-
tra como de vulto redondo, remata por xerminar en ti a necesidade (non sei se de xeito 
consciente e buscado ou máis como un proceso evolutivo) de investigar no interior do 
material, algo que executas a través de roturas, perforacións, baleirados, recomposicións 
e maclas, texturas, etc. Que podes dicirnos sobre este particular?

Silverio Rivas - Todo ocorre de forma consciente. No proceso evolutivo da obra 
establécese un equilibrio de formas, pero a priori xa está claro que se vai compor de 
varios elementos que vou desdobrando a partir da unidade. Empézoa trazando liñas, 
establecendo un ritmo determinado, separando cada parte, estudándoa de xeito indi-
vidual para ver como funciona, nunha segunda lectura analizo os ritmos dos diferen-
tes cortes ata acadar o resultado que se visualizou na mente nun intre determinado. 
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Á parte exterior da obra préstolle pouca atención, ademais do grafismo do debuxo. 
As claves deben atoparse no interior, este interior actúa como espello onde se reflicte 
a outra metade, deste xeito, parece que se produce un dialogo silencioso no interior. 
Unha obra non é algo para ollar senón para participar. 

a.s.t. - Este ir ao interior das pezas leva aparellada a presenza do baleiro, a non 
materia, como elemento conformador. Serviron estas indagacións en pezas de pequeno 
formato como ensaio do que logo foi a serie pública e monumental, de gran formato, que 
poderiamos denominar “Portas”, ou consideras que non existe relación causa-efecto?

Silverio Rivas - Unha obra de pequeno formato nunca será un ensaio para unha 
peza monumental. A obra de pequeno formato é algo rematado, coidado deica o úl-
timo detalle, aquilatado ata o imposible. A maqueta que vai servir para a obra monu-
mental debe ser algo aberto, medianamente definido e non demasiado atractivo, pois é 
no proceso de levala a escala definitiva cando aparece. As Portas é un proxecto aparte. 
Cronoloxicamente corresponden á etapa das canteiras do Porriño. É un tempo no que 
abandono o taller para non ter referencias dos traballos anteriores, é como empezar 
do punto cero. Foi necesario instalarme nas canteiras para elevar a escala das escultu-
ras; traballar o lado de bloques de grandes dimensións nun espazo aberto serviu para 
chegar á obra monumental.  

a.s.t. - Seguindo o percorrido do teu traballo ao longo dos anos, deduzo que ademais 
dos conceptos de masa e espazo tamén che interesa o movemento ou, o que é o mesmo, 
o tempo. Como valoras esta cuestión na túa obra?  

Silverio Rivas - Efectivamente, están os conceptos de forma e espazo, pero non 
abonda con isto. O tempo é un limite, as obras tamén obedecen a este limite.  Como 
na vida, nada é autosuficiente, sempre é necesario algo que o complementa, así pois 
as miñas obras están conformadas por varios elementos que dialogan entre eles, este 
diálogo é moi importante. Na primeira etapa, as obras ensamblábanse. Como quero 
darlle un sentido orgánico, cada elemento podía separarse e volver á unidade, pero 
neste proceso perdíase continuidade de imaxe, para resolver este conflito aparece a 
articulación, as pezas están cinguidas por un mecanismo que permite dar continui-
dade á imaxe, e implica ao espectador a participar nela. Nalgún momento pensei 
que podía ser excesivamente didáctico, pero xa superei ese prexuízo. A miña obra 
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non ten referencias figurativas, poder abrilas e pechalas axuda a entender mellor a 
forma e o volume.

a.s.t. - Abundando nesta cuestión, detéctase na túa produción unha mutación no 
uso dun tempo máis propio da escultura, un tempo que é consecuencia dun transito pe-
riférico exterior á peza ou que provén de articulacións da propia peza, o cal obviamente 
tamén segues utilizando, a outro tempo máis relacionado coa arquitectura, un tempo que 
é consecuencia da circulación (real ou imaxinada) a través da non materia da peza; por 
certo, interésache a arquitectura contemporánea? Algún recoñecido arquitecto en parti-
cular? E, para rematar esta cuestión, tes preferencia por algún período artístico histórico?

Silverio Rivas - Penso que a arquitectura mais a escultura son disciplinas moi 
próximas, as dúas traballan no concepto do espazo. Precísase ter ben desevolvido ese 
concepto para acadar un bo resultado. A diferenza fundamental é que a escultura é 
algo que non serve para nada, e canto máis inútil, máis interese acada, mentres que 
a arquitectura obedece a unha funcionalidade, esta funcionalidade no meu parecer 
produce estética. Podiamos abondar neste tema, pero será noutra ocasión. Interésame 
a configuración do espazo urbano e a súa utilización, e en consecuencia interésame a 
arquitectura, non podía ser doutro xeito; a miña mente aliméntase a diario de centos 
de imaxes que corresponden maiormente a propostas arquitectónicas que non podo 
evitar analizar. 

Sempre resulta complicado resaltar un creador entre tantos que merecen o meu 
recoñecemento. Paréceme un acto criminal ter que inclinarse por un só. A palabra cri-
minal é a que utilizaba Amadeu Modigliani cando tardaba moito tempo en contestarlle 
as cartas a súa nai. Asumindo este acto criminal podo afirmar que me sinto próximo 
aos traballos de Frank Gehry. A primeira obra  del que coñecín foi o Centro Cultural 
Americano de Bercy en París, alá polos anos oitenta. Pareceume algo que estaba a 
medio camiño entre escultura e arquitectura, como un edificio inquietante, como as 
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musas de De Chirico; por 
outra banda, algo que me 
gustaría facer a min. Esta 
obra, anunciaba xa o que 
sería máis tarde o Museo 
Guggenheim de Bilbao 
polo que sinto unha cer-
ta veneración, xunto coa 
Igrexa de Ronchamp de 
Le Corbusier.

Máis ca un período 
artístico concreto, gusta-
ríame ser o escultor do 
Faraón Keops, traballar 
na pirámide e ir buscar os 
bloques de granito para a 
cámara funeraria ás can-
teiras de Asuán, e tallar 
as esculturas que van en-
tre as columnas dos tem-
plos. Tamén podía des-
prazarme a unha época 
posterior, para participar 
na construción das cate-
drais góticas. Paréceme 
un reto inmenso elevar 
estes templos desafiando 
o espazo.

a.s.t. - A raíz desta 
pregunta, e como caso excepcional, ocórreseme unha pequena batería delas acerca das 
túas preferencias: interésache o cinema? Algún director ou directores en concreto? E a 
literatura? Por último, que música escoitas?

Silverio Rivas - Interésame o cinema, a literatura, a música e moitas máis cousas. 
Lamentablemente, o meu precario oído impídeme, dende hai moito tempo, escoitar 
música, pois non consigo identificar o son que me chega, non ten nada que ver co 
que teño gravado na memoria. De cando en vez fago un novo intento, pero enseguida 
renuncio. Por esa razón, prodúceme horror escoitar a Vivaldi, Dvorák ou Hendel. En 
verdade négome a escoitar música dende hai moitos anos. Para o cinema, ao ser imaxe, 
non é tan traumática a perda de oído; vou ver só películas en versión orixinal  subtitu-
ladas, pero cada vez menos. Son un incondicional do cinema Italiano e concretamente 
do Neorrealismo; tamén tiña admiración pola obra de Akira Kurosawa. En canto á li-
teratura, afortunadamente, a xordeira non ten ningunha repercusión e non me impide 
ler, en todo caso motivaría máis concentración. Thomas Man, Borges e Marcel Proust 
son para min grandes mestres. Volvo caer no mesmo erro da outra pregunta pois, in-
conscientemente, estou ocultando outros magníficos escritores, penso concretamente 
en Juan Rulfo e a súa obra Pedro Páramo.
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a.s.t. - Volvamos á escultura. Dende o meu punto de vista, a serie de grandes pezas 
públicas que anteriormente citei xenericamente como Portas teñen evidente relación coa 
arquitectura por cuestións espaciais e, ademais, antecedentes clásicos dentro desta disci-
plina como pode ser o arco de triunfo romano ou incluso casos de espazos porticados da 
arquitectura grega. Algunhas destas portas son claramente direccionais, como a da Praza 
de América en Vigo, outras, coa incorporación de máis de dúas “patas”, crean un espazo 
máis centrípeto como, por exemplo, o Dolmen Novo Milenio en Santiago de Composte-
la, peza á que volvo con insistencia. Estas obras xeralmente transcenden o mero carácter 
escultural para converterse en monumento público. Falando de monumentos públicos: 
Como acometes un traballo deste tipo? Interésache o contexto da localización? Os ma-
teriais e acabados a empregar elíxelos dependendo do lugar de situación ou véñenche 
determinados por outros parámetros? Como afrontas a escala?

Silverio Rivas – A escultura da Praza de América parte da idea de desintegrar un 
bloque, ao desintegrar o bloque aparece o baleiro, e o baleiro persegue a integración 
do espazo. Esta obra, ao estar instalada nunha rotonda de distribución da circula-
ción, conviña que tivese unha certa simetría. A proximidade das canteiras do Porri-
ño determinou a elección do Rosa Porriño, tamén a posibilidade de extraer grandes 
bloques sen fisuras. A escala da praza aconsellaba un volume importante. Unha obra 
destas dimensións, onde os elementos pesan entre sesenta e cento vinte toneladas, só 
se pode facer cun granito de alta densidade, así mesmo, obriga a realizala na propia 
canteira, pois para mover os bloques fai falta maquinaria pesada. Para facer unha obra 
monumental cómpre ter axudantes, case sempre alumnos de escola que seguen unha 
formación de escultor, neste caso da escola de Canteiros de Poio. A escultura Dolmen 
do Parque da Música, en Santiago de Compostela, parte doutro concepto, sería como 
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unha forma habitable. Asentala sobre tres puntos de apoio persegue dous obxectivos: 
primeiro quitarlle rixidez á obra, segundo recoller a forma construtiva dos dolmens. 
En proxectos deste tipo, ten moita importancia as sensacións que produce o espazo. 
Na escultura Dolmen, entendín que o Parque da Música de Santiago necesitaba un 
elemento con luminosidade. Santiago é unha cidade onde chove moitos dias no ano. 
Teño para min que as pedras entristécense coa choiva, de tal xeito que precisaba un 
granito que non mudase de tonalidade ao estar mollado, de aí ven a elección do Blan-
co Cristal, de Cadalso de los Vidrios, un granito que parece agradecer a choiva. Ao 
estar pensada como unha forma habitable, conviña que fose pulida no seu interior, e 
que o exterior se aproximase á rugosidade das pedras dos dolmens. É importante as 
sensacións que produce o espazo a intervir. Moitas veces, un elemento do lugar onde 
vai ir a obra pode servir para decidir a forma, material, e textura da talla. Na escultura 
Capela Solis, do Paseo Marítimo de Marín, que foi realizada no sitio de emprazamento, 
a proximidade do mar inspirou a forma, e o ondulado da auga serviu como referencia 
na elección do acabado da talla. Interésame o sentido hierático das esculturas exipcias, 
a relación  volume baleiro dos templos. Esta relación tamén se dá nos arcos romanos, 
concretamente atráeme o de Medinaceli na provincia de Soria. Neste arco prodúcese 
unha escala máxica, próxima aos templos exipcios, entre forma e espazo.  

    a.s.t. – E para rematar. Unha das últimas pezas desta serie Portas é a monumental, 
pétrea e xeometricamente complexa Equus 70, traballada por ti nos talleres Gravín, na 
Pasaxe (Gondomar). Segundo ti mesmo contaches o día da súa presentación, naceu, tal 
como debía, como unha peza abstracta, pero o fado empeñouse e, a ollos da maioría, 
conseguiu convertela en afastada silueta equina. Se se desen todas as circunstancias pro-
picias, que opinión che merecería a súa colocación nalgún lugar da Serra do Galiñeiro? 
Como imaxinas a hipotética localización?

Silverio Rivas- Paréceme unha excelente idea chantala nalgún lugar da Serra do 
Galiñeiro. Unha vez que a maioría da xente que viu a obra se inclinou por emparentala 
cun cabalo -supoño que estarían pensando na figura mítica do cabalo de Troia- eu aca-
bo asumindo este parentesco. A miña intención era facer algo parecido a un templo, 
darlle un certo sentido case relixioso; unha vez que todo o mundo decide que se parece 
a un cabalo, non ten volta atrás. Dicía o escultor Henri Moore que lle producía unha 
gran satisfacción ver como as ovellas -que eran as encargadas de cortarlle o céspede no 
seu xardín- procuraban a sombra das súas esculturas, nos días de sol; paréceme unha 
fermosa imaxe. Non estaría mal que os cabalos da Serra do Galiñeiro fixesen o mesmo 
cás ovellas de Henri Moore, aínda máis, que tomasen como morada o Equus 70.        

                                

                                              
NOTAS 

* De Antonio Soliño Troncoso, arquitecto.
 Todas as fotos, excepto a primeira, cedidas polo escultor.
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Familia de Victoriano Taibo, veciñas e veciños de Morgadáns, boas xentes do Insti-
tuto de Estudos Miñoranose de Gondomar, amantes das letras e da poesía, persoas to-
das que participades coa vosa presenza e coa vosa dedicación solidaria nesta cita anual 
conVictoriano Taibo: boa noite e grazas sinceras por acollerme novamente na escola de 
Guillufe, eufónico nome de lugar que vai das resonancias suevas ás poéticas, pasando 
polas cívicas e educativas. Non quero estenderme en captatio benevolentiae, anacróni-
cas neste tempo.Tentarei ser breve; o meu desexo é ser, ademais, amena (no posible).

Edá fugida de venturas lenes,
longes recordos, ditas ja lonjanas,
despertares de groria e de contento,
d’amores ledos suaves relembranzas,
memorias que se esvaen no pasado,
tempos risoños de prazer e calma,
saudosas sombras! vinde a min amantes
batendo paseniño as vosas aas.
E pois sodes ña vida,
e pois sodes ña i-alma,
dade-me o voso alento,
dade-me vida, que a vida me falta.
E vos tamén tristes horas acedas,
faxeir o engendro da desventuranza, 
vide ao meu corazón,
cando il vos chama, 
béntos dores amigos!
é que tamén vos ama.

Este poema que escollín como pórtico pode lerse entre as páxinas 34 e 35 de 
Abrente, libro inaugural no percorrido literario de Victoriano Taibo, publicado o un 
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de xaneiro de 1922 en “El Eco de Santiago”. O autor lígase adoito con Ramón Cabani-
llas e con Eduardo Pondal, escritores que terían influído en gran medida na obra do 
mestre de Morgadáns (alén doutros nomes como Noriega Varela ou López Abente). 
Coñecida é tamén a súa amizade con Manuel Antonio, cuxos estilemas vangardistas 
terían deixado así mesmo o seu sinal nalgúns dos textos do de Compostela. Pero 
como non ler este “Edá fugida de venturas lenes” sen lembrar o “Teño un niño de to-
los pensamentos” (…) “¡Vinde, meus queridiños!” ou sen que nos asalten aqueloutros 
versos rosalianos?: 

De tempos remotos
de edades lexanas,
de noites sereas,
pra sempre acabadas,
aquel cantar tróuxome
non sei qué lembranzas,
non mortas…, dormentes,
¡quén sabe en que campas!

A 150 anos da publicación de Cantares gallegos, coto principal do Rexurdimento, 
e 65 despois de que Victoriano Taibo pronunciase o seu discurso de ingreso na Aca-
demia Galega co título “Rosalía de Castro precursora da fala”, parece acaído rastrexar 
as marcas rosalianas na obra do mestre galeguista. El, sempre “empeñado no labor 
colectivo de chegarmos a conseguir unha lingua de ouro” (X.L. Méndez Ferrín) e que 
“foi escollendo os vocábulos, os matices estilísticos, as regras de uso, a fraseoloxía, 
con mimo e coidado”(ibíd.); el, “verdadeiro xardineiro da lingua” (ibíd), non podía 
menos que sentirse reflectido na palabra da santiaguesa, aquela que, segundo nos 
lembra, fixo “do idioma cahido e desbotado a outa expresión das máis requintadas 
belezas, e crea nel, de xeito definitivo, a nosa lírica moderna”.

A poeta e investigadora Marta Dacosta xa nos dá algunhas pistas interesantes en 
2008 e, no seu estudo sobre a obra de Taibo, publicado na monografía que lle dedicou 
a este o IEM, vincula a beira máis intimista dos poemas de Abrente coa lírica rosalia-
na, mais tamén así algún outro texto de distinta traza, como é “Pombas sen niño”. Esta 
serie de octosílabos arromanzados, que aparece entre as páxinas 25 e 29 do conxunto, 
reza así entre o vixésimo quinto e o trixésimo sexto verso:

‒Leváronme os meus amores
para terras arxentinas,
o querer do meu querer,
a vida da miña vida,
o santiño milagreiro
a quen estaba ofrecida.
Deixáronme triste e soa,
salaiando esmorecida
por un amoriño ausente
a quen dera alma e vida:
as meniñas dos meus ollos
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se as meniñas me pedira.
E máis adiante:
Eu como ti, fun rapaza,
quixen e fun ben querida,
tiven como ti amores
cando era cal ti garrida.
¡Era un mozo tan lanzal
o mozo que me quería!
¡Era tan feito e tan bo!
¡Tan falangueiro! ¡Se viras!
Se aturuxaba de ruada
todas as mozas dicían:
aí vai Estevo da Veiga,
tona e flor da mocería;
se cantaba na regueifa
a regueifa conseguía,
que era sempre o que campaba
nas coplas de retesía;
se botaba un alalala,
o bando das cotovías
poida que sentise envexa
nas fragas, entre as chorimas;
e nas degrúas e escrouchas,
nas mallas e nas vendimas,
co seu traballo era sempre
o que máis se distinguía;
e ata os vellos, nas cuestións
de regos para as cortiñas,
de obrigas e de forais,
o seu consello pedían.
Eu queríao cal se quere
á mai que nos deu a vida,
cal o orballo quere as flores,
como o sol lle quere ao día,
cal as brétemas ao monte,
como a loba á súa cría.
E unha noite… ¡moura noite!
leváronmo a terras irtas,
alén dos mares, moi lonxe,
a terras descoñecidas.
¡E non volveu! Desde aquela,
sen fogar e sen familia,
vagante vou polos eidos
chorando a miña desdita,
sen atopar para as miñas dores
a degarada menciña:
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que se a menciña é o esquezo,
¡non esquece quen cobiza!

O que acabo de lervos son dous extractos dun poema dialogado entre unha moza 
e unha vella, ambas doridas de amor por causa da devastadora emigración que arrin-
ca á forza os homes do seu territorio nativo. Son esas as mesmas “pombas sen niño” 
que no libro quinto de Follas novas Rosalía denominou “As viudas dos vivos i as viu-
das dos mortos”. Calquera das dúas mulleres protagonistas do poema de Taibo pode-
ría ser a que fala así no “Tecín soia a miña tea” de Rosalía:

O meu homiño perdéuse,
ninguén sabe en ónde vai…
¡Anduriña que pasache
con él as ondas do mar!
¡Anduriña, voa, voa,
Ven e díme en ónde está!

Ou aqueloutra que, xa idosa, entoa os seus versos desenganados en “Vivir para 
ver”:

Marcháchete un día
ti, aquel que eu quería;
fuxiste da terra
que tanta alegría
i encantos encerra.

Aínda máis: o encomio que a vella fai do amante perdido nas liñas de Taibo empa-
ta directamente coa confesión da moza de “No hai peor meiga que unha gran pena”, 
poema que abre o libro terceiro de Follas novas:

-¡Ai, mi madre! Era bonito
coma os anxes das igrexas;
era en falas amoroso,
muito, muito máis que as sedas;
era doce…, muito, muito
máis que a mel que sai da cera.
Olía a rosas de maio;
seus ollos eran estrelas,
e tiña cal ouro puro
a enrisada cabeleira…

Pero alén destas “Pombas sen niño”, hai outras líricas aves que ligan o poeta á 
poeta.

Así, o desacougo que provoca o desexo frustrado atopámolo na voz dela en “¡Paz, 
paz deseada!”, poema entre os primeiros de Follas novas e, de xeito semellante, na voz 
del neste breve, tamén entre os primeiros, de Abrente:
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Aquilo que eu arelo
onde estará, Siñor?
Cicais tremelucindo
na raiola do sol,
ou ben n’unha cantiga
do triste rousinol.

Poida seja arrecendo
no cáliz d’unha flor,
cicais seja ledicia,
poida que seja dor,
quizaves só exista
nos cantos segredos do meu corazón.

Acho que tampouco é desencamiñado conectar este que veño de ler co moi coñeci-
do e comentado de “Unha vez tiven un cravo”, máis aló da patente invocación a Deus.

Se seguimos ambas voces, decatámonos de que resultaría moi difícil non unir 
aquel “Meus pensamentos, ¡cál voástolos…!” das Follas rosalianas con estoutro que se 
inicia do seguinte xeito en Abrente:

Aónde ides, meus tolos pensamentos
co ise ledo troular? 
Qué prazeres, venturas e ledicias
polo mundo buscás?
Qué camiño de engano e incertidume
querés atravesar?

Até agora non máis referín casos que conectan conFollas novas e, no entanto, pode-
mos dar así mesmo con ecos dos Cantares gallegos entre as páxinas dadas ao prelo por 
Victoriano Taibo.Un último exemplo (para non estenderme en exceso) corrobora como 
non podemos ler ó mestre de Morgadáns sen ter en conta a obra rosaliana. Cómo cer-
tos temas e escollas estilísticas e lingüísticas de Rosalía impregnan estrofas do autor de 
Abrente, facendo del un digno discípulo da nosa escritora máis universal, un entusiasta 
bebedor desa fonte na que aínda hoxe seguimos a saciar a sede. Escribe Taibo:

Longe de ti, Terra amada,
o teu recordo é unha flor
de saudosos ulidos
e feiticeiras visiós.
Oh casal onde fun nado,
amoriños do meu lar,
aniñado entre piñeiros
cal pomba no seu pombal!

Oh fontelas xurradoras
onde s’espella o luar,
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alborada dos olliños
da moza dos meus afás!

Alalalas manseliños,
ledas triadas dos turreiros,
alegría que floreces
na tristura dos meus eidos.

Terra amante, eu non t’esquezo!
E tras do teu agarimo,
irei como as anduriñas
a morrer no vello niño.

O poeta non fai senón reescribir o tan difundido poema 15 dos Cantares:

Miña terra, miña terra,
terra donde me eu criéi,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantéi,

prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento,

muíño dos castañares,
noites craras de luar,
campaniñas trimbadoras
da igrexiña do lugar,

amoriñas das silveiras
que eu lle daba ó meu amor,
camiñiños antre o millo,
¡adiós, para sempre adiós!

Taibo, 26 anos pasados da publicación de Abrente, non escolleu a Eduardo Pondal 
(cuxa pegada é clara nos versos do das Irmandades) como suxeito do seu discurso de 
ingreso na Academia da Lingua; tampouco optou por Curros Enríquez, a pesar de 
este entroncar de xeito claro coa lira combativa que outrosí explorou o seu admirado 
Cabanillas. Manuel Antonio, o amigo máis novo e arriscado, finado de xeito prematu-
ro, non foi o preferido para acompañalo a traspasar o couzón da Academia, daquela 
situada na Praza de María Pita. Rosalía de Castro, á que Taibo ve como un “exempro 
de voluntade enérxica, de decisión pola sensibilidade, trepando afouta por riba das 
vergoñas abraiantes e das preocupacións baixas e noxentas, que afogan a alma do seu 
povo”, Rosalía de Castro, que enlaza co estro máis íntimo do poeta, pero tamén (como 
imos ver decontado) cos seus afáns de cariz máis social, é a elixida.
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El, que nacera en 1885, apenas tres meses antes do falecemento da autora dos 
Cantares, foi ávido pescudador do dato biográfico rosaliano, e preséntanos na súa di-
sertación “a mociña santiaguesa (…) instruída e espelida que frecuenta o Liceo (…), 
poetiza, declama e convive (…) c’a mocedade universitaria compostelá, c’os poetas, 
xornalistas e patriotas” pero tamén pon de relevo como “Do duro contraste” coas te-
rras castelás xorde na escritora “a afirmación dos valores negados e despreciados da 
súa terra”.

O incipiente académico sitúa a súa aguda ollada en tres albos ben recoñecibles na 
obra rosaliana: paisaxe, paisanaxe (ou sexa, o pobo) e fala, é dicir, a lingua de noso, á 
que o mestre de Morgadáns se refire como “forza anímica e xeneratriz” dos textos de 
Rosalía, autora que el sitúa pronta a “encararse c’a Galicia íntegra, real e viva”. É máis, 
da lectura do seu discurso, podemos concluír que a Rosalía que máis lle interesa ao 
autor de Da agra aberta é a que “Enteira e destemida, ateigada de enerxía e dignidade, 
ergueu a súa protesta airada contra a inxusticia e a falsedá, e constitueuse en defensora 
esforzada do seu país maltreito”; a que se abre ás “ansias de renacencia do seu país”; 
a que, abalada pola visión da pobreza e da emigración, avistou as “hordas errantes” 
camiño dos portos, c’a esperanza posta nos engados de alén-mar, ollounas suar a fío 
nas terras abrasadas de Castela; cando tiña dazaseis anos veunas cahir sin amparo nin 
axuda, mortas de fame e frío no silencio dos lares desertos e na lama dos camiños”. Isto 
é: a Rosalía que se revolve e poetiza contra as inxustizas.

Neste sesquicentenario de Cantares gallegos, 100 anos transcorridos desde que 
Victoriano Taibo comezase a divulgar os seus textos en publicacións periódicas tales 
como “Vida Gallega”, “Céltiga” ou “A Nosa Terra”, aínda advertimos a plena vixen-
cia dalgúns dos parágrafos daquel parlamento entusiasta do ano 48. Outra mostra: 
“Rosalía é o eixo obrizo1 arredor do que converxe, xúntase e xira toda a nosa vida e 
rexurdimento literario” (…) “pecha un ciclo (…) e abre outro ateigado de brizas2 rea-
lidades”. As vizosas realidades ás que Taibo fai referencia haberían culminar na época 
das Irmandades da Fala, das que el mesmo foi elemento destacado. Mais, como sabe-
mos, e como ben sabía o mestre desta escola de Guillufe, tal vizosidade estreada pola 
poeta dos Cantares xa non habería de ter paraxe, como tampouco a habería de ter a 
súa pegada nacontemporaneidade (sexa esta a de Taibo ou a nosa). Remata o autor de 
Abrente: “Canto máis se arreda no tempo máis preto a temos de nós” (…) “feita decote 
presente e actualidade”.

Moitas grazas.

NOTAS
1 Resplandecente, dourado, puro.
2 Louzás, vizosas, vigorosas, verdes, frondosas.
* Relatorio lido pola autora o día 23 de novembro de 2013 no acto que arroupou a 

entrega do VI Premio de Poesía Victoriano Taibo – Entidade Local de Morgadáns a 
Ramón Sandoval, celebrado na Escola de Guillufe de Morgadáns.





LIMIAR 

Entre as lembranzas lúdicas máis potentes dá miña adolescencia consta a hora 
diaria de autobús dende o Val Miñor, lugar de residencia, ata Vigo, cidade onde 
estudaba. Sentado sempre a carón dunha ventá, a imaxinación, sen esforzo detec-
table, apropiábaseme do maxín até facerme esquecer a paisaxe real exterior e a va-
riada poboación que, tan cedo, ocupaba o interior da primeira viaxe da liña de 
ATSA. Despois, rematada a etapa adolescente, soñei con facerme xornalista; pero 
só o soñei.   

E, tanto tempo máis tarde, nese soñar seguía cando, hai por estas datas un ano, 
Miguel Anxo Mouriño convidábame a participar en Colaboracións Literarias; unha 
nova ventá informática de difusión que estaba a preparar dentro da sección “Filo-
loxía e Literatura”, do Instituto de Estudos Miñoranos, dirixida por el.

Tras pensalo, aceptei; baixo condición de que Miguel habería de manter absolu-
ta reserva sobre a identidade da autoría; o único dato publicable sería o correspon-
dente á sinatura dos textos. Así se fixo. 

Co tempo, foron xurdindo unha serie de minúsculos relatos de ficción os cales, 
obviando anecdóticas aparicións cruzadas de personaxes, só se relacionan entre 
si de xeito consciente e buscado, aínda sexa con distinta intensidade, a través da 
paisaxe; un mesmo medio urbano quere servir de escenario referencial a todos eles. 

Mais, antes de que estivesen catro relatos ao alcance do lector, Carlos Méixome 
detectou o vínculo da paisaxe. Cando ían seis xa tomara a teimuda decisión de pu-
blicalos, a xeito de colección, na próxima Revista de Estudos Miñoranos, ou sexa, 
nesta. Ao seu tempo, contactou con Miguel Anxo para que dispuxese, e Miguel fixo 
o propio comigo: pediume un titulo xeral, e gustoume Orballo vermello; pediume 
unha introdución, e achego esta; aconselloume retirar a máscara, e fágoo, para quen 
teña interese en ver que oculta, a través deste medio. 

xaneiro de 2014
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ÁS 7,30 DA MAÑÁ

Escurece. É outubro e aos días xa se lles nota a inminente chegada do outo-
no; renden menos. Esta particularidade hoxe foi especialmente notable debido 
ao encapotado que estivo, aínda así a temperatura, a esta hora do serán, é moi 
agradable.

Dona Amelia está inqueda, ansiosa. Apenas restan minutos para o comezo da 
misa e non atina coa decisión a tomar. Sabe que as súas frecuentadas veciñas, a 
mestra e a farmacéutica, non agardarán moito máis. Asómase ao balcón, pero pou-
co arranxa. A través das camelias do xardín só consegue ver a azulexada casa de 
tecidos e, máis alá, como pasean dous vellos sen facer caso dos coches que de cando 
en vez parecen querer incomodalos. Ao lonxe, por riba dos tellados, a silueta da 
serra. Nada máis; a vila abafa coa calma. Entra de novo na casa, recolle o exemplar 
de Madame Bovary que estaba a reler, e baixa á sala de estar.

Dona Amelia é unha muller de sesenta anos longamente cumpridos, que, se-
gundo lle gusta dicir, equivocamente, segue sendo señorita. Viste de xeito discreto 
e leva o cabelo pulcramente peiteado, cortado en media melena, e tinguido de louro 
día tras día; sempre igual. Din na vila que dona Amelia nunca coñeceu home, que 
a cotío viviu no anhelo. A súa compañía, invariablemente, foi a soidade, e ségueo a 
ser, agora máis que nunca, nesta gran casa herdada. Nin sequera a biblioteca, ben 
abastecida en autores do XIX e primeira década do XX, que o pai lle deixou, lle 
aplaca a dor das ausencias; unicamente atopa algo de sosego nos pequenos perco-
rridos diarios que, coa desculpa de asistir á misa das oito, leva a cabo de ganchete 
das súas dúas amigas. Esta minúscula dose de calor humana, e chismes sociais, é a 
que hoxe está a ver fuxir por culpa de Casilda.

Casilda é unha rapariga de apenas dezaseis anos; fraca, feble, pouca cousa fisica-
mente pero aguda e soñadora. Quedou orfa de nai ao cumprir os once e nunca co-
ñeceu quen foi o pai. Antes de entrar a servir na casa de dona Amelia, hai dous anos 
disto, viviu cun tío segundo, avaro e mesquiño, que a explotaba e pouco menos que 
mataba de fame. Dona Amelia, ao contratala, suavizoulle a vida no aspecto físico e, 
ademais, procurou que afianzase os poucos coñecementos adquiridos na escola en 
vida da nai, o que lle proporcionou máis dunha emoción e suculentos praceres que, 
aínda narrados no XIX, a marabillaban no XXI.

Pero hoxe Casilda estaba a ser un auténtico martirio para dona Amelia; e xa 
non era a primeira vez. Saíra recoller unhas mercadorías e, despois de dúas horas, 
inda non daba sinais de vida. Desesperada, a señora finalmente decide irse. Cruza o 
xardín axiña e xusto antes de chegar ao portal do predio ve vir a rapaza.

 - Por Dios! De dónde demonios vienes a estas horas? Inquírelle. Sen 
esperar resposta, recunca.
 - Me tengo que ir. Es tardísimo!. Ya hablaremos tú y yo! E, furiosa, des-

aparece tras a cancela camiñando rúa arriba.
Casilda seguiu inmóbil durante uns segundos, estaba atordada. De súpeto reac-

ciona bruscamente.
 - Bocanegra, para xa! Bérralle ao can da casa, un pastor alemán tan 

triste e doente de soidade como a ama e coma ela, que se desfacía ladrán-
dolle a unha gata negra oculta na beira contraria da cerca.
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A rapariga trata de acougar, procura lembrar, e mentres se encamiña amodo 
cara á casa volve sentir como, ultimamente, todos os seus males se lle están em-
pezando a curar cos fogosos “achuchóns” de Ataulfo, un rapaz que soña con ser 
cociñeiro. O mozo que, despois de atreverse un día a ofrecerlle as alboradas de toda 
a súa vida, faille perder a noción do tempo.

Soa o reloxo aos pés da cama, vai frío, está escuro, húmido. Casilda esperta.

marzo de 2013

MELITÓN BENEDETTI

Aparca o coche nunha das prazas da vila, báixase, observa a arquitectura que a 
fecha e, cotexándoa coa almacenada na súa memoria, decátase de que algunhas das 
edificacións mudaron; en xeral, todo lle parece máis pequeno, até as árbores. Saca do 
vehículo unha maleta, deseguido, sen apuro, tenteando a dirección coa vista, ponse a 
buscar a casa que sempre lembrou como fabulosa tras visitala en compañía dos pais 
aos cinco anos. Acha o descomunal piñeiro manso que preside o xardín e dá por 
feito que localizado este, atopada aquela.  

Dende a rúa, durante uns segundos, contempla outra vez a obra que sempre tivo 
por excepcional e que agora, véndoa, o desilusiona un pouco; enganos da percepción 
de infancia. Logo, atravesa a branca cancela metálica e irrompe no soportal que dá 
acceso ao vestíbulo. Preme o timbre. Mentres espera, xírase e observa con pracer o 
variado arboredo que puntúa e contorna a horta, apenas un migallo máis alá, e de-
tén a vista durante un tempo curioso no maxestoso porte dunha vella ameixeira; en 
toda ela, só detecta unha única flor. Por un intre, séntese invadido por unha imaxe 
lóstrego na que un moucho, na escuridade máis absoluta, cos ollos como lúas cheas, 
escudríñao fixamente. Son as dez e dez da mañá do tres de marzo.

 - Quen vai? Escóitase na outra beira da porta, ao tempo que desfechan. 
 - Hola, buen día. Soy Melitón.
 - Melitón? Es o único Melitón do mundo? De que Melitón me estás a 

falar?
 - Melitón Benedetti!… El sobrino de Cándido Crisanto! Contesta.
 - Ai, Deus! Quen te ía recoñecer? A quen saes de alto? Pasa, pasa. A ver 

se o teu tío dá creto de ti?. Pero, que milagre; Santa Lucía bendita. Quen 
así fala é Deorinda, unha muller de mediana idade, con cara e ademáns 
de meiga, que dende nena serve na casa de don Cándido. Deorinda non 
podía crer que o fillo da irmá máis nova da finada muller do seu señor, 
despois de catorce anos, viñese visitalos, sen avisar, dende Montevideo. 

Tampouco o tío recoñeceu a Melitón. Estaba almorzando no comedor e a visita 
colleuno por sorpresa. Unha vez clarexada a identidade do mozo saudouno efusiva-
mente, aínda que quen o coñece sabe que isto pouco significa; don Cándido é antigo 
prisioneiro da hipocrisía. Fora un home de acomodada vida e, ata certo punto, in-
fluente posición social; tamén, un home que sempre viviu cun peso inmensurable 
na alma por non ter descendencia. Convidou a un café con leite, acompañado de 



204 | Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

Orballo vermello

pan con mel, o recén chegado e en canto remataron, segundo tiña costume dende a 
xubilación, vai para dous anos, propuxo ir gorecerse á galería. Atravesaron a sala de 
estar, de altos e moldurados teitos que a Melitón semelláronselle máis baixos do que 
lembraba, e saíron á dependencia acristalada. Unha vez acomodados, inician unha 
conversa que só se vai interromper cando, horas máis tarde, Deorinda os avise para 
o xantar.

Logo da sesta, don Cándido sae a dar un minúsculo paseo co obxecto de ache-
garse ao Café Central para tomar un cortado, e unhas pastas, que se xogará ao billar 
con quen se lle cruce. Séntese seguro neste xogo, poucos no lugar o dominan coma 
el. Sábeo. 

Melitón non botara a sesta, non ten costume. Optou por desfacer a maleta, coller 
o portátil e tornar á galería, a única peza da casa que conseguira manter o tipo ante 
os seus recordos. Orientada a sur e compartindo espazo co piñeiro manso, amosá-
base ampla e luminosa, tiña todos os maineis resoltos con vidros verdes e violetas, 
o que propiciaba unha sorprendente, exótica e animada atmosfera interior, e, dende 
ela, acadábanse vistas de privilexio sobre o xardín e a vila. O rapaz non saíu da súa 
gaiola de cristal en toda a tarde. Despois, deitouse cedo.

Pola mañá, degoirado, baixa á horta. A temperatura, de igual xeito que acon-
tecera durante toda a noite, segue a ser estrañamente excepcional. Pasea, detense 
entre os cítricos e inunda os pulmóns de aire, observa amodo algunhas árbores que 
coñece do seu pequeno país riopratense, e fica pasmado ante a ameixeira: trocárase 
en impoñente, delicada e ingrávida mancha branca. Sen razón aparente, os grandes 
ollos do moucho, de novo, apodéranse do maxín de Melitón.  

Ás dez e dez volve entrar na casa e volve atopar a don Cándido almorzando. Saú-
danse, senta, sérvese mel no pan e, namentres o dono da casa se queixa da mala noite 
que pasou, el, tranquilamente, escóitao; segue con atención as explicacións daquel 
vello altivo e petulante ao que tanto aborrece a súa nai. Non obstante, Melitón nunca 
lle dirá ao tío que tamén é o seu pai.  

marzo de 2013

NO PEIRAO

O tanxido grave da campá invádeo todo, e o narrador, que o oe, non sabe que 
pensar da supervivencia desta sorte de comunicación, tan ancestral, nos tempos da 
informática; se cadra cumpre a súa función. El treme.

Ás dez da mañá, o mesmo cá maior parte dos días de xullo e os únicos dous trans-
corridos de agosto, Calisto, con roupa limpa, xa almorzado e amosando unha raia 
perfecta que intenta poñer orde no rizado cabelo louro aínda mollado, pasa pola casa 
do seu mellor amigo para, unha vez xuntos, librar unha xornada máis de aventuras 
estivais. Dende hai tempo úneos unha amizade limpa, inquebrantábel, desas poucas 
que se dan na infancia, ou na puberdade, e dura toda a vida.

Calisto é un rapaz de nove anos longos, case dez -casualmente a mesma idade do 
amigo-, sen nada de particular no físico a non ser as secuelas arrastradas dende hai 
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algo máis dun ano como consecuencia dunha aciaga caída de bicicleta: cando sorrí 
non atopa xeito, nin tampouco o busca, de agochar o buraco en uve que lle deixou o 
incisivo esquerdo ao partirse. É intelixente, moi impulsivo, rápido, de ego un pouco 
descontrolado, e a cotío actúa como o xefe da tribo se ben, no seu interior, sabe que 
o verdadeiro líder é Puscas, o amigo. Puscas, tamén intelixente, é sosegado, reflexivo, 
imaxinativo, soñador e co suficiente criterio como para deixar que Calisto se siga com-
portando como o mandamáis, polo menos naquelas cuestións que o mesmo lle dan. 
Moreno e tan fraco como o seu camarada, segue a ser o dono da bicicleta que lle custou 
medio dente a Calisto, por culpa da enfermiza necesidade de ser o primeiro sempre 
e en todo. Isto mesmo fora o que en máis dunha ocasión lle carrexara problemas con 
Ataúlfo, o irmán maior, quen, coñecéndolle a debilidade, algunha vez, por entreterse 
un pouco, forzaba a situación se ben, idade manda, o que realmente lle importaba a 
Ataúlfo non era chinchar ao irmán pequeno senón poder pasear todas as mañás pola 
praza de abastos entre peixes, froitas, hortalizas, carnes e especias á vez que se deixa 
contemplar, con probado éxito, polas rapazas que van á compra ou acompañan as nais. 
Ataúlfo sempre se sentiu instintivamente atraído polos cheiros e os sabores; sempre 
creu ter clara a vocación culinaria.

Como cada día, a nai de Puscas, máis preocupada cá de Calisto,  déixaos saír da 
casa a condición de que non se movan da sombría e tranquila praza, pero é consciente 
de que, moi a pesar das repetidas confirmacións dos pequenos aos seus requirimentos, 
non o cumprirán. En canto chegan Chisco, xordo de nacemento, e Xacobe, ao que 
lle din Xaco, Calisto, como tantas veces sucedera a pesar de que el nunca se bañaba, 
propuxo ir ao peirao, lugar mítico de encontro infantil e xuvenil onde, desdicindo o 
nome, non existe embarcadoiro ningún; nin existiu. De camiño úneselles Tupa, con 
once anos o maior de todos e o menos agudo.

Levaban preto de media hora falando e tomando o sol en coiros, tombados sobre 
a herba dun claro da fraga, a carón do río, e coa mesma Xacobe, seguindo un estival 
ritual entre eles, propón concursar a ver quen a ten máis grande. Un a un, colócanse de 
pé e case de perfil respecto á dirección do sol e, tentando non inclinarse, marcan sobre 
a coxa a sombra que orixinan os púberes xenitais. Este método de medición, segundo 
cren, ao facelo proporcional respecto á lonxitude da coxa, resolve os desaxustes debi-
dos á diferenza de idade; néganse a recoñecer que en realidade é moi pouco científico. 
O único certo é que tanto Puscas como Calisto nunca gañan, ambos os dous, resigna-
dos, confórmanse decote con desprazar toda esperanza a unha futura sesión.

Aínda discuten os resultados cando escoitan como alguén, a berro pelado, chama 
por Puscas e inmediatamente todos menos Chisco, naturalmente, recoñecen ao ins-
tante a João, o amigo lisboeta, que un ano máis chegara á vila de vacacións. Moi pouco 
despois xa o ven, río abaixo, entre as ruínas dos antigos muíños hidráulicos; acompá-
ñao a irmá, Constança. Instintivamente, Calisto gabea con rapidez e habilidade polo 
seco madeiro de amieiro, derrubado por un temporal sobre ambas beiras do río, ata 
alcanzar o centro da canle e xuntando as palmas das mans mergúllase na auga sen ape-
nas estilo. A ansia de Calisto por ser o primeiro ante os ollos de Constança, a rapariga 
de trenzas perpetuas que non lle prestaba a máis mínima atención, fíxolle esquecer que 
inda non aprendera a nadar.

2 de abril de 2013
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A MACEIRA E O MERLO

A estancia é máis ben pequena, ten piso e teito de madeira e posúe unha soa 
fiestra orientada ao norte, non obstante a luz é cálida; chega procedente do me-
diodía e do poñente a través de senllas portas montadas con vidros impresos da 
cor do mel. O espazo está ocupado por catro amplos butacóns, colocados de dous 
en dous, e unha mesa, non demasiado alta, enriba dunha alfombra de xenerosas 
dimensións. Nas paredes, óleos, no chan, cerámicas de gran tamaño, e nos andeis 
da libraría que cobre totalmente un lateral, unhas cantas decenas de exemplares de 
literatura e historia e moitos recordos enmarcados.

No centro da sala, de pé, a propietaria da casa, unha muller case octoxenaria, 
inclinada sobre a mesa, dobra con suma delicadeza a minúscula roupa do máis 
pequeno dos netos empregando, só, os dedos polgar e índice de cada man. Unhas 
mans cansas, agretadas polo traballo, sucadas polos anos e torturadas pola artrose, 
que se afanan en alisar repetidamente as pezas pregadas para, a seguir, amontoalas 
nunha esquina da mesa como preludio ao encaixonamento clasificado. Lúa, mu-
ller perseverante e de lealdade monolítica, de cando en cando e sen necesidade de 
interromper a tarefa, mira de esguello para o sofá no que adormece o seu marido 
mentres, á vez, conversa coa visita que ocupa outra das butacas. Faino segundo lle 
ensinaron na afastada infancia, procurando transmitir unha tranquilidade e un 
ánimo que nin remotamente sente dende xa non lembra cando. 

O home que dorme na butaca coa cabeza caída sobre o peito e un impercepti-
ble fío de cuspe sucándolle o beizo inferior está enfermo de vellez e desmemoria, 
algo sempre terrible, máis, se cabe, para quen en plenitude bebía a vida a tragos 
de balea; para un individuo intelixente, práctico e ousado que, por caso, sempre 
alardeou de ter descuberto e desmontado todos os interesados e hipócritas envites 
do influente veciño don Cándido Crisanto. Agora, a natureza decidira que case 
noventa anos son demasiados para o grandeiro e pesado corpo de Xosé Murallas.

Logo dun tempo, Lúa decide ocupar a butaca contigua á do marido, mírao, 
cóllelle unha man e apelando a toda a paciencia que posúe, que non é precisamen-
te pouca, consegue espertalo. Lúa, sen aumentar a cadencia coa que deposita as 
palabras, segue falando e falando, e cando leva máis dun cuarto de hora facendo 
apoloxía das batallas diarias do neto e dos progresos léxicos que este demostra, 
cambia supetamente; incorpora como tema os problemas sociais e económicos que 
a xeito de explicación e tamén de desculpa lle contara, días atrás, a dependenta da 
peixaría cando se queixou do prezo desorbitado que lle pedía por unha pescada 
do pincho. O asunto contable, sen pretendelo, fixo reaccionar o marido, quen con 
visible esforzo se sobrepón á dificultade.

 - Cando era novo..., un día, na vila, formaba parte dunha reunión de 
adultos na cal levaba a voz cantante Ramón do Roque..., eu limitábame a 
escoitar. Falaban de penurias, dificultades económicas e dos abusos a que 
se vían sometidos. Foi entón cando Ramón fixo aquel lúcido comentario 
que inda hoxe lembro. Estivera emigrado non sei en que país e, daquela, 
despois dunha longa xornada de traballo, mentres paseaba nun solpor de 
verán por un barrio pobre da poboación na que vivía, mira pasar a cabalo, 
ao galope, unha parella da policía, ...uns gardas perseguindo a non se sabe 
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quen. Un nativo que os ve como Ramón os vira, ao chegar a pé del dille: 
“¡Andan os ladróns tras os que rouban!”-  Xosé mira para a muller, en 
tanto na face mantén o ricto de quen acaba de relatar algo transcenden-
te, ou que, cando menos, a el parécello, e sorrí. Cala uns segundos, coma 
se estivese a saborear algo delicioso, e sentencia:
 - ¡Qué palabra máis fina!- tómase outro tempo, miúdo, e asente para si.

Deste inesperado xeito -empregando os termos ao seu antollo, ou ao seu enten-
der, que tamén é posible-, quixo evidenciar a admiración sentida pola expresión. 
Despois vólvese mergullar no silencio coa mirada perdida na libraría.

O visitante, que ama a parella dende mesmo antes de saber que a amaba, obsér-
vaos, agora a ela, agora a el, e volve, e non distingue, nin conseguiría facelo inda 
que no intento lle fose a vida, se a escena lle produce alegría, desacougo ou tristu-
ra; así e todo, nas entrañas sente o aguilloar da impotencia, un baleiro sen límites, 
denso e opresivo. A través da ventá, ao lonxe, tras máis dunha ducia de estreitas 
leiras e dando xa entrada á vila, ve sobre o río a medieval ponte de pedra coroada 
por un estragado peto de ánimas; ninguén a cruza. Máis preto, unha maceira im-
poñente co toro e as pólas cheas de carriza e vida mostra os primeiros brotes do 
novo ciclo. Sobre unha das pólas, paralizado, repousa e agarda dende hai tempo 
un merlo adulto, un refulxente buraco negro no que con moito esforzo apenas se 
consegue localizar unha feble candea amarela.

14 de abril de 2013

LILA DE COMALA

 - Hola, me llamo Lila. ¡Qué pueblo este!, tan distinto de Comala. To-
davía no he tenido tiempo de pasearlo y menos aún de confraternizar con 
sus habitantes, pero es patente la gran diferencia entre ambas poblaciones, 
son atmósferas antagónicas, aunque, a decir verdad, una cosa les une: en 
Comala vive la muerte y aquí, presiento, desea asomarse. De allí vengo, me 
acabo de instalar. ¿Y su nombre?

Así arrancou a relación. Xa se agochaba o sol daquela tarde de xullo cando Do-
mingos, sen saber exactamente a que, decidiu saír ao balcón no que apenas quedaba 
sitio para el de ateigado que o tiña con testos repletos de xeranios, todos vermellos. 
Facíao a miúdo, era un máis dos moitos e pequenos rituais diarios deste fuma-
dor desaforado afeccionado á lectura. Un home que non coñecía máis poboación 
cá súa, nunca saíra da vila, nin sequera para ir á mili, encomenda obrigatoria no 
seu tempo; rexeitárono por ter o maxín un pouco mareado, isto a pesar das súas 
reiteradas protestas aducindo non sentir tal indisposición; Domingos estaba en 
tratamento médico dende neno. Pero esta vez o destino deparáballe un encontro 
inesperado que lle ía mudar a monótona vida: dende unha ventá aberta de par en 
par na primeira planta da casa de en fronte, de pé e coas mans suxeitas ao peitoril 
de ferro forxado que lle dá parapeto, mírao atentamente, e ao pouco fálalle, unha 
muller nova e bela que tamén lle quixo parecer un tanto enigmática e incorpórea.
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A casa da rapariga, Villa-Esperanza, construída en pedra de granito a princi-
pios do XX, posúe planta baixa a comercio e dúas máis a vivenda en réxime de 
aluguer; na segunda, ao vento sur, unha estragada galería, a poñente, sinxelos bal-
cóns; na primeira, sen balcóns nin galería, alóxase Lila. A fachada principal consta 
de tres ocos por planta abertos case de chan a teito, todos aliñados verticalmente, 
e con linteis en forma de arco rebaixado. Na fachada posterior, a nivel da primeira 
planta, un bucólico e decadente xardín a uso e gozo do capricho da inquilina. Na 
outra marxe da rúa, cunha planta menos, a casa de Domingos; ambas as dúas em-
prázanse á altura do antigo forno do cal, un pouco afastadas do resto do casarío, 
xa á saída da vila.

A muller non é nin alta nin baixa, segundo criterio de Domingos. Ademais, 
loce un moi longo, abundante e lustroso cabelo negro e posúe unha pel escura e 
brillante, tirando a cobreada. Anda sempre descalza pola casa, mantén contras e 
ventás abertas noite e día, só pon vestidos brancos que a cobren ata os nocellos, 
nunca cinguidos, acompaña as comidas diarias con leite animal, e cada vez que 
urina no váter retira as humidades adheridas á lanuxe pubiana aplicándose o seca-
dor de pelo; non usa roupa interior. Durante o día dedícase a debuxar nas paredes 
e teitos encalados da casa, con ceras verdes, azuis, negras, vermellas e amarelas, 
motivos complexos e paisaxes pouco familiares para Domingos quen, dende que 
a descubriu, consagra a totalidade da xornada á contemplación do seu quefacer. 
Cando chegan as doce da noite apaga todas as luces e ao mirón non lle queda máis 
remedio que conformarse con escoitar a música tex-mex que a un volume imper-
ceptible soará ata os primeiros albores.

Hoxe, transcorridos vinte días do casual encontro, Domingos, fóra de si e 
fumando coma quen está posuído por unha avidez tal que aniquila a vontade, 
quéixase amargamente ao sarxento da policía local, que o escoita facendo uso dun-
ha paciencia infinita:

 - Debeu acontecerlle algo, porque xa hai cinco días que non a vexo. ¡E 
de noite tampouco se oe nada! Tes que indagar, debes ir ata a casa,… vai 
a pé dela, tes que atopala,... anda - repite e repite a xeito de salmodia sen 
perder a esperanza de acadar o propósito.
 - Pero, ¿Como cho teño que dicir Mingos? Hai máis dun ano que non 

vive ninguén na casa. Xa falei coa propietaria o primeiro día que mo di-
xeches e tamén xa che contei que, moi ao seu pesar, ninguén lla alugou 
dende hai trece meses. De todos os xeitos acouga, vou ver que podo facer.

O sarxento, que regresara dunha viaxe cinco días antes, mentres camiña pro-
cura sosegarse e quitar da cabeza, do corazón, dirían outros, aquela sensación de 
congoxa e afogo para poder pensar con claridade. Aínda lembra un episodio simi-
lar, e as múltiples sesións de terapia que iso supuxo, acontecido anos atrás, tamén 
como consecuencia do desleixo de funcións da persoa encargada de vixiar a diaria 
medicación matinal do seu infeliz irmán, durante outra curta ausencia.

21 de abril de 2013
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ALCIRA

“Remite a calor vespertina; fenece a tarde. Nesas, sen finxir, sente o 
rozar dunhas mans suaves e cálidas e instintivamente separa as coxas. Un-
has coxas pálidas e magras, sen muscular, afiadas como tristeiras evoca-
cións de patas de garza, agora xa abandonadas á súa boa sorte. As mans 
móvense con parsimonia e delicadeza sobre un ventre que, sorprendido, 
compórtase como sempre se comportan os ventres aflixidos por unha res-
piración confundida e axitada; despois, afoutadas, deciden remontar pa-
seniño centímetros de pel co anhelo de acadar aqueles espidos, trementes, 
encrespados e miúdos seos, ocultos baixo a humilde tea dunha cinguida 
camiseta negra, de asas, serigrafiada en branco. Conségueno, pode que 
torpemente, e instálanse con curiosidade. Alcira, paralizada, sentada na 
beira da canle de granito que abastecía a vella presa de regadío de Seidóns, 
mantén os brazos estarricados, as mans apoiadas na pedra, e fechados 
os ollos, mentres uns beizos coñecidos e húmidos lle depositan lascivas 
caricias nos ombreiros e pescozo. En tanto se deixa facer, non son esas as 
únicas humidades que sente. Ao compás, oe o monótono croar de ras e 
percibe ulidos a excrementos de vacún. Gústalle. Seica goza .”

Coñecina no Conservatorio de Música de Gondomar pouco despois de que 
os pais decidisen trasladarse ao pequeno apartamento que mercaran na vila para 
os tres; era principio de curso, hai cinco anos. Axiña me fixei nela. Eu, que teño 
a súa mesma idade, naquel tempo xa era de maior estatura ca ela e, loxicamente, 
máis forte. Alcira, soñadora e imaxinativa, reflexiva e reservada, aos catorce anos 
apenas tiña carnes enriba da harmoniosa osamenta e case nunca saía da casa sen 
recoller o pelo nunha curta e solitaria trenza; posuía un cranio fermoso que non 
gustaba decorar con aditamento nin peringallo ningún. Este apego seu á idea de 
manter núa toda a cabeza como rango máximo de beleza segue vivo a día de hoxe, 
ata tal cume que, dende hai máis dun ano, ela mesma se encarga de que o cabelo 
que lle poboa a testa non vaia máis alá do medio centímetro de lonxitude.

Asistiamos a institutos distintos e tras unhas primeiras semanas de tenteo co-
mezamos a procurar atoparnos ao remate das clases. Coa chegada da primavera 
decidímonos a xirar pequenas excursións polos arredores da vila. Paseabamos, 
frecuentabamos paraxes e charlabamos. Cada día colgábame un pouco máis dela, 
e quería crer que a ela lle pasaba o mesmo comigo. Só vela, aparvábame. Fasciná-
bame a súa afección a comer ervellas crúas acabadas de sacar das vaíñas, roubadas 
nas hortas que atopabamos ao paso, ou ver como, de xeito obsesivo, poñía a pro-
ba a sensibilidade auditiva intentando recoñecer diferenzas e matices no croar de 
distintas ras dunha mesma poza; pasabamos horas observando máis dunha, tem-
po que eu tamén consumía en contemplala a ela, con discreción desmedida, e en 
cansarme fisicamente de tanto tremer por culpa da súa proximidade, fragrancia, 
e da súa temperatura, catada cada vez que inocentemente, ou quizais non tanto, 
rozabamos a pel. 

Precisamente foi nunha destas saídas ao campo, a mediados de xuño daquel 
curso, cando sucedeu por primeira vez. Aínda hoxe non son quen de explicarme 
como pasou e moito menos como me atrevín, pero aconteceu; carallo se aconte-
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ceu. Lembro que á tarde seguinte, Alcira, que na vida real só atende por Moraima, 
entregoume unha pequena caixiña de cartón, selada hermeticamente dentro dun-
ha bolsa de plástico transparente, a condición de non abrila ata que estivese na 
soidade do meu cuarto. Gardaba unha folla de caderno pautada, algo engurrada, 
dobrada con precisión e fortemente impregnada do seu cheiro corporal, na que, 
escrito con bolígrafo azul, podía lerse o texto que inicia este relato. Días máis tar-
de, confesoume que necesitara facelo para compensar non ter sido ela a primeira 
en atreverse. Ante a miña insistencia, tamén me clarexou que a engurrada folla de 
papel desprendía o seu aroma persoal porque, tras derramar sobre ela do mellor 
xeito que atopou as emocións vividas, tivéraa toda a noite pegada á pel, baixo o 
pixama.

Ao cumprir os dezaoito, nin un migallo máis aló, Moraima decidiu seguir pro-
fundando no campo da música; eu, de actitude máis pragmática, encamiñeime ao 
mundo empresarial. Ela sabía da existencia, na Toscana, dun profesor que era un 
referente internacional, e quería frecuentalo; a min dábame igual onde estudar 
económicas. Levamos un ano en Florencia.

Hoxe, o profesor convocara a Moraima en San Gimignano, onde está a pasar 
uns días na casa da irmá menor, para entregarlle unha partitura que desexa empe-
ce a ensaiar. Mentres se produce a entrevista, espéroa á porta dunha pequena tasca 
situada baixo unha das catorce torres medievais que inda se conservan das setenta 
e dúas que existiron na cidade. Tras hora e media de espera e tres “chianti” tras-
fegados teño seriamente mareado o sentido, pero iso non me impide ver como a 
miña noiva, en sandalias de coiro, roupa “beige” e acubillada tras uns anteollos de 
sol marróns, con montura fina de pasta, se aproxima cruzando a praza a grandes 
zancadas. Belísima. Moraima, sempre cortés, descúlpase.

 - Ola Clara, meu amor. Perdoa a tardanza.

4 de agosto de 2013

LA FLOR MARCHITA

Baixa a escalinata granítica que dá fronte ao cemiterio cando se decata de que, 
como case sempre a esas horas, non hai ninguén na rúa. Só un can negro e visi-
blemente tísico camiña a tombos ás súas costas. Óeo, mírao, e non lle fai o máis 
mínimo caso; xa ten dabondo co seu, pensa. Son as sete e media da mañá, poalla, 
a luz natural é gris e débil, a temperatura baixa, e a humidade ambiental moi alta, 
isto último tamén como case sempre.

Lloso, a quen todos coñecen polo apelido dende que chegou á vila, vai alá para 
quince anos, mentres descende na procura das ribeiras do río, lembra a redonda 
silueta da lúa chea que a noite anterior viu recostada sobre a torre da igrexa cando, 
polo mesmo lugar, subía ben cocido en dirección á casa. Era de madrugada, xa 
facía frío, e quixéralle parecer que o ceo estaba a callarse de nubes.

Lloso, quen logo do cotián paseo matutino, e antes de iniciar a xornada, sempre 
toma unha cunca de chocolate mentres le o xornal nunha das cafetarías próximas 
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ao río, coma se dun rito relixioso se tratase, é un home corrente, deses que se 
converten en invisíbeis aos ollos dos demais, se ben el nono sabe. Un corentón 
reseso, moi delgado -en xustiza, seco-, de non moita estatura, pendurado a tempo 
completo dun bigotiño ridículo -sempre cheiran a ridículo, ou a fachendoso, para 
o caso a mesma cousa, os bigotes masculinos-, de carácter reservado, fuxidío, e sen 
amizades coñecidas; un tipo eternamente aldraxado e misteriosamente humillado. 
Un home que só se solta cando inxire un vaso de máis; entón faino con quen for-
tuitamente comparta barra calquera anoitecer. Non é amigo de destilados, prefire 
o viño. En realidade, suspira polo Porto da calidade vintage, pero a feble economía 
na que vive non lle permite ir máis aló do blend, caldo que, como ben aprendera na 
trintena, consome sempre por botellas completas, e fai acompañar de froitos secos 
e figos pasos, un gusto discutible. Cando a cantidade de Porto é a axeitada, cousa 
altamente improbable antes das once da noite, pero bastante habitual recentemen-
te, nas súas disertacións invariablemente emerxe a figura do proxenitor.

Lloso, hai tempo que rexenta un pequeno negocio anunciado como de brin-
quedos tradicionais, letreiro que a todo ver non fai cousa distinta á de agochar 
a atracción obsesiva do tendeiro polas bonecas, unha das varias que padece. No 
antigo e reformado matadoiro de reses, unha edificación pétrea que mostra ao 
exterior, na madeira das ventás, a cor vermella que tamén tinta as táboas e correas 
constituíntes das paredes, teitos, claraboia e chans do interior, poden atoparse mo-
necas de todo tipo, lugar, tempo e prezo. Hainas de papel, de trapo, de madeira, 
de cordel, de marfil, de metal, de goma, cerámicas, plásticas e combinadas. Algun-
has son feas, outras desacougantes; as máis, anódinas; excepcionalmente, belas. 
Precisamente foi neste lugar onde Lloso coñeceu a Herta, a muller, tras repetidas, 
silenciosas e admirativas visitas ao lugar por parte da rapariga.

Herta é unha femia fermosa prendida dos brinquedos ansiados na infancia. Ten 
trinta e tres anos, o cabelo louro, supera o metro setenta, altura a miúdo estarrica-
da polos tacóns de agulla aos que tanto lle gusta subirse, posúe anchas cadeiras e, 
de natural, camiña cunha cadencia poderosa á vez que, aínda sen pretendelo, in-
sinuante. Herta, xordomuda de nacemento, traballa actualmente no posto que ata 
hai sete anos ocupou o pai en La Flor Marchita, unha floraría da vila. Este traballo 
deulles de comer durante os últimos dezaseis anos; concretamente, dende que o 
pai, tras enviuvar, decidiu abandonar Romanía e o azar arrastrouno ata a localida-
de acompañado da filla; a súa única familia. Agora Petru, tras un mal accidente, 
descansa no mesmo cemiterio ante o que Lloso ultimamente pasa ensimesmado e 
ansioso, varias veces ao día.

Dende o intre en que a muller lle fixo saber que esperan un fillo varón a acti-
tude de humillado pareceu medrar e, malia que entre as súas obsesións se conta 
un enfermizo apego pola concisión na onomástica, xurouse que xamais permitirá 
chamarlle ao fillo polo nome que o seu pai escolleu para bautizalo a el: Pío; unha 
crueldade do destino.

7 de decembro de 2013
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O CADERNO DE VIAXE

Sentada nunha terraza da Alameda, á sombra dun pradairo, X rumia a propia in-
decisión. Pouco despois, pide outra botella de cervexa. Ana, dilixente, tráella ao in-
tre. X, sen cerimonia, sérvea curta de escuma e toma un grolo longo mentres intenta 
sentir a cálida temperatura matinal e aprehender a viva luminosidade do día, pero 
cústalle; está inqueda, alporizada. Volve rescatar o caderno de capas vermellas pre-
gado enriba da mesa e, ansiosa, volve abrilo ao chou, agora polas primeiras páxinas.

“...Hai un anaco que Eme se ergueu. A través da ventá, contempla con 
pracer o espectáculo ofrecido polos vellos tellados de lousa do casarío da 
rúa da Auga rodeados por montañas a non moita distancia. Xa é outono e, 
aínda sendo pola mañá cedo, ao sol xa se lle puxo a luz amarela. A paisaxe 
deixase tinguir.

De súpeto, Eme saca un pequeno caderno da bolsa de viaxe, ábreo por 
unha páxina en branco, e comeza a tomar notas. Espida, está sentada nun-
ha cadeira corrente que forma grupo coa reducida mesa na que apoia o 
caderno. É unha muller de mediana idade, nin gorda nin fraca, máis baixa 
que alta e cuxo ben debuxado rostro aparenta dez anos menos dos xa vivi-
dos. Os seus ollos escuros, que sempre foron grandes, dun tempo a esta parte 
parecen máis pequenos. Os seus ollos hai tempo que veñen sendo coloniza-
dos por unha especie de tristura propia daqueles seres a quen a vida vailles 
podando o ímpeto e as ilusións. Non obstante, hoxe está contenta. A Eme 
sempre a poñen contenta as viaxes.

O acompañante, inda tombado sobre a cama, obsérvaa. Acaba de es-
pertar e en total silencio contempla aquelas costas escasas, morenas e au-
sentes de marcas, que confirman un gusto recente de Eme por tomar o sol 
totalmente desprovista de roupa. Detén a mirada no abondoso, brillante e, 
na distancia, negro cabelo; lévao curto, espenuxado, tratado con algún des-
coido. Axudado pola luz horizontal da ventá, comproba como a figura de 
Eme, sentada na cadeira e lixeiramente inclinada sobre a mesa, contrasta co 
branco deturpado do cuarto. Un cuarto amplo e limpo, pero tamén imper-
soal e derregado polo camiñar do tempo.

Pasado un bo anaco, Eme deixa de escribir, estírase como adoitan facelo 
as gaivotas, érguese, e xira sobre si mesma buscando o acompañante.
 - ¡Ah! Xa espertaches. Hai moito? -acertou a dicir queda, co cello prega-

do, e ollándoo á cara.
Dende esa posición, os seos de Eme apuntan desafiantes directamente 

aos ollos do home quen, sen contestar, non pode, nin quere, evitar miralos. 
Son uns peitos redondos, aínda firmes e dun volume tan acertado como 
outro calquera, coroando un ventre onde todo é vontade por non perder a 
desencadeada batalla contra a convexidade.

Eme, que se dá conta de cal é o punto de atención na mirada do acompa-
ñante, dun brinco colócase ao seu carón na cama, róuballe un bico delgado 
e saltareiro e, divertida, vaise á ducha...”

O ruído dun coche achegándose interrómpea e obrígaa a levantar a vista; mírao 
pasar. Tras el pasan outros; tamén os mira. Máis alá, nunha mesa dunha terraza ve-
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ciña, acubillada baixo unha antuca, bebe unha parella nova mentres, na inmediata, 
un grupo alborota e ri. Ao lonxe, indiferentes ás naturais acrobacias das andoriñas 
que os sobrevoan, cruzan a rúa dous homes en fila india sen, aparentemente,  maior 
relación entre eles cá de coincidir no lugar e na dirección elixida para camiñar. X 
recoñece o segundo, é Miguel Mourinho. Leva lentes contra o sol, protéxese del cun 
panamá e porta, baixo o brazo, unha barra de pan. A muller inxire máis cervexa e 
ségueo coa vista ata que sae de escena. Durante un tempo, mantense inmóbil. Logo, 
convencida, decide non romper o caderno; inmediatamente, cesa a anguria. A con-
tinuación, convidada pola autocompracencia, toma unha decisión que ata ese intre 
nin imaxinara.

15 de agosto de 2013

A AMIGA DE X

Camiña ensimesmada, vai por azafrán. X, ao mirala, decátase do seu estado e 
chámaa. Entón, cruza a praza e acomódase xunto á amiga; sono dende a infancia. 
María é unha muller formada, volúbel e indecisa que, dende adolescente, moi de vez 
en cando, sempre despois de tomar unhas copas, enchese de valor e conta algunha 
pasaxe da súa vida. Nada do outro mundo, pero referido ao universo íntimo. Agora, 
María vai desnortada dende hai tempo; inda non conseguiu refacerse do lategazo de 
cando a rotura matrimonial, ben se ve. Vive sen vivir, e para sustentar unha ilusoria 
fantasía xustificativa de cada novo amencer garda secretas e imposíbeis esperanzas. 
A diario, habita unha soidade abisal, sen fin. 

Pedira un albariño e Ana sérvello acompañado de dous tacos de tortilla de pa-
tacas con chourizo; así é Ana. Tempo máis tarde, X interrompe a conversa para ir 
ao servizo, xa leva dúas cervexas e non é cousa de estourar. María, mentres espera, 
só por encher o baleiro e sen especial curiosidade, bota man do caderno de capas 
vermellas da amiga, ábreo, e ponse a ler.

“... Ao tempo que a muller daba estas explicacións, que ben pouco o eran, 
entra na igrexa un cativo grupo de persoas e, véndoa falar, achéganse a ela. 
Eme déixalles o posto aos novos visitantes, estranxeiros segundo comproba, 
vaise aos pés da nave, e senta na esquina dun banco. Con calma, ponse a 
contemplar a cubrición de madeira da única cruxía do templo pero ao che-
gar á capela maior detense: é unha peza orixinal cuxo maior interese reside 
na planta oval a diferenza doutras, dese mesmo período, con feitío a xeito 
de ferradura. Sábeo; admíraa.

Estaba nestas cavilacións cando cae na conta da pouca luz existente 
dentro da igrexa. En realidade, o único foco potente éo a porta lateral, aber-
ta por completo. Próximo a ela situárase o seu acompañante para tomar uns 
apuntamentos rápidos da ábsida nun pequeno caderno. Dende a posición 
de Eme, o acompañante queda a contraluz. É un home que se mantén del-
gado aínda sen selo, co pelo escuro e curto, e algo obstinado de carácter. Un 
individuo totalmente normal, corrente, que a Eme lle parece algo mellor do 
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que en realidade é. Está de pé e viste camisa branca, informal e folgada. Ao 
acompañante de Eme gústanlle moito as camisas brancas.

Eme, véndoo, lembrou aqueles ollos de cor outono que esa mañá se pou-
saran nela e ao instante, sen procuralo, o corazón empezoulle a latexar máis 
á présa, e forte, en tanto, baixo o sinxelo e delicado vestido branco, nota 
como, totalmente descontrolada, van encrespándoselle os peitos. Axítase. 
Unha presión cada vez máis rexa percórrea ata rematar instalándoselle nas 
tempas; a respiración vai lixeira, case desenfreada. Excítase. Percibe calor 
na face, sequidade na boca. Finalmente, as pálpebras péchanse mansamente 
e toda ela se move de xeito leve no banco ao cal inconscientemente se suxeita 
con forza; sentindo a humidade do sexo, cruza con deleite as pernas. Eme, 
xa sen remedio, traizoa a súa represión carcereira:
 - Como me estou a poñer. ¡Foder!. De tantas babas, parezo unha egua 

en celo. Con que ganas che faría suar cabrón; cariño, quedaríame co último 
gramo das túas forzas e ca extrema pingueira dos teus líquidos. Agora mes-
mo. ¡Deus...!- Pensou sen chegar a mover os beizos, pero embargada por un 
sentimento de culpabilidade. Algo moi seu.

Inesperadamente, de socate, nota como alguén lle toca un ombro, e so-
bresáltase. Unha compoñente, xa vellouqueira, do grupo de estranxeiros 
quería pasar á banda contraria do asento. Eme, descentrada, confusa, colo-
rada e incómoda, atendeuna de mala gana; naquel intre, non eran os inte-
reses daquela muller o que máis a enchía...

Os viaxeiros, comodamente sentados á mesa dun restaurante sen máis 
valores ca outro calquera de Molinaseca, mentres esperan lles sirvan a cea 
pedida, conversan sobre a casa rural visitada e elixida apenas unha hora 
antes, para facer noite. Aínda así, non evitan escoitar como unha desenvol-
vida e atractiva moza le para a súa compañeira de mesa, e quizais de cama, 
pasaxes soltas dun pequeno libriño de capas vermellas, escrito por alguén 
coa intención de ambientar e describir unha viaxe polo Bierzo; son as únicas 
dúas mesas ocupadas no local. A rapariga estaba a punto de rematar un 
capítulo cando entra no comedor, outra vez, a camareira francesa portando 
unha sopeira de porcelana branca e...”

María detense. Automaticamente, como posuída por un furor ao cal se lle re-
coñece procedencia, asañase co caderno; desfai a metade rachando repetidas veces 
cada unha das páxinas manuscritas. Despois, volve depositar os restos sobre a mesa. 
Cando regresa, X dáse conta axiña do que acaba de ocorrer. Non lle é doado topar 
acougo pero trata de entender a amiga, míraa indefensa, e, malia que ten irreprimi-
bles ganas de matala, pide outra botella de cervexa.

18 de agosto de 2013



AS NOVAS DO IEM 2010-2013
Textos: Álvaro Agustín Peralta Techera (IEM)

 ∙ Unha mirada cuantitativa

 ∙ Memoria Histórica da represión franquista 
no Val Miñor

 ∙ Arqueoloxía

 ∙ Toponimia

 ∙ As Xeiras do IEM

 ∙ Tertulias do IEM

 ∙ Sala de exposicións da Aula de Cultura 
Ponte de Rosas

 ∙ O rural galego nos cursos de verán da 
UIMP - IEM

 ∙ Premio de Poesía Victoriano Taibo - 
Entidade Local Menor de Morgadáns

 ∙ O espazo escénico: cine, música, poesía e 
teatro
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O Instituto de Estudos Miñoranos rexistrou preto de 500 actividades no período 
comprendido entre os anos 2010-2013 a través das diversas seccións que o integran. 
Delas arredor de 150 responden a conferencias e faladoiros na meirande parte des-
envolvidos na bisbarra, mais tamén noutros lugares do país e o estranxeiro. Outras 
tantas refírense a labores de campo no eido da divulgación, tanto dentro como alén 
do Val Miñor. Ciclos temáticos, cursos formativos, eventos artísticos, mostras, xorna-
das e intervencións directas de campo conforman as restantes. Todas elas posibles de 
consultar temática ou cronoloxicamente no portal oficial do IEM en Internet: www.
minhor.org

Mais esta enumeración non reflicte a realidade se non engadimos outra unidade 
de cuantificación: as horas de voluntariado que xenerosamente achegaron os respon-
sables de planificar, coordinar e executar cada traballo. Claro, é imposible dar conta 
dunha cifra en termos axustados . Mais esa achega é tamén importante á hora de facer 
un repaso do feito.
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O Portal oficial do IEM dende o mes de xuño de 2009: www.minhor.org

Unha mirada cuantitativa



Transformar “Memoria en Historia” ben podería ser o lema que trazou as liñas 
de traballo neste período. Un compromiso asumido xunto con outras asociacións de 
memoria da provincia e un importante grupo de investigadores nas Xornadas “O es-
tudo da represión no primeiro franquismo, na provincia de Pontevedra”, celebradas en 
outubro de 2010 na Aula de Cultura Ponte de Rosas.

Nese senso acometéronse varios programas arestora vixentes:
a)Procura nos arquivos familiares e de institucións públicas e privadas de docu-

mentación relativa ao período histórico comprendido principalmente entre os anos 
1936 a 1975. 

Destacan neste punto os traballos de di-
xitalización e transcrición das Causas Mili-
tares contra veciños do Val Miñor atopadas 
no Arquivo Intermedio da Rexión Militar 
Noroeste de Ferrol e o fondo do arquivo da 
Falange da Ramallosa. 

b) Exhumacións en colaboracións con 
procesos xudiciais ou a pedido de familiares. 

Nos meses de xuño e novembro de 2010 
e tras os estudos anatómico-forenses  co-
rrespondentes foron entregados aos seus 
familiares os restos de tres veciños do Val 
Miñor exhumados nas fosas de San Xián (O 
Rosal): Abilio Araújo Losada, Manuel Pru-
dencio do Rosario e Joaquín Iglesias Porte-
la, quedando en custodia outros dous cadá-
veres á espera dunha reclamación familiar 
que faga posible a súa identificación.

En outubro de 2011, a solicitude fami-
liar, fixéronse intervencións no cemiterio de 
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Causas Militares contra veciños do Val Miñor do 
Arquivo Intermedio da Rexión Militar Noroeste 
de Ferrol.



Grandal (Vilarmaior) na procura de Xosé Rodríguez, carpinteiro ebanista, veciño 
da Pena (Cabanas), Xoaquín Rodríguez, comerciante, veciño da Lavandeira, tamén 
en Cabanas, e Manuel Varela, labrego e concelleiro en Vilarmaior, fusilados en se-
tembro de 1936. No lugar sinalado por testemuñas atopouse unha fosa co mesmo 
número de cadáveres buscados. Todos eles están á espera de seren identificados con 
precisión. 

No mesmo ano, a solicitude do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución Nº1 de Pon-
teareas, o Instituto de Estudos Miñoranos desenvolveu traballos de exhumación no 
cemiterio da parroquia de Filgueira, no concello de Crecente, en auxilio do forense 
Fernando Serrulla Rech, encargado do operativo. As peritacións que tiveron lugar 
os días 22 e 23 de decembro tiñan por obxectivo atopar os restos de César Alber-
te Domínguez, concelleiro da Arnoia, asasinado por falanxistas en novembro de 
1936. Como resultado dos traballos, atopouse un conxunto de restos óseos corres-
pondentes a un varón coincidente coa localización do emprazamento comunicado 
polos testemuños orais recollidos no caso.

c) Ciclos e xornadas de intercambio e divulgación.
Ao longo destes catro anos tiveron lugar diversas conferencias e actividades 

divulgativas co obxectivo de facilitar o intercambio de información entre inves-
tigadores e asociacións de Memoria. Tamén foi importante o número de obras de 
investigación presentadas ao longo destes anos en eventos organizados polo IEM 
ou en colaboración con outras institucións. 

Destacamos  a citada Xornada “O estudo da represión no primeiro franquismo, 
na provincia de Pontevedra” de outubro de 2010 que permitiu obter un “estado da 
situación” das investigacións a nivel de provincia ata esa data. Evento que contou 
coa participación das asociacións da Memoria e un número importante de investi-
gadores, historiadores e relatores.

O programa foi complementado coa celebración do ciclo “75 anos despois” or-
ganizado polo IEM e a Comisión Volta dos 9 nos meses de novembro e decembro 
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“O estudo da represión no primeiro 
franquismo, na provincia de Ponte-
vedra. Estado da cuestión”

Entrega en Nigrán dos restos de Joaquín Iglesias Portela e 
un cadáver sen identificar exhumados nas fosas de San Xián. 
(27/11/2010).



de 2011 na Capitanía Marítima de Baiona. Nela déronse cita os investigadores Juan 
Ramón Rodríguez Lago (Universidade de Vigo), Federico Cocho (xornalista), Dio-
nisio Pérez González (historiador), Gonzalo Amoedo López (historiador), Domin-
go Rodríguez Teijeiro (Universidade de Vigo), Carlos Méixome Quinteiro (IEM) e 
Xosé Lois Vilar (IEM), que presentaron o seus últimos traballos bibliográficos na 
materia. 

d) Volta dos 9
A memoria dos nove miñoráns asasinados en outubro de 1936 na estrada Baio-

na - Camposancos, á altura da Volta da Bombardeira (Baredo - Baiona), mantívo-
se viva coa compaña ano tras ano de veciños que no devandito mes participaron 
dunha sinxela homenaxe ao pé do monumento construído no 2005 por Fernando 
Casás.

En outubro de 2011 un grupo de voluntarios pertencentes á Comunidade de 
Montes de Couso procedeu a limpar a contorna do monumento e replantar os 45 
loureiros que o acompañan dende a súa inauguración, símbolo da memoria viva.

e) A traxectoria do IEM no eido da Memoria Histórica foi presentado polo seu 
subdirector, o arqueólogo Xosé Lois Vilar,  no  X Congreso da Asociación Interna-
cional de Estudos Galegos, que baixo o lema “Galiza alén do Arco Atlántico: unha 
visión multidisciplinar dos estudos galegos” celebrouse os días 12, 13 e 14 de set-
embro de 2012 nas  instalacións da Cardiff Business School, da Cardiff University.  
O xoves 13, Vilar presentou un relatorio titulado “O papel que fixo o IEM na divul-
gación do coñecemento dos crimes franquistas: unha visión desde o asociacionis-
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mo”. O faladoiro formou  parte da Sección 13 do Congreso: “A memoria histórica 
difundida desde catro eidos: proxectos e obras para rememorar o trauma causado 
polo fascismo en Galiza”, coordinado por John Patrick Thompson.

d) Mostra itinerante “Atopados”.
Composta de 11 paneis explicativos, a mostra itinerante “Atopados” informa 

da investigación histórica, a escavación arqueolóxica e a identificación anatómico-
forense e xenética dos cadáveres exhumados nas dúas fosas de San Xián, O Rosal, 
en abril de 2009 polo IEM en colaboración coa Unidade de Antropoloxía Forense 
do Instituto de Medicina Legal de Santiago. 

A mostra esperta especial interese nos cadros docentes pola súa achega den-
de unha mirada científica e documentada do episodio histórico, e os posteriores 
traballos interdisciplinares onde arqueólogos, historiadores e forenses fixeran un 
traballo modélico na materia.

Esta mostra - de fácil transporte e doada montaxe-  está dispoñible para centros 
de ensino e colectivos sociais que así o requiran. 
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A mostra itinerante “Atopados” no IES Ricardo Mella. (Vigo).



A sección de Arqueoloxía do IEM abordou unha importante axenda de interven-
cións e estudos no período 2010 - 2013, no que salientan os achados paleolíticos do 
“Cabrón” (Arbo) e “Porto Maior” (As Neves); o avance na análise da arte rupestre, 
nomeadamente nas escenas de caza no eixe Galicia - Norte de Portugal; o escaneado 
en 3D dos petróglifos máis representativos da zona; a posta en valor e musealización 
dos espazos de interese arqueolóxico e etnográfico do Alto da Medoña (Saiáns) e dos 
montes de Couso (Gondomar). Todo isto sen esquecer os traballos de exhumación 
en diversas fosas de represaliados anteriormente descritas no capítulo de Memoria 
Histórica.

a) Paleolítico Antigo: achados do “Cabrón” e “Porto Maior”.
No ano 2010 o prospector Manolo Ledo sinalaba unhas terrazas nas beiras do Río 

Miño cunha importante concentración de industrias líticas espalladas na superficie 
dunha plantación de viñedos coñecida como “O Cabrón”, no concello de Arbo. No 
mes de xullo comezaría a primeira de tres campañas (2010-2011-2012) dirixidas polo 
arqueólogo Eduardo Méndez Quintas, que espertarían grande interese na comunidade 
científica pola alta densidade de pezas atopadas (3000 en 30m2 de escavación) pero 
fundamentalmente por tratarse dunha industria achelense avaliada polos expertos do 
Centro Nacional sobre a Evolución Humana (CENIEH) cunha cronoloxía pertencente 
ao  Pleistoceno Medio.

No primeiro trimestre do 2013 un equipo de arqueólogos do IEM, baixo a direc-
ción de Eduardo Méndez Quintas (IEM) e Manuel Santonja (Centro Nacional de In-
vestigación sobre la Evolución Humana, CENIEH) realizaron unha campaña de es-
cavación e revisión estratigráfica do depósito paleolítico de Porto Maior (As Neves) 
con vistas a concretar a súa cronoloxía. Así mesmo, os investigadores Alfredo Pérez 
González e Mathieu Duval, ambos do CENIEH, participaron respectivamente na ca-
racterización estratigráfica e na obtención de mostras para a realización de datacións 
mediante a técnica da Resonancia Paramagnética Electrónica (ESR). Mediante a apli-
cación desta técnica punteira preténdese obter a data exacta da ocupación do depósito. 
Metodoloxía que tamén se está a empregar no xacemento do Cabrón co mesmo fin. 
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b) Escenas de caza na arte 
rupestre de Galicia - Norte de 
Portugal

Os gravados rupestres gale-
gos e portugueses amosan unha 
serie de motivos gravados ben 
de tema xeométrico (coviñas, 
circos, espirais, labirintos, reti-
culados, …) ben de tema natu-
ralista, menos cuantioso e que 
comprende armas, escenas de 
equitación e escenas de caza. 
Estas últimas levan centrado as 
pescudas do IEM que estrutura-
ron o traballo no baleirado bi-
bliográfico, na visita ás estacións 
con petróglifos e a difusión dos 
resultados en conferencias, visi-
tas e congresos.

Os arqueólogos que levan 
tratando o tema falan dun par 
de ducias de escenas de caza 
cando o noso traballo n os leva 
ao coñecemento de máis de co-
renta que clasificamos de máis 
sinxelas a máis complexas, con-
cluíndo que sempre se repre-
senta a caza do cervo macho, 
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Xacemento Paleolítico “O Cabrón”, concello de Arbo.

Cervo na estación Campo de Cuñas.

Equipos do ITMA e da Sección Arqueolóxica do IEM na dixita-
lización para modelos 3D da Pedra das Procesións



potente, grávanse homes a pé ou dacabalo e trampas, foxos, muros, cans axudando 
na caza, …

O froito deste traballo foi presentado polo arqueólogo Xosé Lois Vilar  no X Con-
greso da Asociación Internacional de Estudos Galegos, que baixo o lema “Galiza alén 
do Arco Atlántico: unha visión multidisciplinar dos estudos galegos” celebrouse os 
días 12, 13 e 14 de setembro de 2012 nas  instalacións da Cardiff Business School, da 
Cardiff University.  Nesa instancia, presentouse un relatorio amplo con bo apoio grá-
fico de calcos e fotos para dar a coñecer os resultados destes estudos que desbotarán 
antigas verdades da bibliografía arqueolóxica sobre o tema.

c) Escaneado en 3D dos petróglifos do Val Miñor
Os petróglifos máis importantes do Val Miñor foron o centro dunha iniciativa de 

investigación aplicada que permitiu o seu escaneado en tres dimensións. O proxecto 
permitiu o desenvolvemento, por primeira vez en Galicia, da reprodución dixital dos 
petróglifos. Esta nova tecnoloxía baseada nunha nova xeración de escanados  tridi-
mensionais, significará pola súa perfección unha verdadeira revolución en materia de 
investigación e divulgación científica. Asemade a aplicación destes arquivos dixitais 
xerados polo  escáner poderán ser reutilizados en reproducións fidedignas en distintas 
materias e aplicacións.

Os petróglifos escaneados foron A Pedra das Procesións (Agua da Laxe - Vincios), 
O Sobral (Roteiro arqueolóxico de Couso), O Outeiro dos Lameiros (Sabarís -Baíña), 
As Portaxes (Monte Tetón - Tomiño).

O proxecto é resultado da colaboración do Instituto de Cerámica de Galicia (ICG), 
a Fundación Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA) e mais o Instituto 
de Estudos Miñoranos (IEM). 
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Cartel indicador situado na ruta polo Alto da Medoña (Saíans-Vigo), elaborado pola Sección Arqueolóxica 
do IEM.



d) Musealización e ruta no Alto da Medoña (Saíans-Vigo) e Couso (Gondomar)
Durante os anos 2009 - 2010 A Comunidade de Montes “San Xurxo” de Saiáns 

en convenio co IEM  emprendeu unha serie de iniciativas (área etno-arqueolóxica de 
Saiáns, eliminación de acacia e eucalipto, sendeiro etnográfico, sendeiro arqueolóxico, 
etc.), e impulsou un importante investimento que beneficiou a conservación patrimo-
nial  do Castro do Alto da Medoña (Estea).  

A intervención no Castro de Estea e a súa contorna, unha superficie de 3,2 Ha 
aproximadamente, realizouse coa achega económica da Axencia Galega de Desenvol-
vemento Rural (AGADER) e a propia Comunidade de Montes Veciñais en Man Co-
mún, e tiña como finalidade última a planificación, mantemento e sinalización dunha 
ruta etnográfica duns 3 km de lonxitude que percorre os lugares de interese patri-
monial da parroquia. Este foi sinalado cunha serie de carteis: dous que actúan como  
recepcionistas dos visitantes, varios direccionais e oito de tamaño medio que destacan 
os aspectos máis salientables do xacemento: o lugar de achado dos machados de talón; 
a mina de auga do sur do castro; a presa e a levada de auga; os tres muíños hidráulicos; 
os muíños naviculares de soporte fixo; o foxo; os terrapléns e parapetos e a croa e os 
socalcos. Na zona máis apropiada polo seu dominio visual emprazouse unha mesa 
toponímica indicando tanto nomes da parroquia como talasónimos do mar de Vigo.

Coa mesma política de pór en valor o patrimonio cultura material e inmaterial do 
monte, tivo lugar a musealización e creación de catro rutas de carácter etno-arqueo-
lóxico na parroquia de Couso (Gondomar). Desenvolveuse a partir dun convenio de 
colaboración asinado entre a Comunidade de Montes de Couso e o IEM que tamén 
abrangueu a recollida dos topónimos da parroquia. 

Salientan neste proxecto a ruta que percorre o conxunto histórico de muíños hi-
dráulicos. As rutas parten do Miradoiro do Viso (estrada Gondomar -Tui), e trans-
corren polo Castro do Facho (Idade de Ferro), o petróglifo do Sobral e un campo de  
mámoas. 
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Galicia ten preto de 2.5 millóns de topónimos, lugares do seu territorio que contan 
cun nome propio. Un patrimonio xurdido durante séculos da necesidade de identificar 
os espazos xeográficos e que co tempo constituíron un sinal básico de identidade para os 
seus poboadores. Non só as cidades e vilas están nomeadas no país (macrotoponimia) 
, tamén os montes, regatos, chans, leiras e ata as pedras foron “bautizadas” (microto-
ponimia), co fin de sinalizar puntos do 
territorio. Nembargante, este tesouro 
patrimonial está a piques de perderse 
por mor do esquecemento e o agromar 
das novas tecnoloxías de localización. 

Os nomes dos lugares, especial-
mente da microtoponimia galega, están 
na memoria dos maiores. Persoas que 
non contaron con GPS nin ordenado-
res para aprender a situarse no mar, no 
monte ou entre leiras. Esa sabedoría foi 
orixinada e conservada durante séculos 
grazas á transmisión oral, de xeración 
en xeración, sen case testemuño escri-
to. Nembargante, o seu valor é funda-
mental e vai máis alá do folclórico ou 
anecdótico. En xeral cada topónimo 
agocha unha síntese dos coñecementos 
que sobre un lugar específico do terri-
torio se acumulou polas diversas xentes 
que o habitaron ou transitaron. Síntese 
que á vez é produto dunha estratexia de 
comunicación popular tamén case en 
extinción.
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O profesor Gonzalo Navaza presenta o informe da re-
collida de topónimos na parroquia de Saiáns editado 
polo IEM no libro - CD:  O nome dos lugares. Saiáns 1.



Unha mostra desa riqueza e complexidade dos topónimos está no amplo espectro 
de científicos e especialistas que abordaron a problemática durante o I Curso de For-
mación de Especialistas en Toponimia , organizado en forma conxunta polos Conce-
llos de Vigo, Pontevedra, Ourense e mais o Instituto de Estudos Miñoranos, co apoio 
da Universidade de Vigo. Desenvolveuse durante o mes de marzo do 2012, e para a 
súa preparación como futuros técnicos de campo, máis de cen persoas asistiron ás 
conferencias brindadas por xeógrafos, historiadores, filólogos, cartógrafos, avogados, 
informáticos e, por suposto, expertos no eido da Onomástica, a Toponimia terrestre e 
a Talasonimia.

Deste curso, que rematou a finas de marzo do 2012 na Aula de Cultura Ponte de 
Rosas do IEM, saíu probablemente o maior continxente de especialistas da historia de 
Galicia. O seu cometido dende esa data é percorrer a xeografía do país no rescate deses 
nomes de lugares a través de convenios con administracións públicas e sociedades priva-
das. Nunha tarefa que se prevé xigantesca á vez que urxente ante a perda acelerada de to-
pónimos e o descoñecemento case absoluto dos mesmos por parte das novas xeracións, 
aínda as xa adultas.

Ademais das xa mencionadas en Saiáns (Vigo) e Couso (Gondomar), o IEM levou 
adiante a recollida dos topónimos da parroquia de Borreiros (Gondomar) en convenio 
co Concello de Gondomar. Neste mesmo período comezou a recollida de topónimos nas 
parroquias gondomareñas de Chaín e Vilaza, a cargo de Elvira Riverio Tobío. Practica-
mente rematadas están as de Baíña (Baiona) a cargo de Anxo Rodríguez Lemos; e as de 
Pinzás e Vilachán (Tomiño), desenvolvidas por Xosé Lois Vilar. 

Saiáns
O estudo da toponimia da parroquia de Saiáns 

(Vigo) foi realizado por Gonzalo Navaza Blanco 
a partir dos topónimos recollidos en traballo de 
campo executado no inverno de 2009-2010 polo 
arqueólogo Roberto Rodríguez Álvarez . Cos re-
sultados desta pescuda publicouse o libro Topini-
mia de Saiáns que deu inicio á colección do IEM, 
Os nomes dos lugares.

Couso
Máis de 1.200 nomes de lugares foron recolli-

dos polo arqueólogo Roberto Rodríguez Álvarez 
na parroquia de Couso (Gondomar) nun proxec-
to desenvolvido en conxunto coa Comunidade de 
Montes. O traballo contou coa coordinación de 
Xosé Lois Vilar e os seus resultados están a estudo 
do profesor Gonzalo Navaza Blanco. 

Borreiros
O traballo de campo estivo a cargo de Anxo 

Rodríguez Lemos e propiciou a recollida de máis 
de 600 nomes de lugares na parroquia de Borrei-
ros (Gondomar). A coordinación do proxecto 
estivo a cargo de Xosé Lois Vilar e foi financiada 
polo Concello de Gondomar. 

228 | Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

Toponimía



229| Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

IEM

Arriba. Asistentes ao Curso de Formación de Especialistas en Toponimia nunha práctica de campo no 
concello de Pontevedra.

Abaixo. Cartografía dixital da parroquia de Borreiros feita a partir da recollida de topónimos desenvolvida 
polo IEM.



Vilaza - Chaín.
Ao finalizar o 2013 está case completo o proxecto de recollida de topónimos nas 

parroquias de Chaín e Vilaza, ambas as dúas no concello de Gondomar. O traballo de 
campo está a desenvolvelo a filóloga Elvira Riveiro Tobío baixo supervisión de Xosé Lois 
Vilar. 

Pinzás e Vilachán
O arqueólogo Xosé Lois Vilar está a desenvolver a recollida dos nomes dos lugares en 

Pinzás e Vilachán (Tomiño).
Baíña
Anxo Rodríguez Lemos é o responsable da recollida de topónimos na parroquia de 

Baíña (Baiona), que está próxima a rematar.
Talasonimia
Os nomes do mar dende A Guarda ata Panxón que en 2009 recolleran os arqueó-

logos Roberto Rodríguez e Xosé Lois Vilar están sendo agora obxecto dun traballo de 
ampliación ao resto da costa do país. Neste eido, Vilar  está a desenvolver outro fío desta 
investigación, nomeadamente as pegadas que deixaron nos talasónimos da costa  os di-
versos naufraxios acontecidos ao longo da historia.

Divulgación.
Tanto nas Xeiras marítimas como terrestres que desenvolve o IEM a toponimia tense 

convertido nun elemento do patrimonio inmaterial especialmente traballado para a súa 
posta en valor. Nese senso este esforzo por recuperar os nomes dos lugares está a fornecer 
outras disciplinas que agradecen especialmente a súa contribución: arqueoloxía, historia, 
etnografía, xeografía, etc.  Neste aspecto as chamadas Xeiras Toponínimco-Arqueolóxi-
cas son desenvolvidas para o público en xeral e institutos de ensino pola Serra da Gro-
ba, Monteferro, Saiáns, O Galiñeiro, roteiros etno arqueolóxicos de Couso. Tamén alén 
Miñor: Ponte Caldelas, Cotobade, Dodro (Rianxo), A Guarda (O Torroso, Santa Trega).

No eido da divulgación, ademais do xa citado Curso de Formación para especialistas 
de campo, tiveron lugar coloquios en Priegue organizados polo Grupo de Acción Cos-
teira,  na Escola do profesorado da Coruña e nas Xornadas de Literatura de Tradición 
Oral, desenvolvida pola Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega (Lugo).
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Dende o ano 2010 o IEM coordina os traballos de recollida de campo con procesos 
de xeolocalización ou xeorefernciación que posteriormente son utilizados na constru-
cións de cartografías dixitais, proxectos de realidade ampliada, accións divulgativas e 
diversas actividades pedagóxicas. 

As Xeiras, esas pequenas visitas guiadas coas que dende os inicios do IEM estamos a 
percorrer o noso Val Miñor, seguen a manter o seu espírito orixinal como actividade de 
lecer e divulgación. Nese senso, ademais do tradicional calendario do verán, nos últimos 
anos téñense desenvolvido Xeiras ao longo do ano, na bisbarra e fóra dela, a través de 
convenios de colaboración con diversas administracións públicas e colectivos sociais. 

No período 2010-2013 tiveron lugar Xeiras terrestres e marítimas, centradas na arte 
rupestre (nocturnas) , nos pazos, a arquitectura románica e tradicional así como en di-
versos espazos naturais onde conversamos da súa biodiversidade, historia, arqueoloxía, 
toponimia e contextos etnográficos que a habitan. 

Ademais das tradicionais visitas por Baiona, Gondomar, Nigrán, Oia e Tomiño, nes-
tes anos fixéronse habituais as incursións por Pontecaldelas, A Guarda, Cotovade, Dodro 
(Rianxo) e Pontevedra.
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As visitas nocturnas ás estacións de petróglifos no Val Miñor como alén da bisbarra seguen a manter o 
feitizo de sempre (As Portaxes, Monte Tetón, Tomiño)
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O Outerio dos Lameiros, Sabarís, Baiona. Noite de estrelas e lobos na Serra da Groba.

Pazo do Conde de Gondomar.

Igrexa de Parada, Nigrán. Xeira Marítima: Naufraxios e os nomes do mar do Val Miñor



Este ciclo anual de faladoiros mantén o seu obxectivo orixinal  de achegar ao 
Val Miñor persoas referentes na súa actividade profesional, científica ou cultural co 
xeito de compartir con nós as súas experiencias. Os coloquios teñen lugar na sede 
do IEM, Aula de Cultura Ponte de Rosas (Avda. da Feira, 10, baixo, Gondomar), 
preferiblemente o primeiro venres de cada mes.

Dende a 8ª tempada (2009-2010) moitos destes faladoiros xa están dispoñibles 
en vídeo ou audio na web do IEM. Na actualidade estamos a traballar na construción 
dun arquivo que recuperará todos os ciclos dende o primeiro en 2002 en atención 
ao valor das achegas que os nosos convidados fixeron xenerosamente ao longo de 
todos estes anos.

8ª Tempada 2009 - 2010
Acompañáronnos neste ciclo que comezou en novembro de 2009 e rematou en 

xuño de 2010:  María do Cebreiro Rábade Villar (Poeta. Profesora U. de Santiago);  
Teresa Táboas Veleiro (Arquitecta. Deputada no Parlamento Galego);  Bieito Iglesias 
Araúxo  (Escritor. Profesor);  Albino Prada Blanco (Profesor de Economía Aplicada 
da U. de Vigo);  Luís Liz Marzán (Catedrático de Química Física da U. de Vigo); 
Belén Regueira Leal (Xornalista da Radio Galega) e Fermín Bouza Álvarez (Catedrá-
tico de Socioloxía da U. Complutense de Madrid). 

9ª Tempada 2010 - 2011
Os convidados desta tempada en orde cronolóxica dende outubro de 2010 ata 

xuño de 2011 foron: Cándido Pazó (dramaturgo, actor e contador); Anxo Pintos 
(músico integrante do grupo Berrogueto); Xosé González Martínez (Presidente 
da Fundación “Premios da crítica de Galicia”); Victorino Pérez Prieto (teólogo e 
profesor); Xosé Lois “O Carrabouxo” (humorista gráfico); Araceli Gonda Cabreira 
(xornalista e guionista); Débora Iglesias Rodríguez (oceanógrafa da Universidade de 
Southampton -UK) e Xosé Manuel Pereiro (xornalista).
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10ª Tempada 2011 - 2012
Na décima tempada consecutiva das TERTULIAS do IEM participaron: Ramón 

Yáñez Braga (enxeñeiro naval e economista); Jorge Mira Pérez (físico e divulgador 
científico); Ricardo Beiras García-Sabell 
(profesor e director da ECIMAT); Ofelia 
Rey Castelao (profesora de historia e ca-
tedrática da USC); Aurora Marco (escri-
tora e catedrática de lingua e literatura na 
USC); Cibrán Santamarina (físico e pro-
fesor da USC) e Fernando Ferrón Vidán 
(médico especialista en endocrinoloxía).

11ª Tempada 2012 - 2013
Convidados deste ciclo: Francisco Ja-

vier Gómez Noia (campión do mundo de 
tríatlon e medalla olímpica); Xosé María 
Fonseca Moretón (empresario adeguei-
ro); Esther González Pillado (catedráti-
ca de Dereito Procesual da U. de Vigo); 
Miguelanxo Prado (debuxante);  César 
Lema e Roberto Álvarez (produtores 
rurais); Mónica Camaño (actriz); Vítor 
Vaqueiro Foxo (fotógrafo, escritor e pro-
fesor) e o dúo de músicos Mini e Mero.
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O atleta Francisco Javier Gómez Noia visitounos 
tras competir nas olimpíadas de Londres 2012. 

A oceanógrafa Débora Iglesias Rodríguez falounos sobre o quecemento global, o desxeo polar e a aci-
dificación da auga dos océanos. 

Mini e Mero dous mestres da etnografía e a música do pais na Aula de Cultura Ponte de Rosas. 



No transcurso destes catro anos máis dunha ducia de artistas amosaron os seus tra-
ballos na Aula de Cultura Ponte de Rosas, en exhibicións abertas a todo público. Cada 
unha delas contou cun acto inaugural onde o autor e a súa obra foron presentados por 
outros artistas ou persoeiros do eido da cultura, acompañados dun díptico informati-
vo deseñado e creado para cada exposición.

2010
Manuel Izquierdo / Construcións e variacións /Do 22 de Xaneiro ao 26 de Febreiro.
María Moreira /  Trinta anos de moda galega / Do 15 de Abril ao 14 de Maio.
José Romay / No grande azul / Do 2 de Xullo ao 27 de Agosto.
Pepe Cáccamo / Material Metáfora / Do 10 de Setembro ao 8 de Outubro.
Antonio Soliño Troncoso / pre ARQUITECTURAS. PESCUDAS E ACHADOS / 

Do 25 de Outubro ao 11 de Novembro.
Enrique Conde /  Lugares - territorios. Unha ducia de construcións en madeira. / 

Do 26 de Novembro de 2010 ao 21 de Xaneiro do 2011

 2011
Lula Goce / A-MAR / Do 11 de Febreiro ao 10 de Marzo.
Vitor Mejuto /  My Favorite Things / Do 18 de Marzo ao 13 de Abril.
Xesús Valverde /  Xesús Valverde. Unha retrospectiva  (1925/1993) / Do 20 de Abril 

ao 26 de Maio.
Chas (Xosé Anxo Fontenla Chas) /  Conservar a memoria / Do 9 de Setembro ao 

14 de Outubro.
Miguel Mosquera /  nun lugar do mundo Oregón (Ourense) / Do  21 de Outubro 

ao 18 de Novembro.

2012
Miguel Vázquez / WORK IN PROGRESS / Do 30 de Marzo ao 16 de Maio.
Rosalía Pazo / Argumento(s) para unha farsa / Do 25 de Maio ao 6 de Xullo
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2013
Enrique Touriño / TERRA INCÓGNITA / Do 15 de Febreiro ao 22 de Marzo.
Carlos Barros / Obra recente / Do 24 de Maio ao 28 de Xuño.
Manolo Ledo / Labirinto / 20 de Setembro ao 8 de Novembro.
Jesús Valmaseda / Orbitando / Do 15 de Novembro de 2013 ao 7 de febreiro de 2014
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Aula de Cultura Ponte de Rosas (Avenida da Feira Nº10, baixo, Gondomar)



No ano 2009 iniciouse unha coordinación coa Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) para achegar os seus recoñecidos cursos de verán á bisbarra. A 
primeira experiencia tivo lugar en maio dese ano coa atención centrada no patrimonio 
arqueolóxico, baixo o título O Patrimonio arqueolóxico no Val Miñor e Baixo Miño: 
Modelos de aproveitamento sostible e didáctica ambiental. As presentacións e debates 
desta instancia formativa quedaron reflectidas na publicación de dous tomos da colec-
ción Universitas Minoris: Homenaxe a X.M. Álvarez Blázquez. Escritos sobre arqueo-
loxía (tomo I) e Estudos Sobre Paleolítico (tomo II).

O éxito acadado neste primeiro curso permitiu contar novamente coa confianza 
da UIMP para desenvolver outros dous que permitiron debater nun ámbito académi-
co a nova realidade que enfronta o rural galego. O primeiro deles celebrouse no ano 
2012 (curso: Dende o badal ao clic. A construción das novas sociedades rurais galegas), 
no que tiveron lugar diversas presentacións e mesas de debate que traballaron nos 
cambios demográficos, económicos e culturais que a través da irrupción da sociedade 
global e o avance da culturas urbanas están a modificar nos últimos anos a paisaxe 
das nosas aldeas. O curso contou coa dirección dos profesores Eladio Ferro Fontenla 
(director) e Carlos Méixome Quinteiro (secretario).

Finalmente en outubro de 2013, tivo lugar o curso A explotación multifuncional 
do monte. Contribución ao desenvolvemento rural. Evento que contou con profesionais 
das tres universidades galegas e unha ampla participación de comuneiros, técnicos, 
profesionais e estudantes vencellados aos proxectos que teñen como centro os montes 
mancomunados de propiedade veciñal. A totalidade das palestras e mesas de debate 
do curso están recollidas na web do IEM. A dirección do curso estivo a cargo de Igor 
Ferro Fernández e Carlos Méixome Xuíz (secretario).
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O rural galego centrou as dúas actividades académicas dos cursos de verán da UIMP organizados polo 
IEM en 2012 e 2013. 

Os vídeos de todas as conferencias dos cursos de verán poden ser consultados na nosa web  
www.minhor.org 

O rural galego nos cursos de verán da UIMP-IEM



Este premio co que o IEM e a Entidade Local de Morgadáns homenaxean o sen-
lleiro mestre e intelectual Victoriano Taibo García, leva seis edicións ininterrompidas, 
dende que en 2008 tivese lugar a súa primeira convocatoria. No número anterior da 
revista dabamos conta das convocatorias I e II, que tiveron por gañadores os escrito-
res Carlos Negro (Cultivos Transxénicos) e con carácter ex aequo María do Carmen 
Caramés (Cuarto Minguante) e a Elvira Riveiro e Silvia Penas, autoras de Biografía da 
multitude.

Os gañadores de cada certame reciben un premio consistente 3000 euros outor-
gado pola ELMM, unha peza conmemorativa deste evento obra do escultor miñorán 
Fino Lorenzo e a edición dun libro da obra premiada a cargo do IEM. A escola de 
Guillufe (Morgadáns) é a sede das entregas do premio. 

Edición 2010 - Desvastacións dispoñibles
María Goretti Fariñas (Baión, 1965) recibiu o III Premio de Poesía Victoriano Tai-

bo - ELMM pola súa obra Devastacións dispoñibles. O xurado decidiu por unanimi-
dade adxudicarlle a este poemario o premio, valorando o “lirismo que, co trasfondo 
dunha perceptible tristeza existencial, impregna o conxunto de poemas, así como un 
manexo elegante e eficaz da lingua para expresar con amenidade estes sentimentos”, 
segundo recolle a acta final asinada en setembro de 2010.

Edición 2011 - Holocausto Zacoe
O IV Premio Victoriano Taibo - ELMM recaeu no escritor Calros Solla (Ponte-

vedra, 1971) autor do poemario Holocausto Zacoe. “O libro é unha alegoría sobre a 
situación do idioma e da identidade do pobo galego”, salientou o xurado na súa acta 
resolutiva. Con ironía e humor como recursos fundamentais, os poemas reflicten “o 
desacougo tráxico” de cada relato. Pois “malia o sorriso que conseguen debuxar en 
nós, non podemos ignorar a realidade negativa dos seus enunciados”. Para o xurado, 
Holocausto Zacoe é “a demostración de que a poesía é divertimento e mensaxe, un 
medio para reflexionar e concienciarse da realidade que nos rodea”.
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Edición 2012 - Distancias e Simetrías
O V premio optou por unha obra que fala “de realidades, desexos e temores moi 

íntimos, dun xeito directo”. O poemario Distancias e Simetrías, da filóloga Concepción 
Álvarez Lebredo (Vigo, 1970), foi o gañador nun ano de consolidación do premio, tras 
acadar máis de medio centenar de orixinais que competiron na edición.

Edición 2013 - Territorios estraños.
Territorios estraños, de Ramón Sandoval (Sober, 1961) obtivo o VI Premio Vic-

toriano Taibo - ELMM. A obra escollida polo xurado foi valorada pola súa “enerxía 
e plasticidade do verso, a solidez na construción do poema, os acertos expresivos e 
o contido lirismo”. Divídese en tres partes tituladas “Interferencias”, “ De amores e 
ausencias” e “Principios de incerteza”. Todas elas, segundo o xurado “encaixan harmo-
nicamente mediante a unidade emotiva do poema e a atinada dosificación da narra-
tividade”.
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Gañadores do Premio: María Goretti Fariñas (2010), Calros Solla (2011), Concepción Álvarez Lebredo 
(2012) e Ramón Sandoval (2012) 



As artes escénicas gañan ano a ano un recoñecido espazo no calendario de activi-
dades anuais do IEM. Grazas á participación desinteresada de grupos de teatro, músi-
cos, escritores, e numerosos creadores do eido artístico, durante estes catro anos (2010 
- 2013) puidemos gozar de fermosos espectáculos. Os escenarios onde tiveron lugar 
conxugaron espazos tradicionais como o Auditorio Municipal de Gondomar “Lois To-
bío” e a Aula de Cultura Ponte de Rosas, con outros non tan habituais: as igrexas de 
Parada e a ex colexiata de Baiona; a praza do Centro de Saúde de Gondomar, os petró-
glifos de Outeiro dos Lameiros e o Pazo do Conde de Gondomar.
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Mostra de cine en escenarios abertos "Gondomar Documenta" (Verán, 2010)
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Eventos musicais organizados polo IEM

O espazo escénico: cine, música, poesía e teatro



243| Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

ÍNDICE DE
COLABORADORES E 

COLABORADORAS





BARROS ALFARO, LARA
(Mondariz,1980) 
Licenciouse en Historia pola USC. Realizou 
un curso de posgrao en Relacións Internacio-
nais e Desenvolvemento na UAB, no marco 
do cal traballou no ámbito da cooperación ao 
desenvolvemento durante dous anos. Desta 
andadura, ven o seu coñecemento dos mo-
vementos campesiños nos países do sur, as 
súas loitas, e a necesidade de achegarse ao seu 
país e a súa propia realidade. En continuidade 
con esta liña realizou un Posgrao de Historia 
Contemporánea na USC na especialidade de 
Sociedades Rurais, e investigou ao redor das 
loitas campesiñas na defensa do monte en 
man común. 
Actualmente vive en Santiago de Compostela 
e traballa no Sindicato Labrego Galego.

GÓMEZ COSTAS, CARLOS 
(Chandebrito, Nigrán, 1979). 
Técnico Superior en Administración. Se-
cretario da Asociación Veciñal e Cultural 
“Chandebrito 1807” dende o 2007. Participa 
en múltiples actividades relacionadas coa 
cultura, a etnografía e o medioambiente do 
concello de Nigrán e ten publicado diversos 
traballos sobre estes aspectos. Entre outros 
“Os muíños de Chandebrito” (REM nº 4), 
“Vinte e cinco anos da A.VV. O Castro de 
Chandebrito” (REM nº 5); “Antropoloxía, 
crenzas, supersticións e lendas de Chandebri-
to” (REM nº. 7, 8, 9)

245| Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

ÍNDICE DE COLABORADORES E COLABORADORAS

LAGOS ABARZUZA, LAURA 
(Vigo) 
Aínda que nacida en Vigo pasou a maior par-
te da súa infancia en Borreiros, Gondomar. 
Enxeñeira de montes. Doutorouse  pola U. 
de Santiago de Compostela en abril de 2013. 
A súa actividade investigadora céntrase na 
ecoloxía de mamíferos, sendo unha das me-
llores coñecedoras sobre o lobo e os garranos 
en Galicia. O seu interese polo lobo comezou 
durante a súa estancia como voluntaria no 
proxecto de reintrodución do lobo mexicano 
en Arizona e Novo México no ano 1999. A 
súa tese de doutoramento centrouse na inves-
tigación sobre a ecoloxía do lobo en Galicia, 
profundando na depredación sobre o gando 
vacún e os ponis salvaxes. Desde o ano 2006 
tamén se dedicou ao estudo dos ponis salva-
xes de Galicia, o seu comportamento social, 
reprodutor e como presa do lobo. 
Participou en numerosos congresos interna-
cionais con traballos sobre a dieta do lobo, 
ecoloxía dos ponis salvaxes e sobre outros 
ungulados. En colaboración coa Universida-
de ATM de Texas está a traballar na xenética 
dos ponis salvaxes de Galicia e nun libro de 
revisión mundial sobre équidos. Fascina-
da pola poboación de garranos de Galicia e 
pola súa manexo tradicional asistiu a varios 
curros nas provincias de Pontevedra e Lugo. 
Coa axuda dos besteiros locais profundou no 
entendemento destes eventos, tradicións e 
formas de proceder.



MAURE RIVAS, XULIÁN
(Vigo, 1941)
Doutor en Filosofía e Letras. Foi profesor de 
Lingua e Literatura castelás e no lES “Val
Miñor” de Nigrán do que foi director durante 
varios anos. Presidiu a Asociación de
Tradutores Galegos (ATG), onde dirixiu a 
Biblioteca Virtual www.bivir.com, promovi-
da por el no ano 2000. Foi fundador de Edi-
cións Xerais de Galicia (1978-1983); primei-
ro Subdirector Xeral do Libro, Bibliotecas e 
Patrimonio documental da Xunta de Galicia 
(1983-1 984-). Publicou diversos estudos, en 
revistas especializadas, sobre o mundo edi-
torial galego e sobre os problemas da lingua 
escrita; entre outros Galicia sen libros. Infor-
me sobre o libro galego (1987), e a súa tese 
doutoral
Para unha escriptoloxía da lingua galega.
Reside dende hai tres décadas en Nigrán. É 
membro da Xunta de Goberno do Instituto
de Estudos Miñoranos.

MOURIÑO PÉREZ, ROSA
(Gondomar, 1983)
Arquitecta e deseñadora de interiores. Máster 
de Conservación e Restauración do Patrimo-
nio Arquitectónico na Escola Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid. Participou  
en Congresos Internacionais sobre  estudo 
e  protección do patrimonio arquitectónico.   
Na actualidade traballa no departamento de 
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urbanismo do Concello de Gondomar, labor 
que compaxina cos seus estudos de doutora-
mento sobre a arquitectura popular e verná-
cula ao tempo que colabora co IEM.

PÉREZ PINTOS, XURXO
(Vigo, 1948)
Estudou Bioloxía na U. de Compostela  Tra-
ballou no departamento de Bioloxía da U.L 
de Ourense e Vigo. Como profesor de ensino 
secundario foi xefe do departamento de Bio-
loxía no IES Manoel Antonio de Vigo.
Xunto con Xosé Mª Bouzó Fernández e Paco 
Martínez realiza, anualmente, os “Paseos pe-
dagóxicos”, dentro do programa das Xorna-
das do Ensino de Vigo.
Ten publicado numerosos artigos  e traballos 
sobre bioloxía,  ecoloxía e medio ambiente 
asi como os libros: As bioinvasións na Gali-
za, con Xosé Mª Bouzó Fernández  (2004); A 
pegada socioecolóxica do sistema enerxético 
galego, con Xosé Bouzó Fernández  (2007) e  
Historia contemporánea da destrución  da na-
tureza en Galiza (2009)



SILVERIO RIVAS
Nace en Ponteareas, provincia de Pontevedra, 
o 24 de novembro do ano 1942. Fórmase na 
Escola de Artes e Oficios de Vigo cos mes-
tres Carlos Sobrino, Luís Torras e Camilo 
Nogueira. No ano 1969 recibe unha bolsa da 
Deputación Provincial de Pontevedra para 
estudar en Madrid. Ao ano seguinte retí-
ranlla. En Madrid estuda na Escola de Artes 
Aplicadas e Oficios Artísticos e no Círculo de 
Bellas Artes.
Nesta etapa Madrileña coñece a Paco Barón, 
cuxa influencia  en Silverio Rivas vai ser in-
evitable e positiva, con quen fará viaxes ao 
estranxeiro moi importantes para a súa for-
mación. En Madrid acude ao Museo de Arte 
Contemporánea, unha experiencia impor-
tante no descubrimento a fondo de Chillida.
No ano 1971 realiza a súa primeira mostra 
individual na Sala de Exposicións da Caixa 
de Aforros de Vigo. Nesta exposición tra-
balla dentro da figuración e tamén nun ex-
presionismo na liña de Permeke; figuración 
pero cun certo grao de abstracción. Moore 
tamén andaba preto da súa sensibilidade, nel 
aprende as posibilidades entre o baleiro e o 
cheo que xa estaba presente no seu admirado 
Chillida.
En 1972 desprázase a París onde reside ata 
o ano 1973. Foi nesta primeira etapa en Pa-
rís cando, segundo el mesmo recoñece, “me 
acheguei aos grandes autores. Arp, Brancusi, 
Julio González,... Tamén en París dialoguei 

247| Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

ÍNDICE DE COLABORADORES E COLABORADORAS

cos autores do memento, cos cales inter-
cambiei puntos de vista moi interesantes. Os 
museos supuxeron capítulo importante nesta 
visita” (Faro de Vigo, maio de 1974).
No curso 1976-1977 é invitado polo Semina-
rio de Estudios Cerámicos de Sargadelos para 
estudar as posibilidades da cerámica e pon en 
práctica o proceso de “cerámicas articuladas”.
No ano 1979 establécese en París, onde ten o 
seu obradoiro en Bonneuil Sur Marne.
Nesta etapa francesa comparte exposicións 
con Cecil King, Appel, Corneille, Folon, 
Nóvoa,... Fai sobre todo bronces, palisandro 
e ébano. Todas as pezas eran articuladas, el 
mesmo realizaba todo o proceso (creación, 
fundición). En 1986 regresa a Galicia e tra-
balla o granito Rosa Porriño na canteira “O 
Buraco”, en Atios. Neste intre rompe esteti-
camente co concepto de articulación e asu-
me, ademais, un cambio da escala intimista 
á épica.
Dende o ano 1992  vive e traballa no seu 
obradoiro de San Xoán de Paramos, Tui.



RIVEIRO TOBÍO, ELVIRA
(Cerponzóns, Pontevedra, 1971) 
Mestra e licenciada en Filoloxía galego-por-
tuguesa. Membro das Redes Escarlata. Ob-
tivo o primeiro premio no certame Rosalía 
de Castro de Cornellà (Barcelona) en 2003 
e unha mención especial no Faustino Rey 
Romero (Rianxo) no 2004. En 2009, xunto 
con Silvia Penas gañou o II Premio de Poe-
sía Victoriano Taibo co poemario Biografía 
da multitude . En 2011 gañou a sexta edición 
do Certame de Poesía Erótica Illas Sisargas co 
poemario Carnia Haikai
Interesada na poesía visual e obxectual, cola-
borou co portal culturagalega cunha sección 
denominada Inventario Indócil. Achégase ta-
mén á performance e accións poético-musi-
cais, coa música alemá Carina Posse.
Obra poética: Andar ao leu (2005), Arxilosa 
(2005), Carnia Haikai, (2012), Corpos transi-
tivos, (2013).
Literatura infanto-xuvenil: PaLaBrAs BrAn-
CaS, (2008), As redes de Inés, (2014). Ambos 
con ilustracións de Fino Lorenzo.
Obras colectivas: Sempre Mar. Cultura contra 
a Burla Negra, (2003); Os gozos e as sombras. 
10+10 novas visións; Das sonorosas cordas, 
(2005); Poética da casa (2006); Volverlles a 
palabra. Homenaxe aos represaliados do fran-
quismo, (2006); Bernardino Graña. Home-
naxe no 75 aniversario, (2007); A porta verde 
do sétimo andar, (2007); Letras novas, (2008); 
Biografía da multitude, (Instituto de Estudos 

248 | Revista de Estudos Miñoranos | nº 12-13 | 2014 |

ÍNDICE DE COLABORADORES E COLABORADORAS

Miñoranos, 2009), con Silvia Penas; O segre-
do da lanterna verde, (2009) con Mar Guerra, 
Antón Fortes Torres e Xelís de Toro; Erato 
bajo la piel del deseo, (2010). Urbano. Home-
naxe a Urbano Lugrís, (2011). Novas de poe-
sía. 17 poetas, (2013). Versus cianuro. Poemas 
contra a mina de ouro de Corcoesto, (2013).

VALVERDE ALONSO, ANTONIO
(Vigo, 1934)
Licenciado en Dereito pola USC. A súa fa-
milia estivo sempre vinculada ao Val Miñor 
e tiña casa na Ramallosa onde pasaba os ve-
ráns.
Traballou sempre nos negocios familiares 
e estudou Dereito por libre. Foi un dos im-
pulsores do primeiro cine club de Vigo que, 
posteriormente, baixo a dirección de Alonso 
Amat pasou a denominarse “Cine Club de 
Vigo”.
En 1972 trasladase a Madrid para traballar 
na empresa familiar de elaboración de vidro. 
Despois faino nunha fábrica de produtos 
plásticos e dende ela impulsa a Asociación de 
Transformadores de Plástico de Madrid da 
que foi Secretario Xeral. Baixo a súa dirección 
a Asociación estenderase ás dúas comunida-
des de Castela. En 1983 fúndase a Federación 
Nacional de Transformadores de Plástico e 
simultánea o cargo de Secretario Xeral co de 
director da revista Fetraplast ata a súa xubi-
lación.



Ten a gala coñecer Galicia como a palma da 
man e nunca deixou de pasar no noso país 
o verán e as datas máis sinaladas. Na actua-
lidade vive dacabalo entre Madrid e Santa 
Cristina da Ramallosa. Gañou o VI Premio 
de xornalismo Nano Cambeiro pola súa serie 
de relatos Cruceiro de San Campio.

VILAR PEDREIRA, XOSÉ LOIS
(Baiona, 1965)
Licenciado en Historia pola USC aínda que 
se dedica á venda de froita en tendas e fei-
ras. Como arqueólogo escavou castrexo en 
Portugal, neolítico nas Campurras (Santa 
Baia, Gondomar), represaliados da represión 
franquista en San Xián (O Rosal), Baiona e 
Vilarmaior. Con Eduardo Méndez musea-
lizou o conxunto  de petróglifos no Outeiro 
dos Lameiros e O Grichouso. Con Roberto 
Rodríguez recolleu os nomes do mar desde 
Salcidos (A Guarda) ata Priegue (Nigrán) que 
serviu de base á súa
obra: Talasonimia da costa sur de Galicia 
(2008). Cunha visión eminentemente
divulgadora considera que a información re-
collida sobre petróglifos, talasónimos, non é 
para gardar nas gabetas polo que ten partici-
pado en numerosas exposicións,
charlas, visitas guiadas, diúrnas e nocturnas, 
e asistido a congresos. Neste labor de difusión 
ten publicado tamén Os nomes do mar de 
Baiona e Panxón (2008, con ilustracións de 
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Pepe Carreiro) dirixido á xente miúda. É sub-
director do Instituto de Estudos Miñoranos 
(lEM) e membro da Asociación Galega de 
Onomástica e da Asociación SOS GROBA.

X. MOURISCA
(Gondomar)
Pseudónimo no que ata o de agora se parape-
tou a autoría de antonio soliño troncoso cando 
a publicación de pezas escritas de carácter li-
terario.Quizais, algún día, tamén chegue a ser 
seu heterónimo. Veremos.
ANTONIO SOLIÑO TRONCOSO
Arquitecto pola F.A.A.U.L. do Porto, onde 
obtivo premio especial como número dous da 
licenciatura. Tamén, titulado en arquitectura 
técnica pola E.U.A.T. da Coruña. Realizou 
viaxes de estudo por algúns países de Europa.
É membro de número do Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, da Ordem dos Arqui-
tectos Portugueses -SRN- e do Colexio Ofi-
cial de Aparelladores, Arquitectos Técnicos 
e Enxeñeiros da Edificación de Pontevedra. 
Forma parte da Xunta de Goberno do IEM 
dende o ano 2011, asociación na que codirixe 
a sección “arte e exposicións”. 
Ten gabinete propio en Gondomar, vila na-
tal, dende o ano 1984, e realizou proxectos 
de arquitectura, só ou en colaboración, para 
distintos puntos de Galicia e Portugal. Pre-
ocupado polo patrimonio, participou na re-
cuperación, posta en valor e rehabilitación 
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dun número non desprezable de pezas arqui-
tectónicas de interese histórico, etnográfico, 
ou monumental, emprazadas no Val Miñor e 
Baixo Miño. Neste mesmo ámbito, foi o autor 
da documentación e argumentación para a 
declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) 
para o Pazo de Gondomar, acadada con cate-
goría de monumento no ano 1999.
A súa obra foi seleccionada na VIII Bienal 
Internacional de Cerveira (Portugal), no 
apartado de escultura, e a produción arqui-
tectónica tenlle sido recoñecida e premiada 
en varias ocasións e exposta ou difundida 
nalgunhas outras.
Ademais, ten dado conferencias e publicado 
artigos dentro da temática profesional e ar-
tística en distintos medios. O interese pola 
conservación e divulgación da etnografía 
e demais bens patrimoniais téñeno levado 
a publicar estudos específicos e a conducir 
diversas visitas guiadas. É coautor do libro 
Gondomar. Historia, Arte e Territorio (1995) 
e coautor e coordinador de retallos de GON-
DOMAR DE MIÑOR (2012).






