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Saúdo do Alcalde

Xa van trece números de COTAREDO, da revista que se creou para divulgar 
a nosa cultura e o noso patrimonio. Quero mostrar a miña gratitude a todos 
os que fixeron posible este número –e aproveito para manifestar o meu pesar 
polo pasamento dun dos primeiros colaboradores e home de ben desta terra, 
o cóengo Manuel Espiña–. Quero agradecer a Xosé Luis Barreiro, a quen nunca 
corresponderemos na medida en que o merece pola súa largueza con esta terra, 
que o é tamén súa, a súa entrega e xenerosidade. A Inma López Silva, que nos 
mostra por primeira vez nestas páxinas a súa exquisita maneira de escribir e de 
evocar, tamén lle agradecemos o seu bo facer. A Buenaventura Aparicio, que 
nos achegou parte do que nesta terra adquiriu, transformado en amena ciencia 
polo seu saber, o noso agradecemento para sempre. A Xosé Manuel Rivas 
Troitiño, pola súa enriquecedora aportación, unha vez máis, á figura de Avelino 
Cachafeiro, as nosas máis fondas grazas. A Pura Dapena, veciña que aprecia esta 
revista e quixo colaborar tamén a que siga tendo futuro, o noso recoñecemento. 
A María José Troitiño López, polo seu concienciudo labor de investigación dun 
fito arqueolóxico do que non tiñamos a penas noticias, tamén a nosa gratitude. 
A Andrea e Lara Porto, artistas novas e cheas de ilusión que nos transportan ó 
seu universo de poesía e animación, a nosa débeda e o noso afecto. A Pancho 
Rodiño, amigo do que xa coñeciamos o seu talento pictórico, e que nos mostra 
tamén a súa vocación fotográfica, o noso sincero agarimo, e a Anxo Rapado, polo 
seu aporte de ciencia popular, a nosa obriga. A todos, e ós lectores da revista, 
desexo unha feliz lectura e aproveitamento deste novo exemplar.

David Raposeiras Correa

Alcalde de Forcarei
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Presentación

Cúmprese este ano o centenario do tránsito onomástico de Cotaredo a 
Forcarei. Ata hai agora cen anos, a capitalidade do noso concello chamábase 
–e esta publicación é unha homenaxe a aquela vella denominación– Cotaredo. 
No ano 1910 deu en chamarse Forcarei, asumindo o nome de todo o territorio 
municipal. Tiña a vila, daquela, 13 casas e 62 habitantes. 50 anos despois, é 
dicir, no ano 1960, a poboación do núcleo multiplicárase por seis, cifrándose 
en 378 habitantes. Hai agora 25 anos, en 1985, un censo agrario indicaba 
que a superficie arborada do municipio era de 2.190 hectáreas, ou o que é o 
mesmo, un 13 % da extensión total do noso territorio. 1985 foi tamén o ano no 
que se inaugurou o Campamento Xuvenil de Ponte Maril, con terreos cedidos 
por veciños e polo concello á Xunta de Galicia, e tamén se produciu un fito 
relevante no campo das comunicacións: o 25 de xullo inaugurábase a Televisión 
de Galicia, baixo o impulso dun forcareiense xa ilustre e firme colaborador destas 
páxinas, Xosé Luis Barreiro, levando na programación inicial unha curtametraxe, 
Mamasunción, dirixida por outro fillo esclarecido desta terra, Chano Piñeiro, a 
quen dedicamos o Cotaredo do pasado ano. Precisamente hai agora 10 anos, o 
nome de Chano éralle dado tamén ó Instituto de Ensino Secundario de Forcarei. 
Nese 2000, o concello puxo en marcha a páxina web www.forcarei.net, que xa 
leva nada menos ca 150.000 visitas desde o seu inicio na internet. 

Pola nosa parte, saímos á luz este ano xacobeo de 2010 con novos bríos e 
co número 13 desta publicación que cremos xa un referente de certa tradición. 
Agradecemos a colaboración sempre desprendida do amigo Xosé Luis Barreiro, 
que nesta ocasión nos agasalla, coa súa sabedoría de home que non esquece 
as súa raíces, cunha visión de primeira man da figura do Gaiteiro de Soutelo, 
cuxa festa tentamos que sexa declarada de interese turístico. Con igual paixón 
e dedicación, o biógrafo de Avelino Cachafeiro, o tamén bo amigo e veciño Xosé 
Manuel Rivas Troitiño, fálanos do mesmo personaxe desde a súa visión sabia e 
ateigada de nostalxia. Temos que ter un agradecemento especial para a escritora 
Inma López Silva, a gañadora máis nova do premio máis importante das nosas 
letras (gañou o premio de novela Xerais con tan só vinte e catro anos), porque, 
como ben sabía Francis Bacon, un pode ser novo en anos e vello en horas se non 
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perdeu o tempo. Inma gratifica as nosas páxinas cunha evocación ateigada de 
soños cinematográficos, na que o protagonista nos resulta sobradamente familiar. 
Temos que agradecer tamén a María José López Troitiño o seu exhaustivo estudo 
dos gravados cruciformes de monte Penide, en Quintelas de Dúas Igrexas, nunha 
colaboración de exquisito e laborioso rigor. As mozas Andrea e Lara Porto, novas 
pero cargadas de premios nas súas alforxas, fannos sentir a poesía e o debuxo 
irmandados coma elas mesmas e os seus corazóns amantes desta terra. Pura 
Dapena preséntanos unha nostálxica perspectiva da Freixa de Chamosa e dos 
tempos en que ela foi nena, ateigada de lembranzas e vivencias. Anxo Rapado 
acércanos unha reflexións do home veterano que ve a vida desde a óptica de quen 
xa experimentou moito e está de volta de todo. O amigo Buenaventura Aparicio 
pecha con broche de ouro as colaboracións que nos dedicou nos derradeiros 
anos, entresacadas do seu labor docente en Forcarei nos anos noventa, cando 
o Instituto Chano Piñeiro era tan só colexio homologado. Agradecémoslle 
fondamente toda a súa entrega e o seu especial cariño a esta terra a través 
do fondo e traballado coñecemento da mitoloxía popular. Para pechar esta 
XIII edición, queremos recoñecer o labor artístico de Pancho Rodiño, pintor de 
singular categoría, que nesta ocasión colabora con nós no eido da fotografía 
para descubrírmonos as paisaxes e as cores de Forcarei desde un plano creativo 
e cunha fonda carga de imaxinación. Non nos esquecemos, un ano máis, do 
pasado que nos mira a través das vellas instantáneas do apartado “As cores 
esvaídas da nostalxia”, na que todos somos, à la manière de Andy Warhol, un 
pouco protagonistas. Agardamos que sexades tan só un pouqueniño máis felices 
lendo a nosa revista. Unha aperta e grazas pola voso cariño de sabios lectores, 
e unha especial lembranza e homenaxe a un colaborador do primeiro número 
desta publicación que nos deixou recentemente, o amigo cóengo Manuel Espiña, 
que amaba de verdade esta nosa común bisbarra. 

Francisco Rozados “Rochi”

Fundador e coordinador de COTAREDO
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Os Santos e
os Inocentes
Apuntamentos sobre Sociedade, Necesidade e Crenza

Buenaventura Aparicio Casado
(Doutor en Historia. Antropólogo)

A Miguel Delibes en humilde
homenaxe dun valisoletano de a pé.

INTRODUCIÓN 

 Escribir sobre os pensamentos e sentimentos que suscitan nos galegos 
os santos –“os santiños”- ten o seu aquel, un punto de delicado. A cuestión 
é dar coa tecla e acadar o ton e o tratamento axeitados. As crenzas sitúanse 
no terreo do persoal, na parcela máis íntima dos seres humanos. Un pode ser 
crente, agnóstico, ateo, descrido ou simplemente escéptico. É unha actitude 
individual, froito –se supón- dunha reflexión e, por conseguinte, absolutamente 
respectable. Velaí a cuestión: o respecto que nos debemos os uns aos outros 
cando nos movemos no ámbito do lexítimo e tolerable. Ultimamente aprezamos 
manifestacións e xestos de intolerancia que nos retrotraen a tempos pasados. 
En programas de radio e televisión diversos personaxes –algúns moi coñecidos- 
fan alardes de ocorrencias –en realidade vulgar chocalleiradas- esbardallando a 
eito sobre todo o divino ou humano. Ferir gratuitamente os sentimentos alleos é 
unha actitude reveladora de escasa intelixencia. Ás veces semella que estamos 
a evolucinar ao revés.

 Fóisenos Miguel Delibes, aquel que cicelaba o castelán como Miguel Angel 
a pedra. Unha persoa cabal, contida, das que non fan ruído. Pouco “progre” 
para algúns. Pero as súas palabras –xustas e medidas sempre- resoan como 
marteladas na nosa conciencia. Son verbas que achegan calor aos débiles e 
perdedores. Denuncia da inxustiza e da intransixencia. Un parágrafo de El hereje 
ilumínanos con maior potencia que calquera discurso moral sobre a perda da 
humanidade e o comportamento inicuo das masas fanatizadas e embrutecidas:

 “El verdugo arrimó la tea a la incendaja y el fuego floreció de pronto como una 
amapola, despabiló, humeó, rodeó a Cipriano rugiendo, lo desbordó. La multitud 
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prorrumpió en gritos de júbilo cuando 
se produjo la deflagración y enormes 
llamas envolvieron al reo. <<Señor, 
acógeme>> -murmuró éste”.

OS SANTIÑOS

 O feito relixioso adopta en Galicia 
unhas peculiaridades que non pasan 
desapercibidas a calquera que coñeza 
un pouco a nosa terra. No mundo rural a 
presenza do sobrenatural na vida cotiá 
non é unha rareza, senón –e facendo un 
xogo de palabras- é algo moi “natural”, 
que se asume como normal.

 No eido relixioso, os santos desempeñan 
unha función esencial. Un relato recollido 
en Ventoxo nos vai servir de pretexto para 
afondar nesta cuestión.

 En tempos pasados houbo certa 
rivalidade entre as parroquias de 
Ventoxo e Folgoso. Na tradición oral 
quedaron pegadas desta oposición:

 “Segundo contan os vellos, o San 
Nicolás de Ventoxo foi roubado, fai 
moitos anos, polos aldeás de Folgoso, 
os cales o viñeron buscar á igrexa de 
Ventoxo. Despois a xente de Ventoxo 
xuntouse e foille sacar o santo á Serra, 
e de aí nace unha das poucas cancións 
populares de Ventoxo, que di así:

San Nicolás de Ventoxo
era branco, era roxo
e quixérono roubar
os pixis de Folgoso.

(Relatora: María Elena Cortizo Fraiz, veciña 
de San Nicolás de Ventoxo. Recolleu: 

Carlos Manuel Calviño Casas, de Ventoxo).

 Cruceiro de Ventoxo
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UNHA ARELA: TER UN SANTO DE SEU

No cristianismo dos primeiros 
tempos o culto aos santos non propiciou 
unanimidade, por contra, foi motivo de 
discusións e controversias. Segundo 
Jean Markale (2001: 226) o mesmo San 
Agustín –nun principio- puxo reparos ao 
seu culto ao consideralo imitación ou 
herdanza do paganismo. Foi a presión 
dos fieis a que moveu á Igrexa a admitir na 
liturxia o culto aos santos, escolléndose 
aos mártires para desempeñar unha 
misión esencial no corpus dogmático 
cristián: a de intercesores entre o Ceo e 
a Terra.

Establecido o santoral, estes 
personaxes celestiais son ordenados e 
xerarquizados por cada comunidade de 
acordo cos seus anceios e necesidades. 
Deste modo, cada santo “reina” ou 
domina nun territorio de graza e remata 
por acadar certa especialización. 

Cada grupo humano, cada 
comunidade, pretenderá a identificación cun santo determinado na procura –
entre outros fins- de conquerir a autoafirmación do grupo. Ter un santo benfeitor 
diferenza e reafirma a unha comunidade fronte ás outras. A partir de aquí a 
interacción dos paisanos co santo chega a ser tan forte que relega a un segundo 
plano a comunicación cun Deus demasiado distante e moito menos humanizado.

A familiaridade e afectividade co santo se evidencia nos apelativos: meu 
San Vicentiño, meu queridiño…E o aprezo que se lle profesa se manifesta 
explicitamente coa masiva asistencia a súa celebración, mesmo daqueles 
descridos que nunca se deixan ver na misa dominical.

OS DE ARRIBA E OS DE ABAIXO. A MEDIACIÓN

 A relixión na súa categorización e estrutura é indisociable da sociedade 
que a practica. E esta a que lle dá un nesgo, un sentido particular a partir 
dos seus condicionantes e das súas realidades. Nunha sociedade como a 
galega tradicional, sen clases medias, a configuración da pirámide social cun 
afastamento moi pronunciado entre os que están no cumio e aqueloutros que 

 Peto de Ánimas de Soutelo
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conforman a base, fai imprescindible o fenómeno da mediación por persoas 
interpostas encargadas de establecer canles de comunicación entre os de arriba 
e os de abaixo. E a relixión, a crenza, reflicte esta mesma concepción: no alto 
está Deus Pai, todopoderoso, temible, revestido de maiestas. Pouco accesible. 
Abaixo, atopamos ás persoas, aos seres humanos, máis veces das que quixeran 
náufragos zarandeados por ese mar que é a vida. Precisan de Deus, mais como 
achegarse a El? Por medio da recomendación que outorgan os mediadores, os 
“santiños”, entes humanos nun principio –por iso a súa comprensión-, elevados 
aos altares despois.

 A devoción á Virxe e aos santos non vén propiciada por un sentimento 
altruísta, totalmente desinteresado. É a necesidade, o pragmatismo, e en certo 
senso o egoísmo, o que conduce a ela. Segundo W. Christian Jr. á Virxe e aos 
santos se lles tributa veneración porque son poderosos, o que quer dicir que se 
lles recoñece capacidade para resolver os problemas materiais e espirituais dos 
seus devotos.

 As ofrendas aos santos –ás veces condicionadas- se conseguen o “favor” 
demandado pagan a pena, resultan rendibles. E o ofrendado se cumpre ou se 
entrega sen pestanexar. Vázquez Rouco (1998: 18), a propósito deste tema –non 
esquezamos nunca a interacción entre o plano relixioso e o plano social-, nos 
recorda que na vida cotiá para acceder ao señor se precisaban recomendacións 
que concedía unha figura emblemática , o cacique, que non vén sendo outra 
cousa que un intermediario interesado que tenta disfrazarse de benfeitor.

 Ter un santo de man, amigo e comprensivo, é todo un regalo. Velaí a devoción 
e o agarimo que se lle profesa, que se manifesta especialmente no día da súa 

  Soutelo



10

celebración, na festa na súa honra, onde o número de foguetes que se botan no 
só se xustifica para que o santo se dea por enteirado –que tamén- senón, e sobre 
todo, para que as aldeas ou parroquias veciñas constaten a fortaleza e poderío 
da comunidade, nun acto máis de afirmación fronte aos outros.

 E xunto as ofrendas están as peticións. No pasado unha das máis recorrentes 
eran a rogativas en demanda de chuvia, porque a seca –diante dunha agricultura 
en permanente estado carencial- adoitaba presentarse como unha ameaza 
bíblica. As chamadas rogativas ad petemdam pluviam consistían na inmersión 
dun santo, con acreditada especialización hídrica, nunha fonte ou nun río. 
Podía ser S. Xoán –por aquelo do bautismo no Xordán-, como acontecía en San 
Lourenzo de Belesar (Baiona); ou San Cidrán –reputado meigo- como facían os 
veciños de San Martiño de Agudelo (Barro); sen esquecérmonos da señora das 
augas por antonomasia, Santa Mariña, como relatan os paisanos da parroquia 
homónima de Fragas, en Campo Lameiro:

 “Nesa fonte mollabánselle os 
pés a unha imaxe da Padroeira da 
parroquia, traída en rogativa sendo 
perciso témpero de chuvia prós 
agros. Se a necesidade fose de 
bo tempo e pechadura de inverno, 
trocábase a cirimonia metendo na 
iauga a cabeza de Santa Mariña”. 
(Rodríguez Figueiredo, 1973: 254)

SE NON POLAS BOAS, HA SER
 POLAS MALAS

 En ocasións, se o santiño se 
mostraba remiso e as súplicas e 
peticións non surtían efecto, non 
se dubidaba en poñer en práctica 
procedementos máis expeditivos, 
aplicando aquilo de “se non ha ser 
polas boas…”, incluindo presións e 
coaccións de todo tipo.

 Bande Rodríguez (1997: 495, 
504) ilústranos con algúns casos 
reveladores:

 “Llevan a San Bartolomé hasta el 
río o hasta un regato y allí le hacen  Soutelo
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un juicio ritual amenazándole con tirarlo al río o al regato si no envía la lluvia, 
le mojan los pies y le lavan la cara. Esto lo hacen aún hoy en Villar de Vacas, 
parroquia del ayuntamiento de Cartelle, con San Bartolomé”.

 “En la parroquia de Deva, provincia de Ourense, cerca de la frontera con el 
Reino de Portugal, cuando van en procesión al cruzar el puente que salva el río 
la imagen es bajada y llevada hasta la orilla del río y entonces los vecinos como 
amotinados gritan: “bañadlo, echadlo al agua”, amenazándole para que haga 
llover”.

 Especialmente iracundas se mostraban as mulleres con Santo Antonio, 
experto en casoiros. Relata Bande Rodríguez:

 “En sus casas le ponen velas encendidas a San Antonio y cuando el santo no 
les concede lo pedido se las quitan y castigan la efigie de dicho santo, la azotan, 
le salpican con una garrafa de vino, le pinchan con alfileres, le atan una cuerda, 
le cierran las puertas de la habitación, le meten en un pozo o lo ponen en un 
cuarto mirando contra la pared”.

 Mais non só as mulleres facían semellantes falcatruadas ao bo de Santo 
Antonio. Os protagonistas podían ser xente de todo tipo e condición. Segundo 
Rodríguez López (1910: 78) “en varias parte de Galicia, cuando no se encuentra 
la cosa perdida ó no se obtiene 
lo que se desea por medio del 
Responso, cuelgan á un San Antonio 
del pescuezo por una cuerda y le 
sumergen en el agua de un pozo 
durante tres días, creyendo que así 
se apiada mejor el santo de quien ó 
quienes le piden”.

SANTOS FUXITIVOS

 Algunhas capelas co seu 
correspondente santiño se 
ubican nun espazo liminar, é 
dicir, en divisións de antigas 
xurisdicións ou parroquias, como 
si estivesen cumprindo a misión 
de sancionar –co santo como 
testemuña- os límites.

 Estas capelas ou ermidas 
acostuman ter lendas que 

 Ventoxo
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proporcionan a auréola mítica para revestir a presenza do santo como un feito 
excepcional.

 O antropólogo Velasco Maillo (1989: 402) é da opinión de que as lendas o 
que, en esencia, veñen transmitir é a vinculación dunha imaxe cunha comunidade 
determinada e, moi importante, cun lugar preciso. O lugar, o locus sagrado, é o 
punto de encontro entre unha colectividade  e unha personaxe sobrenatural. Por iso 
este locus se mostra cargado de significado e a partir de aquí se acentúa o sentido 
de pertenza a un grupo concreto. En palabras do citado autor: “el lugar elegido 
para el encuentro entre los hombres y lo sagrado no es terra nullius, sino territorio 
perteneciente a una comunidad o disputado por varias” (o subliñado é noso).

 Verificado o encontro, o sitio se transforma en lugar de culto, nun espazo 
ritual. Por esta razón cando os veciños deciden traslada-la imaxe a un lugar preto 
da aldea ou a unha nova capela máis fachendosa, o santiño se resiste e volve 
unha e outra vez ao seu antigo emprazamento. Con esta actitude o que o santo 
está a dar a entender é que debe ser a comunidade a que debe desprazarse 
ritualmente ao territorio sagrado. Ao trasladarse todos xuntos periodicamente 
–normalmente unha vez ao ano, día institucionalizado como festa ou romaría- 
se renova o pacto co santo e se reafirma, unha vez máis, a pertenza a un grupo 
cohesionado e con identidade propia.

 Os signos de desaprobación do santo ao seu traslado son claros e evidentes. 
Nalgunha ocasión a imaxe, ao chegar a certo punto, se nega a proseguir, ou se 
volve moi pesada para os homes ou animais que a levan.

 Nos casos nos que a comunidade persevera e se ratifica na súa decisión 
de desprazar ao santo –a pesar da súa manifesta oposición- non queda máis 
remedio que adoptar medidas extremas. Armada Pita (1999: 4) recolle un 
episodio ben significativo:

 “Atopamos reminiscencias disto en lendas segundo as cais o santo, trasladado 
dende a súa igrexa orixinaria a unha nova, escapa nas noites cara ó santuario 
anterior; témolo presente en Pico Ferreira (entre Moeche e San Sadurniño), onde 
o santo, antes instalado nunha capela no citado penedo, hoxe está situado na 
parte baixa, nunha igrexa de recente construción, atado con cadeas para que 
non se escape de novo cara ó vello lugar de culto. (Crenza recollida polo Grupo 
de Arqueoloxía da Terra de Trabancos)”.

DISPUTAS E LIORTAS. O SANTO COMO OBXECTO DE DESEXO

 Volvamos agora ao principio e retomemos o asunto das disputas dos veciños 
de Ventoxo cos de Folgoso por facerse co San Nicolás. Feitos semellantes se 
teñen producido en numerosos lugares. Os veciños de Fofán (Armenteira, Meis) 
e os de Covas (Meaño) porfiaron pola pertenza de San Cibrán. Os de Covas 
saíronse coa súa. (Arquivo do Museo de Pontevedra).
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 No pasado existiu certa rivalidade 
entre os veciños de Parada (parroquia 
de Santa Baia de Ponte Caldelas) 
e os de Santiago de Taboadelo. 
Rifaban pola capela de San Vicente. 
Contan os de Taboadelo que “a 
campá  da ermida de San Vicente 
era de Taboadelo. Quitarónllela 
os de Parada. Mais como o día da 
festa de San Vicente chovía sempre, 
devolvérona”. (Relato recollido polo 
autor).

 Santa Mariña, avogada contra os 
trebóns e asolagamentos e valedora 
das mulleres preñadas, ten as ruínas 
da súa capela no alto do Monte 
Castrove, en Poio, nunha pequena 
valgada situada no límite entre tres 
parroquias de diferentes concellos. 
Relatan que “tres homes, un de Poio, 
outro de Campañó e o terceiro de 
Meis, foron ao Castrove. O primeiro 
que chegara levaba a santa e máis 
a campá. Non se sabe quen gañou…
Din que a santa foi para Campañó e a 
campá para Meis”. (Aparicio Casado, 
1992: 82).

 Segundo información facilitada 
polo que foi párroco de Campañó, 
don Antonio Rodríguez Fraiz (q.e.p.d.), 
na parroquia hai unha imaxe da 
Nosa Señora da O –a Virxe do Ovo 
ou Virxe da Concepción- de estilo 
gótico, probablemente do século XIV, 
procedente da desaparecida ermida 
de Santa Mariña do Castrove (Aparicio 
Casado, 2000: 70-71)

 Relatos de este teor se 
documentan por toda Galicia. 
O curioso é o procedemento –
descríbese nalgúns casos- ao 
que se recorría para rematar cos 
enfrontamentos e litixios. Poñíase a 

 Virxe das Angustias

 Virxe das Angustias
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imaxe do santo enriba dun carro tirado por unha parella de bois ou de vacas 
e situábano nos límites ou nunha encrucillada. A dirección que tomase o carro 
interpretábase inequivocamente como unha decisión soberana do santo e era 
aceptada por todos. Nalgunha ocasión, como aconteceu no Castrove, os bois 
non deron arrincado, ficaron parados, e o santiño ou elemento da súa pertenza 
–neste caso o arco de entrada da capela- que se pretendía trasladar, queda no 
lugar (ata que algún elemento menos crente e máis interesado o roube e pase 
a figurar como adorno na residencia dalgún novo rico, ignorante en arte pero 
experto en diñeiro negro). Cousas da vida moderna.

EPÍLOGO

 Con este artigo poñemos fin polo de agora –non digas nunca xamais- a nosa 
colaboración coa revista Cotaredo. A causa é ben sinxela. Esgotamos o material 
paciente e metodicamente recollido polos meus alumnos do entón Colexio 
Municipal Homologado de Forcarei –hoxe Instituto Chano Piñeiro-, durante os 
cursos 93-94 e 94-95. Material valiosísimo que a un servidor axudoulle para 
documentar unha parte substantiva da tese doutoural, de dous libros e seis 
artigos. Sempre que me foi posible, e en aras dunha obrigada honestidade, 
mencionei aos relatores e aos rapaces que recolleron os seus testemuños. Para 
eles, hoxe en día homes e mulleres feitos e dereitos –dos que me sinto orgulloso-, 
o meu agradecemento, recordo e agarimo. E para Cotaredo e o seu mentor, o 
amigo Rochi, dicirlle que foi un pracer. As paisaxes e as xentes de Forcarei fican 
para sempre na miña retina. Mais non nos poñamos tristeiros. Como dixo o poeta 
“comigo ides, meu corazón vos leva”.
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¿Por que debe ser de 
interese turístico a 
festa dos gaiteiros?
Xosé Manuel Rivas Trotiño

A gaita, co seu sonido enxebre e o ineludible gaiteiro, é un dos símbolos de 
Galicia, ainda que non sexa exclusivo. 

Soutelo de Montes ten a fortuna de ter sido o berce do proclamado millor gaiteiro 
de Galicia, Avelino Cachafeiro Bugallo. El optou por ser coñecido como o gaiteiro de 
Soutelo, non polo seu nome civil. E ao fronte do cuarteto Os Gaiteiros de Soutelo, 
que fundou, acadou gran fama e sona na Terra, no resto de España, en América e en 
Europa, onde a guerra civil rematou a actividade artística de grupo cando ía camiño 

 Fraga na Festa do Gaiteiro de 2004
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dos Xogos Olímpicos de Berlín. A súa categoría de gaiteiro innovador, investigador do 
folclore e, sobre todo, intérprete exceicional, é recoñecida unánimemente. Escoltar 
os discos que gravaron, recentemente reeditados, explica dabondo o porqué da lenda 
do millor gaiteiro de Galicia, cuxa Muiñeira de Chantada segue sendo insuperable.

Ser berce dos Gaiteiros de Soutelo é un motivo turístico suficiente. Sobre todo, 
se o creador do grupo deixou outras mostras da sua arte,como murais pintados 
por él mesmo ou salas de festa nas que se desenrolou como empresario.

Pero as artes, coma as relixións, teñen as suas catedrales. E Soutelo, dende hai mais 
de trinta anos, é a catedral da gaita, como foi definida. É a referencia obrigada para todo 
gaiteiro que soñe con ser recoñecido como artista. Unha estampa inesquecible é ollar 
aos gaiteiros, mozos e de mais edade, ensaiar en calquer recanto antes do concurso, que 
lembra o que no 1924 en Santiago ganou Avelino Cachafeiro e narrou Castelao.

Ouvir eses intérpretes, mais os demais grupos e gaiteiros invitados, é un 
espectáculo úneco, non somentes para os ollos senón para os ouvidos. Calquera 
que ame o sonido da gaita galega non pode deixar de acudir no terceiro sábado 
de agosto á Festa dos Gaiteiros. Sentirá  nesta vila da Terra de Montes a lenda a 
e a maxia da capital de gaita, aorredor do monumento aos gaiteiros de Soutelo 
que pagaron os veciños que emigraron a Venezuela.

Se, ademáis, lle engadimos a historia do restaurado mosteiro de Acibeiro, que 
configurou esta Terra, e a gastronomía da richada e dos cogumelos, a Festa dos 
Gaiteiros en Soutelo será merecente de que quen se sinta galego teña que ir 
alomenos unha vez na vida.

  Outra imaxe do Presidente co Alcalde
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Volver ó rego

Anxo Rapado

Para poder saír da allada, temos que volver ó rego e arar xuntos. Se nos 
poñemos de acordo e facemos unha parcelaria quitando os muros do medio 
¡aínda que estean facendo de marcos! gañaremos todos. Para recoller hai que 
sementar, non vale darlle ó rabo. Agora ben, temos que seleccionar a semente, 
“os toxos e os fentos que temos nas leiras só serven para sacarlle sangue ós 
coitados, mentres lle fan de cama ás lebres”.

En moitas parroquias vai ser difícil sacar os marcos do medio, pero se 
queremos xuntar as terras témolo que facer. Outra cousa, cando chegue o tempo 
de sementar, hai que revisar ben a semente (xa que pode ter boa cara e estar 
podre). Se non é de confianza, non sementes.

Temos que deixar de dar leria e pór man á obra. Se non o facemos, imos 
rematar onde empezamos. Temos que pornos de acordo e volver ó rego como o 
fixeron os labregos dos que estou a falar.

QUEN SOMOS E DE ONDE VIMOS

Un día calquera, cando Deus e algún dos anxos andaban pasando revista 
polo Universo adiante, fíxoselle noite no Paraíso e, como de noite todos os gatos 
son pardos, decidiron durmir alí. Cando espertaron ó día seguinte, todos os 
Anxos tiñan algo que dicir. Alí, menos xente, había de todo. O Señor, ó velos tan 
contentos, díxolles: este Edén será unha sucursal do Ceo, e se as cousas saen 
como eu penso, de aquí vai saír o futuro do Home que imos amañar.

Díxolle logo ó Anxo da garda: –Ti vas ser o modelo (e mandouno deitar na 
terra para marcar o molde). Ó pouco estaban todos traballando. Mentres uns 
cavaban, os outros carrexaban palla, auga e barro. Cando todo estaba revolto e 
amasado, encheron o burato. O home de barro non tivo vida ata que o Mestre lle 
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botou a bendición. Logo díxolle (despois de cantarlle as corenta) –Fai ben e non 
mires a quen, fai mal e gárdate. De todos os xeitos, vouche deixar unha táboa 
coas regras.

TIRO A BATER

 Sei que a moitos non lles vai gustar o meu razoamento, pero teño algo 
atravesado no garguelo que se non o boto fóra rebento.

 Como todos sabemos a Terra estase a queixar polas catro esquinas, 
ou máis. E digo eu ¿Quen tén a culpa? O planeta estase cansando de tanto 
lixo. Mentres os gobernantes pasan a pelota uns a outros dicindo que non hai 
que preocuparse, xa que a Terra sempre foi terreo de animais, e segue dando 
voltas. Tócalle o carallo: ¡voltas tamén as dou eu, ata teño dado pinchacarneiras 
(cando era rapaz)! Tiñamos que saber que non hai pouco que non chegue nin 
moito que non se acabe. De todos os xeitos, os gobernantes non teñen a culpa 
de que esteamos rodeados de tanto lixo… A culpa do que está a pasar é dos 
que non gobernan… Tamén vou meter no mesmo saco ós fillos e netos da nosa 
Democracia. Case podo asegurar que cada neno que nace hoxe, nace unha arma 
de fogo, daquela non me queda outra que facer responsables ós pais do que se 
faga con ela.

VOU FALAR DA POLÍTICA DOS NENOS

Os nenos mentres son nenos déixanse levar; tempo que deben aproveitar os 
representantes para ensinalos. Penso que non se debe esperar a que lles saia 
barba para coutalos.

Por se alguén non o sabe, voullo dicir: os nenos cando nacen traen as contas 
botadas. As parteiras e os parteiros saben de qué lado vai xogar pola forma de 
berrar, pero non o poden dicir, xa que está prohibido pola lei (cousa que non sabe 
a nai, levando patadas todos os días). Como dixen antes, os nenos non fan máis 
que saír do túnel e xa están tratando de ver onde está a teta… A proba témola na 
forma de xogar: se vai pola dereita comeza a berrar namais ensinar os fociños, e 
se vai pola esquerda, berra ata que o poñan a mamar… Agora ben, se o pai xoga 
pola dereita, e a nai pola esquerda, hai que esperar que o neno madure para 
saber que lado lle vai mellor….
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Laudatio “in memoriam” 
do Gaiteiro de Soutelo
Xosé Luís Barreiro Rivas

“Toca, gaiteiriño, toca,
Meniñas, correi a velo,
Que é moita gaita a gaitiña
Do gaiteiro de Soutelo”.

                  
M. García Barros: “O gaiteiro de Soutelo” (1925).

1.- A lembranza dun mito.

A primeira lembranza que gardo de Avelino Cachafeiro é a de velo atendendo o 
surtidor a manivela –nº 2207 de España- que tiña en Soutelo de Montes, diante da 
sala de festas Changüí. Debeu ser alá polo 1956, un día que meu pai me levaba 
con el a Pontevedra para premiar a miña aplicación na escola. Coa fronte pegada ao 
cristal da ventaíña do ómnibus que facía a liña de Forcarei a Pontevedra, para non 
perder ripio, sería incapaz de dicir agora qué cousa chamaba máis a miña atención 
de neno curioso e espelido: se o trebello marabilloso que facía subir a gasolina cara 
un tubo de vidro antes de baixala despois cara o depósito dun “haiga” vermello e 
azul; se aquel home de grandes bigotes, chaleco e pelo branco que parecía dono de 
todo aquilo e repartía saúdos con toda a xente; se o ver un traballador que tiña tanta 
fachenda e vestía coma un médico; ou o nome daquel bar que disque viñera de Cuba.

Se tivera que pronunciarme, creo que o que máis me admiraba era o surtidor, 
que me lembraba moito a aquel outro que tiñan na casa de Pichel, en Forcarei, para 
servir o aceite a granel. Pero tamén lembro o impacto que me causaron as verbas 
de meu pai cando me dixo: “Ese señor de bigote é o gaiteiro de Soutelo”. Eu xa 
ouvira falar moitas veces do Gaiteiro de Soutelo, da súa simpatía, dos moitos chistes 
e anécdotas que a xente lle atribuía, e de que era o “Mellor gaiteiro do Mundo”, 
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porque na Terra de Montes nunca se dicía 
“Mellor gaiteiro de Galicia”, que era o 
título que de verdade gañara en Santiago 
no ano 1924. Pero eu nunca imaxinara 
que o Gaiteiro de Soutelo existira de 
verdade, e tiña acumulado o seu nome 
nos mesmos estantes do cerebro onde 
estaban os Churruchaos de Presqueiras, 
a capa do San Martiño, o goio do pozo da 
Garza e as columnas de ouro e alquitrán 
que mantiñan de pe e aloxaban o tesouro 
fabuloso do castro de Loureiro. Por iso 
lembro perfectamente aquel instante 
no que o señor Avelino Cachafeiro 
transitou da lenda a realidade, coma 
un compoñente efectivo da realidade 
complexa e fondamente telúrica da miña 
Terra de Montes.

Despois, xa de mozo, tiven moitas 
ocasións de falar co señor Avelino, porque, 
seguindo o seu estraño e paradoxal 
oficio de funerario ía moitas veces aos 
enterros de Forcarei, e facía moitas migas 
cos cregos na sacristía; e porque eu empecei a ir a bailar á sala Changüí os días 
de feira –o derradeiro mércores de cada mes-; e porque fixen moita amizade con 
Avelino Senra, o seu afillado, cando o Gaiteiro de Soutelo empezou a frecuentalo 
para falar, coma se fora un fillo, nos derradeiros anos da súa vida. E foi entón, a 
finais dos sesenta, cando o Gaiteiro de Soutelo fixo diante de min unha segunda 
transformación –de realidade a mito- que volveu a súa figura aos tempos da miña 
nenez, coma se o volvera a ver dándolle á manivela do surtidor vermello –daquela 
xa desaparecido- que tiña en Soutelo de Montes.

“Se vas á Terra de Montes”

Quizá porque era un home importante –“Mellor gaiteiro de Galicia”-, ou porque 
era moi viaxado –xa actuara no Teatro Avenida de Buenos Aires en 1924-; ou 
porque se relacionaba cos artistas máis recoñecidos de Galicia –Castelao e Díaz 
Baliño fixéranlle decorados, retratos e carteis-, ou porque coñecera directamente 
as manifestacións de fe e de cultura de tódalas bisbarras de Galicia, o Gaiteiro 
de Soutelo fixo da Terra de Montes a súa referencia vital, e a base de citala en 
versos e conversas, e de convertela na fonte de toda a súa inspiración, contribuíu 
de forma decisiva a recuperar esta referencia telúrica para tódolos nacidos nela:

  Avelino e a súa Dona Xosefa
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“A Terra de Montes pechan

Catro cumes o seu van,

Seixo,Costoia e Coco

E o bon patrucio Candán”.

Pero a Terra de Montes non é só 
un referencia xeográfica. Tamén é, 
nomeadamente, unha referencia 
humana, que Avelino Cachafeiro 
recoñecía nas festas senlleiras nas que 
se reflexaban os valores, as culturas 
e os sentimentos de pertenza a unha 
colectividade castigada de forma cruel 
pola emigración e por unha economía 
que so deitaba os seus bens a base dun 
rigoroso sacrificio:

“Se a Terra de Montes vas

Tes que saudar primeiro 

ós Dolores, ó Rosario

E á santiña de Aciveiro”

A pesar da súa sona e do éxito 
social e económico que tivo como 
artista, Avelino Cachafeiro permaneceu 
fiel a Soutelo e á Terra de Montes. Alí 
naceu, viviu e morreu, e alí recolleu 
tódolos materiais que necesitou para 
facer música, poesía e cultura. Home 
intelectualmente inquedo, pero de 
personalidade serea, encheu os seus 
días de afáns que o levaron a compoñer, 
escribir, esculpir, pintar e tallar. Mestre, 
o que se di mestre, so o fora coa gaita, 
na que deixou gravadas maxistrais 
interpretacións. Pero quizás por iso, 
porque era consciente de a que cimas 
subira co instrumento máis propio de 
Galicia, tamén foi a profesión de gaiteiro 
a primeira que abandonou. E non so, 
como el dicía, “porque os tempos e os 
gustos cambian e hai que darlle paso ás 
charangas amplificadas”, senón porque 

  Avelino e Maduro na Estación
de Servizo

  Avelino nos derradeiros anos
da súa vida
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o respecto que lle tiña a “música nacional”, como el lle chamaba, impedíalle 
actuar de recheo ou como pura expresión folclórica. 

A música da gaita sempre foi para Avelino “a música de Galicia”, e só como 
tal se aveu a interpretala. Como intérprete de gaita, Avelino recibira as primeiras 
leccións do seu pai Fermín Cachafeiro. Pero como virtuoso da gaita, ou como 
“Mellor gaiteiro de Galicia”, Avelino fixérase a si mesmo, gurrando co punteiro 
nas carballeiras ata que atopou o son que se aviña con elas e o cromatismo 
sonoro que ninguén dominara como el, e que lle permitiu facer inesquecible  a 
súa versión da “muiñeira de Chantada”. Porque Avelino falaba coa gaita, e só con 
ela se atreveu a describir unha forma de entender Galicia que hoxe, na distancia, 
cobra un valor e unha modernidade impresionante. 

“falabas cos veredes castros

cos meus dediños da man,

co alento da miña alegría

ás mociñas facías bailar”

“Galicia é –dixo un día na casa de Avelino Senra- unha mestura acaída de 
xeografía, de xente, de historias traídas dos vellos e de soños traídos dos mozos”. 
E por iso sempre pensou que Galicia se construía facendo cada un o seu traballo, 
e coroando con amor e coherencia as cousas máis sinxelas, “dende o carpinteiro 
que arma berces, ata o canteiro que tapa sepulturas”. E esa é a razón pola que 
compre lembrar a memoria deste home bo e xeneroso coa “Festa do Gaiteiro” 

  Avelino, Castor, Bautista e Fermín (1919)
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que se celebra cada ano a carón da que 
foi a súa casa. Porque ninguén entendeu 
o feito galego con máis sinxeleza e 
coherencia que o Gaiteiro de Soutelo, 
e porque ninguén explica mellor que 
Avelino Cachafeiro o significado mesto 
e polivalente do verso de Pondal: “a 
redención da boa / nazón de Breogán”.

“Voute vendo na trasposta”

A obra artística de Avelino Cachafeiro 
descobre, no seu conxunto, unha 
faciana relixiosa fonda e estremecedora, 
máis sorprendente aínda para os 
que o coñecemos na súa vida leda e 
desenfadada, en nada próxima a beateríos 
ou a devocións escuras. A min xa me 

sorprendía de neno, cando era capaz de 
pasar sen solución de continuidade da súa devoción composta durante os funerais, a 
aquel rechouchío de sacristía no que usaba a vivos e mortos para a súa ironía infinita. 
Pero máis me sorprendín despois, cando puiden comprobar aquel panteísmo poético 
que convertía en feito transcendente as cousas máis sinxelas da vida.

A medida que vai perdendo “o fillo que non puido bicar a súa nai”, e á súa 
compañeira  Xosefa Cortizo, o gaiteiro de Soutelo empeza a sentir unha sede 
de vida eterna que vai marcar toda a súa obra, ou unha esperanza do intre de 
atopárense “os tres”, que acaba definindo como a crenza ancestral dos galegos, 
aquela que “sempre estivo esperando polo Cristianismo” para atopar unha 
base teórica de orde teolóxica e unha transformación colectiva sobre a idea da 
“comuñón dos santos”:

“meu filliño, subiches pro ceo

sin darlle un biquiño a tua nai.

Agora arrecaderas a naiciña, 

e na busca de ti vai…

Apértaa e dálle un biquiño 

e colle a tua nai pola man.

Cando me vexades chegar

aceneádeme coa man.

  Fermín, Pai de Avelino
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Pedide ó noso Señor

que eu vos poida atopar 

alí no meio da groria

¡podernos os tres atopar”

Xa despois, cando se ía facendo “un vello enfermo”, chegou a considerar que 
a única visión racional da morte implicaba que as cousas non remataran alí: 

Grandeza de natureza

Que vexo no mundo vivente

¡miña vida é roseira da terra

Onde agroma unha ialma inmorrente!

O Gaiteiro de Soutelo consideraba parte esencial de Galicia a crenza no 
“outro mundo”, e sempre agromaba nel a esperanza de que o andar peregrino 
polo mundo se transformase nese “Voando coas aas da vida” que primeiro se 
conformou como unha pintura mural que adornaba as reformas do Changüí, e 
que máis adiante daría título ao seu libro de poesía:

“Na porta da miña morte

Voarás cas aas da vida”.

A derradeira vez que vin ao Gaiteiro de Soutelo, xa enfermiño, na casa de 
Avelino Senra, non parou de contar anécdotas e chistes, e fíxonos rir a cachón. 
Pero á hora de marchar despediuse con moita cerimonia e dixo esta enigmática 
frase: “creo que este ano tampouco vou cumprir a promesa de tocar a gaita na 
procesión de San Bieito de pardesoa”.

A menos de tres meses antes do San Bieito, o 13 de abril de 1972, morreu 
en Soutelo de Montes o “Mellor gaiteiro de Galicia”. E a súa lenda e memoria 
quedounos encomendada –a modo de testamento- a tódolos fillos da Terra 
de Montes:

Alma por Deus agromada

No meu peito florecida

Naces no corpo da morte

Para ser semente da vida.

Raxó, 10 de xullo de 2010
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Vellas tabernas,
vellos comercios

Francisco Rozados “Rochi”

O vocábulo TABERNA é netamente latino, sen evolución fonética nin gráfica ó 
longo do tempo, o que significa que o pronunciamos e o escribimos no século XXI 
como o pronunciaban e o escribían os súbditos de Octavio Augusto no século I 
antes de Cristo. Orixinalmente significaba “habitación feita de táboas” e tamén 
“choza ou cabana”. O poeta Horacio falaba de “Pauperum tabernas, regumque 
turres” (as cabanas dos pobres, e os alcázares do reis). Paulatinamente foi 
tomando a acepción de tenda ou comercio: os romanos chamaban Taberna 
libraria ás librerías, Taberna unguentaria ás perfumerías ou Taberna sutrina ás 
zapaterías. Tamén era o termo empregado para denominar as pousadas. No 
verbo ou latín dos canteiros, que tan usado foi noutros tempos por coterráneos 
nosos, eran coñecidas de moitos xeitos, dependendo da zona. Chamábanas 
BADORNAS, BAIORTAS, BALLORCAS, CANTALOEIRAS, CANTOLEIRAS, TOQUIAS ou 
CIBAS DA CHUMEIRA (isto é, casas da bebida). Forman parte da vida atávica do 
noso país.

Nun pasado non tan afastado, as tabernas foron centros de reunión, de terapia 
e de hábitos sociais. Eran lugares que cheiraban a viño, cos pipotes dándolle a 
súa decoración monocolor a un reducido recanto no que a barra se convertía 
en confesionario de recados e pecados, co taberneiro que se afanaba en limpar 

  O gaiteiro de Soutelo na súa Changüí   Taberna de Basilio Chamosa
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a madeira da barra cun pano que dificilmente ofrecía xa algunha cor definida 
por culpa dos pases que tiña pegado pola esgrevia superficie do mostrador e 
co mosquiteiro da bombilla embazándose coa máis variada fauna voandeira 
que un día se achegou demasiado á luz. Pero eran entrañables. Lembro case 
todas as tabernas que había en Forcarei nunha época na que xa comezaban a 
modernizarse, por dicilo dalgún xeito. Lembro a de Herculina e mailo Ministro 
(hoxe bazar de Agustín López), a de Eladino (hoxe Parrillada Florida), a do 
Gaiteiro, desaparecida, a da Panadeira (que era panadería e taberna, e que 
agora só cumpre a primeira función). Todas foron desaparecendo ou cambiando 
demasiado a súa traza como para dicir hoxe o que foron onte. Quizais a miña 
fose a derradeira xeración que gozou da súa evocadora visión e dos seus efluvios 
íntimos e domésticos, pura nostalxia proustiana.

Por elas, por esas tabernas entrañables, pululaba tamén unha “fauna” 
pintoresca e característica que representaba, como soía dicirse, “o mellor de 
cada casa”. Xente coma Paco Farria, home de fonda bohemia e afección polo 
viño, protagonista de mil anécdotas, inmortalizado despois por Chano Piñeiro 
na curtametraxe “Mamasunción” e nun escrito no que dicía del que “facía 
poesía porque durmía no cárcere, aínda que a min me dá que durmía no cárcere 
porque facía poesía”. Ou Manuel de Campos, devoto da perrasca e dono dun 

  Adelino e os seus na taberna do Gaiteiro
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burro que sabía mellor ca el os camiños e congostras que había que seguir. Ou 
Pomé, artista incomprendido e tamén fervente practicante do culto ó deus Baco, 
cun nariz grande e encarnado que delataba tal afección. El foi o encargado de 
pintar os “frescos” que ornaban a primeira sala de baile “Paraíso”, fundada polo 
gaiteiro Adelino Pichel. Ou Manuel dos Cás (así como soa), que veu da mariña 
para o monte e xa se quedou aquí ata o seu pasamento, coa súa bicicleta e a súa 
enseña de profesional, na que se podía ler “Manuel Lorenzo Rodal, cordanero”, 
despois transformado en “Policía de noite”, como lle gustaba ser recoñecido. 
Todos eles, e outros insignes da farra, tiñan por segunda casa –algúns por 
primeira– algún destes negocios. 

Infindas anécdotas se poderían contar de cada unha delas, e de moitas máis 
que eu non tiven o pracer de coñecer, espalladas por toda a xeografía municipal. 
As que protagonizou Paco Farria seguramente darían para un libro. Paco foi o 
autor dos versos que seguen, toda unha demostración de lirismo e retranca 
marabillosa:

Forcarei, terra de ensoños,

verxel de lindas rapazas,

tenriñas coma repolos,

limpas coma auga de carabaña,

  Comercio de Pichel
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refulxentes coma estrelas,

mesuradas no seu palique

¿Que sería de Forcarei

se non houbera caciques?

Este Paco poeta e bohemio partía en dous anacos os billetes de peseta, 
para que lle dera para dous viños en dúas tabernas, quedando de saldar logo 
a diferenza. Tiña caligrafía (resístome a dicir boa caligrafía, porque o vocábulo 
xa significa en orixe “fermosa escritura”, do grego Kallos e Grafe), e diso dan 
boa mostra documentos da súa man que aínda quedan no arquivo do Concello. 
Era rapsodo de corredoiras e amargores ou xograr de ledicias e primaveras, 
dependendo do humor –sempre acedo, eso si– co que se erguera. Dosaba coma 
un vate experto, cangando, como xa vimos, a lírica coa sátira social. Pero o seu 
choio prosaico era o de recadeiro, e dese choio, que el sabía descendente do 
deus Mercurio, mensaxeiro de deuses e deus de poetas, ía malvivindo. Gústame 
imaxinar, aínda que non cadre de todo coa realidade, a Paco Farria como 
“mensaxeiro de homes” e mandadeiro carismático. O mesmo lería unha carta a 

  O gaiteiro de Meavía tocando
       nunha baiuca

  Taberna e Panadería La 
Conquista
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  Divina e o seu comercio de tecido

quen non tiña letras que abastaría lume doutro lar ou axudaría no que puidese 
–e como puidese– ós baiuqueiros cando se vían apremiados pola chegada 
dos arrieiros a lle encargar a carne richada, o prato de toda a vida en Forcarei. 
Baiucas era outro xeito de chamarlles ás tabernas de toda a vida. Aínda pervive 
o topónimo e as baiucas (xa sen función) que deron lugar a el nos límites entre 
os concellos de Forcarei e A Estrada. Baiuca é voz de xerga (procedente, con 
seguridade, dunha lingua xermánica) que designa o local no que se despachan 
comidas e bebidas, sinónimo, como dicimos, de cantina, tasca ou taberna. Outra 
definición preséntanola con certo matiz, como “tenda onde se vende toda caste 
de artigos comestibles, que tén, polo xeral, mesas de madeira ou mármore para 
xogar a partida. Bochinche”.

Os comercios, sobre todo os de alimentación eran coñecidos con nomes que 
hoxe perderon practicamente o seu uso na lingua cotiá, como colmado, abastos, 
abacerías, coloniais ou ultramarinos. Tiñan tamén, como é lóxico, unha estética 
e unha disposición que cadraba cos usos daquela época, cunha economía na 
que aínda as transaccións eran ocasionais e non cotiás, e a relación cliente – 
comerciante moito máis familiar e “caseira”. Nun comercio de aldea podía un 
atopar de todo, desde azucre moreno ata pantuflas, pasando por regadoiras de 
metal, botas de viño, fouciños ou botellas de licor. Era corrente que os recados 
os fixesen os nenos da casa. Os nenos ían polo tabaco do avó ó estanco, polos 
sobres de azafrán para quen estivese cociñando, polo pan ou polo azucre, polo 
aceite ou polo sal. Toda a nenez dos nenos de onte está ateigada de mandados. 
Había que interromper o xogo ou os traballos que desempeñaba a infancia para 
ir facer as encargas, que tiñan a súa contrapartida, porque os comerciantes 
soían ter un detalle (un caramelo, unha chocolatina) para os pequenos da casa. 
Todo era complicidade entre a meirande parte dos taberneiros e comerciantes e 
os seus clientes. 

A nostalxia desa época aínda nos fai emocionar cando entramos nalgún 
establecemento que conserva practicamente igual a súa disposición e a súa 
estética. ¡Que distintos e que fermosos eran os comercios e as tabernas de antes!

  Comercio do Pedreiro de Covas tal 
e como aínda se atopa
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Gravados cruciformes no 
Monte Penide (Dúas Igrexas)

María José Troitiño López
Licenciada en Xeografía en Historia

1 - INTRODUCION

O patrimonio arqueolóxico é un recurso social, cultural e tamén económico, 
polo que para a súa utilización tanto educativa como comercial- esta última da 
man do turismo- é imprescindible a súa posta en valor, é dicir, a súa identificación 
e estimación social. Esto implica que, neste proceso de construción sociocultural 
deben participar diferentes actores sociais, con maior ou menor grao de 
responsabilidade, pero todos co compromiso de velar polos bens culturais.

O costume de gravar, ou pintar, nas pedras é universal e atemporal. Os galegos 
e as galegas, ó longo dos tempos, cando menos dende hai cinco milenios, 
empregaron as superficies das rochas para gravar formas coas máis variadas 
motivacións,  e  o territorio de Terra de Montes non foi alleo a este fenómeno.

Dentro do abano de gravados, podemos distinguir desde os gravados rupestres de 
época prehistórica, coñecidos na bibliografía científica baixo o nome de petroglifos, 
ata os gravados de época histórica, as pedras seguiron dende entón a acoller novos 
motivos ata a Idade Contemporánea, nalgúns casos os motivos representados son 
marcas divisorias que o investigador  ourensán Ferro Couselo denomina e populariza 
co nome de “petroglifos de término”, noutros casos serán marcas de canteiro, etc.

Os gravados prehistóricos son representacións gráficas gravadas na rocha, 
feitas polos nosos antepasados prehistóricos, sobre todo, a partir do Neolitico pero 
fundamentalmente na Idade do Bronce. Escollen case en exclusiva as rochas graníticas, 
aínda que en datas recentes tense salientado a aparición de gravados noutro tipo 
de afloramentos, como os de lousa, ata o de agora unicamente documentados na 
Galicia  oriental. Os motivos que se representan son todos moi esquemáticos, cun 
predominio maioritario da liña curva: cazoletas e círculos son as formas que máis 
abundan, ainda que tamén aparecen espirais, labirintos, e moi esquematizados 
algúns motivos naturalistas como animais, figuras humanas e armas. Nestas imaxes a 
penas se esbozan os seus contornos, pois os sucos teñen unha escasa profundidade, 
cun perfil en “U” moi aberta probablemente por mor da erosión a que estiveron 
sometidos ao longo dos case 4.000 anos que pasaron dende que se realizaron. Para 
executalos procedíase a piquetear a superficie rochosa cun instrumento de pedra 
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non moi afiado. A zona de maior concentración  de gravados rupestres é a cunca 
do río Lérez ( fundamentalmente Campo Lameiro) e as Rias Baixas, os petroglifos 
tenden a escasear a medida que nos afastamos en dirección norte e sur. Déronse 
manifestacións similares, mesmo en ocasións coa mesma cronoloxía e mesmos 
motivos, en lugares tan distantes como as Illas Británicas. Ainda así, non  podemos 
atribuirlles unha orixe común, nin sequera  que se poideran coñecer entre eles.

Os gravados na rocha seguíronse a realizar en épocas históricas e, mesmo seguen 
a realizarse  de xeito ocasional na actualidade. En xeral presentan un suco moi vivo 
con perfil en “V”, pouco aberta, por teren sido realizados cun instrumento metálico 
de punta. Para realizar estes motivos utilizánronse en moitas ocasións os mesmos 
afloramentos que xa foran gravados en época prehistórica, ben pola importancia  que 
tiñan estes na paisaxe campesiña, ben nun intento de cristianización dos mesmos.

Dentro destes gravados estan os que Ferro Couselo denomina “ petroglifos de 
término”. A orixe deste tipo de gravados estaría nas disputas pola explotación de 
cotos ricos en caza, aproveitamento de leña, uso de zonas de pasto, que daban 
lugar a numerosos pleitos e continuas redefinicións dos límites. A temática deste tipo 
de gravados está composta por figuras cruciformes de diferentes tipos, ferraduras, 
alfabetiformes, gravados en “phi”, cazoletas, surcos ondulantes, símbolos heráldicos, 
reticulados e incluso círculos e que nalgúns casos aínda hoxe teñen esa función de 
límite. Esta función ténselle atribuído tamén ós gravados prehistóricos, xa que para 
límites tense usado elementos que destacaban no terreo tales como regatos, lombas, 
rochas salientables, etc, xunto con elementos de orixe artificial. De feito, son bastantes 
os casos de rochas con gravados prehistóricos que presentan elementos modernos. 
Moitos destes gravados foron, ata as achegas de Ferro Couselo, interpretados como 
prehistóricos. Como exemplos destes gravados de época histórica  están “As Pozas” 
en Mougás (Oia, Pontevedra), superficie repleta de cruciformes e nos Montes de 
Gargamala, lugar de “O Esperón” (Mondariz, Pontevedra)

As marcas de canteiro son signos persoais gravados polos canteiros na pedra 
para indicar, xeralmente, que é seu o traballo e desta forma cobrar pola cantidade 
de pedras labradas. Tamén estes signos podian ser marcas de posición na  obra, 
para que o albanel as colocase  de determinada maneira. As formas destas marcas 
son variadas e imaxinativas: cruces, letras, números, figuras xeométricas, obxectos 
relixiosos, símbolos de alquimia, instrumentos musicais, animais e vexetais.

2 - ESTUDOS E INVESTIGACIÓNS 

As primeiras referencias de gravados rupestres encontrámolas no século XVIII 
na obra de Frai Martin Sarmiento, pero é  no século XIX cando unha xeración de 
escritores galegos influenciados polos ideais do celtismo, corrente predominante 
entre os historiadores da época, desenvolve un notable labor de información 
sobre as mámoas, as antas, pedrafitas e petroglifos, sendo Verea  y Aguiar, 
Barros Sivelo e Manuel Murguía os máis salientables.
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Nos anos da transición entre o século XIX e o XX hai que destacar o labor de 
prospección levado a cabo por persoeiros vinculados  á  Sociedad Arqueológica 
de Pontevedra. Destacando, a principios dos anos vinte, o labor de Ramón 
Sobrino Buhigas e o debuxante Enrique Campo Sobrino, darán a coñecer os 
gravados fora de Galicia, en Madrid e pasarán a ser obxecto de atención no 
estranxeiro para o sabio arqueólogo alemán Hugo Obermaier.

Obermaier supuxo un claro avance na actualización dos estudios da nosa arte 
rupestre ao precisar e modernizar os conceptos e ao desvinculala con claridade da 
mitoloxía celtista, que quedou unida  máis ou menos desde aquela ao mundo castrexo.

Por esas mesmas datas fundábase en Compostela o “Seminario de Estudos Galegos” 
co afán de abordar o estudio de todas as manifestacións da cultura galega desde un 
ideario nacionalista e interdisciplinar, algúns dos seus membros aportarán novidades 
sobre os gravados rupestres. Apararecerán as primeiras publicacións do Seminario e 
do grupo NÓS, comenzando as investigacións Bouza Brey e López Cuevillas.

 O Seminario é o que edita, en 1935,  a obra máis coñecida dos gravados galaicos: 
O Corpus petroglyphorum Gallaeciae, froito do traballo de Ramón Sobrino Buhigas, 
supuxo a maior difusión do patrimonio rupestre galaico, grazas a él o colectivo 
internacional pudo comprobar a existencia dun foco de arte rupestre ao aire libre 
do que ata entón, se ben non pode dicirse que fora totalmente descoñecido, non 
se sospeitaba nin da súa riqueza temática nin das súas peculiares características.

Como consecuencia da guerra de 1936 a 1939, a investigación en xeral entra 
nunha longa etapa de estancamento.

 Será a  partires da creación do Instituto Padre Sarmiento de Estudos 
Galegos en 1944, cando este grupo de investigadores galegos vai retomar as 
investigacións, uníndose o grupo Ramón Sobrino Lorenzo-Ruza. Destacan os 
traballo de Florentino López Cuevillas, e sobre todo, para Terra de Montes, os 
traballos de Fermín Bouza Brey. 

Fermin Bouza Brey desenvolve en Terra de Montes un importante labor de 
investigación dos xacementos arqueolóxicos: mámoas, castros e fundamentalmente 
deixando a súa pegada nas insculturas cruciformes de Presqueiras ( Fig. 01).

Destacan as achegas de  Xesús Ferro Couselo, gran intelectual e investigador da 
cultura galega , publica no ano 1952  Los petroglifos de término y las insculturas 
rupestres de Galicia, a partires deste estudo deixan de considerarse gravados 
prehistóricos algúns motivos representados, pasando a considerarse de época 
histórica. A súa aportación podemos considerala fundamental para  non etiquetar 
“alegremente” de prehistórico, calquera signo que se poida observar sobre a superficie 
dunha rocha.

Na actualidade, temos que destacar o importantísimo labor de investigación levada 
a cabo por  Antonio de la Peña Santos e polo  profesor Vázquez Varela. Publicaron 
no ano 1979 Los Petroglifos gallegos donde elaboran e difunden unha síntese feita 
en Galicia e por outores galegos. Idean un minucioso cadro tipolóxico dos motivos 
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presentes nos complexos rupestres para achegarse á cronoloxía máis segura para cada 
tema concreto e para intentar unha aproximación ao seu posible significado. Neste libro 
revísase de forma global o foco galaico de arte rupestre analizando con profundidade 
temática e formulando ó final, entre outras cousas, unha hipótese de traballo na que se 
desliga do mundo megalítico e se lle conceptualiza como un fenómeno característico da 
Idade do Bronce. Foron os que máis contribuíron á popularización e coñecemento dos 
petroglifos. Ó longo de 1980 proseguirá a fructifera tónica do ano anterior. Destacan un 
minucioso análise cronolóxico do repertorio figurativo do que se deduce a súa relación 
coa Idade do Bronce ( Peña Santos, 1980, a: 133 -154), unha nova síntese actualizada 
( Peña Santos, 1980, b: 527 – 549)  e unha revisión das figuras de alabardas ( Peña 
Santos, 1980, c: 115 -129), 1980, d: 49 -69). Acaba o ano e esta etapa da historiografía 
coa aparición do catálogo dos complexos rupestres da provincia de Pontevedra ( García 
Alén e Peña Santos, 1980), no que se describen e analizan conxuntamente máis de 
cincocentas estacións rupestres, froito dunha paciente labor de campo e gabinete.

A década dos oitenta apenas  ofrece datos de interese o único verdadeiramente 
importante é o magnífico traballo de prospeccón e catalogación que desenvolveron 
varios grupos de investigadores vinculados ós museos de Pontevedra e Vigo, froito do 
cal é o descubrimento de gran número de complexos rupestres e a experimentación 
de diferentes sistemas de reproducción ( Älvarez Núñez, 1982; 1985 -1986:97-
125; Patiño, 1982: 199 -218; Costas Goberna e outros, 1985; 1987 :61 -89; Costas 

  Fig. 01 “Laxa das buratas” segundo debuxo 
de Bouza Brey. Presqueiras. Forcarei
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Goberna , 1988: 39-55; Aparicio Casado, 1989). Nesta mesma década o traballo 
de distintos arqueólogos centrarase na búsqueda e estudo dos asentamentos 
relacionables en maior ou menor medida cos complexos rupestres. Os resultados 
obtidos permitirán que na actualidade a imaxen da arte rupestre galaico teña variado 
de xeito considerable.

A década dos noventa e os primeiros anos do 2000 serán claves na análise destes 
grabados, ábrese a posibilidade de contextualizar un fenómeno que ata o de agora 
tiña sido analizado sen saír de sí mesmo, ábrense diferentes liñas de investigación 
que amosan un panorama moi favorable. O achegamento ó mundo dos petroglifos 
faise dende moitos ámbitos e por diversos motivos, dende investigacións que nos 
tentan achegar as claves interpretativas do simbolismo que encerran, ata os estudios 
sobre a sociedade que os fixo e a búsqueda dos seus asentamentos. As conclusións 
deses estudos non son sempre coincidentes, habendo nalgúns casos discusións 
entre as diferentes posturas. Os investigadores que elixen a denominación de Grupo 
Galaico de Arte Rupestre consideran a producción dos gravados en relación a unha 
sociedade determinada do Noroeste Peninsular, asentada no noso territorio durante 
a transición entre o III e o II Milenios a. C, coincidindo co final do Megalitismo e co 
desenvolvemento inicial da Metaluxia. É razoable pensar que os petroglifos terían 
explicación dentro da sociedade que os creou, dentro dunha determinada cultura. 

Paréceme relevante recalcar a falla de estudos referentes a estes outros 
gravados que non se circunscriben a épocas prehistóricas, os gravados como 
estes que vamos a analizar de factura máis recente. Moito queda por explicar e 
debater,  o mundo dos petroglifos segue a ser unha cuestión  tremendamente 
apaixoante e sen esgotar.  Todos estes persoeiros puxeron o longo das súas vidas 
este pequeno ou grande grao para que esta gran teima sexa unha realidade, 
unha realidade que só corre un grave risco, o deterioro e a posible desaparición 
que pesan sobre moitos destes complexos se non se toman as medidas de 
protección pertinentes.

3 - ANÁLISE DOS GRAVADOS.

Teño o costume de facer percorridos polo monte, era o mes de febreiro e o tempo 
acompañaba. De modo que lle fago a visita o Lérez, baixo a protección do engaiolante 
Penide. Decido acadar a cima, as condicións de luz eran idóneas, era o solpor,  luz rasante.

Topei con estes gravados e sorprendéronme, tratei de recopilalos para que sexan 
coñecidos. Este artigo quere servir  tan só para iniciar o estudo destas marcas e 
poidamos desvelar o segredo que poidan  esconder. Se non agochan ningún segredo, 
sempre nos quedará o  pracer de camiñar por Penide e dende este cotarelo, auténtica 
torre vixia de toda a parroquia de Dúas Igrexas e mesmo de Forcarei, podemos disfrutar 
dunha excepcional paisaxe, escoitar o paso do Lérez e  mesmo chiscarlle un ollo ó Seixo.

3.1. LOCALIZACIÓN
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Situados na cima do Monte Penide, na provincia de Pontevedra, no Concello 
de Forcarei, parroquia de Dúas Igrexas no lugar de Quintelas de Arriba.

Monte Penide é unha das elevación coas que conta a parroquia de Dúas 
Igrexas. É un coto granítico de 714 metros de altitude que forma parte da 
terminación occidental da Serra do Candán. Cunha pendente moi pronunciada 
na súa cara leste, por onde se abre paso o río Lérez, e unha ladeira occidental 
moi suave permitindo a subida a superficie granítica da cima ( Fig. 02 ).

Coordenadas xeográficas:

Laxa 1 Laxa 2

Latitude:  42º 36’ 51.9’’ N Latitude: 42º  36’ 49.9’’ N

Lonxitude: 8º 19’ 46.9’’ O Lonxitude: 8º 19’ 45.9’’ O

Altitude: 688 m Altitude: 682 m

Descrición accesos:

Na estrada Forcarei – Silleda, pasando Quintelas de arriba, a novecentos 
metros, nun alto que hai á man dereita, vemos un enorme aeroxerador. Metémonos 
por unha pista de grava que conduce o aeroxerador, a catrocentos metros ( ata 
aquí podemos ir en coche, por agora), antes de chegar ao aeroxerador e de 

  Fig. 02  Situación de Monte Penide e
localización das dúas Laxas.
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rematar os muros que cerran unhas fincas, coñecidas co nome de Granxas das 
cruces, tomamos ( campo a través) dirección á dereita cara  a cima do monte, 
tomando un cortalume e un aramado, metémonos pola  porta que ten o aramado 
e  continuamos camiño ata a cima do monte.

3. 2. CARACTERÍTICAS DO EMPRAZAMENTO:

Emprazamento topográfico: Ladeira

Utilización do entorno: Monte baixo, dispón dunha recente plantación 
de árbores.

3.3. ESTADO ACTUAL

Vexetación: Líques e carriza cubrindo as pedras. Rodeando as laxas existe un 
abondoso mato formado maioritariamente por toxo e carrasco.

Destrucións e alteracións: O lugar sufriu unha forte actividade extractiva, foi 
a canteira da parroquia.  Moi alterada por axentes naturais e as vagas de lume.

Tipo de Propiedade: Monte Comunal

3. 4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

Sen medidas de protección.

3. 5. CROQUIS DE DESCRICIÓN:

LAXA 1: 

Laxe de granito de grao medio, medianas dimensións. Trátase dunha superficie 
inclinada destacando do terreo inmediato e bastante ben visible a certa distancia.

Os gravados visibles localízanse na zona superior da rocha, xa que o resto da 
rocha foi profanada pola actividade  extractiva que sufriu toda a zona.

Advírtese que foi unha gran mole granítica, da que só se conserva unha 
superficie pequena, cunha forma máis ou menos triangular, de 1,70 m. na base 
e os outros lados de 2,70 m.e 3,10 m. respectivamente.

Os motivos representados semellan cruciformes. Observamos dúas zonas, na 
zona superior ten  catro cruces. A primeira cruz ten 12 cm. no brazo horizontal e 14 
cm. no brazo vertical. Unha segunda cun tamaño de 15 cm. no brazo horizontal e 
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24 cm.no brazo vertical, os remates horizontais presentan pequenas cazoletas ao 
igual que o superior. As dimensións da terceira son 10 cm. no  brazo horizontal e 21 
cm. no brazo vertical, remata tamén esta cruz nunha pequena cazoleta na súa parte 
inferior. A cuarta cruz mide 18 cm. no brazo horizontal e 13 cm. no brazo vertical.

A segunda zona, un poco máis abaixo, aparece rodeada por un suco a 
modo de círculo que non a rodea na súa totalidade. Os motivos que aparecen 
representados semellan cruciformes, o grupo componse de sete formas a modo 
de cruces de triple travesaño e recruzadas, rodeadas cada unha por un círculo; 
dúas cruces latinas e unha cruz  inscrita nun círculo. Son todas iguais ainda que 
varía o tamaño, só unha delas non está recruzada. 

As dimensións das distintas feituras é a seguinte: a primeira ten 39 cm. o brazo 
vertical, que remata nunha pequena cazoleta, 17 cm. os travesaños horizontais 
e nove centrímetros o travesaño que as recruza. A segunda ten 37 cm. o brazo 
vertical, os remates superior e inferior  desta cruz presentan cazoletas, dous dos 
brazos horizontais miden 17 cm. e 9 cm. os travesaños que os recruzan, o terceiro 

  Fig. 03  Laxa 1. Monte Penide.
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brazo mide 13 cm. e 6 cm. o travesaño que o recruza . A terceira mide 22 cm. o 
seu brazo vertical, no remate superior presenta unha pequena cazoleta, os seus tres 
travesaños miden 6 cm., esta é a única que non aparece recruzada. A cuarta mide 
16 cm. o seu brazo vertical, o primeiro e o terceiro travesaño 5cm.,  e o segundo 9 
cm. , os travesaños que os recruzan 5 cm.. A quinta mide 19 cm. o seu brazo vertical, 
9 cm. os travesaños, os travesaños que os recruzan miden 5 cm. . A sexta mide 
33 cm. o seu brazo vertical, 13 cm.  os travesaños, e 5 cm. os travesaños que os 
recruzan. A sétima mide 34 cm. o seu brazo vertical, os remates superior e inferior 
deste brazo presentan cazoletas, os tres travesaños miden 9 cm., e os travesaños 
que os recruzan 3 cm..

Todas a parecen rodeadas de círculo.

Ó seu lado  aparece unha cruz inscrita nun círculo de 17 cm. no brazo vertical 
e 15 cm. no brazo horizontal.

Un  pouco máis arriba as outras dúas cruces, a primeira mide 15 cm. no seu 
brazo vertical e 10 cm no brazo horizontal. A segunda mide 18 cm. no  brazo 
vertical e 12 cm. no brazo horizontal.

O suco: ten unha anchura de 2 cm., bastante nítido,  pouco erosionado, con 
perfil en “V”,  semella que foron realizados cun instrumental metálico de punta 
(Fig. 3, 4, 7 e 8). 

  Fig. 4. Laxa 1. Monte Penide.
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LAXA 2.

Laxa de granito de grao medio, medianas dimensións. Trátase dunha superficie 
a rentes do chan, pouco visible na distancia.

Gravada sobre un panel máis ou menos horizontal e moi pouco destacado do 
terreo inmediato, aparece cuberta por sedimentos dos axentes erosivos e polos 
restos dos frecuentes traballos de cantería.  Mide 2,90 m. no eixo N-S e 2,95 m. 
no eixo leste- oeste.

Os motivos representados son cruciformes, observamos cruces difíciles de ver.

Análise das máis salientables: a  primeira cruz mide 21 cm. no brazo vertical 
e 15 cm. no brazo horizontal. A segunda mide  17 cm. en ámbolos dous brazos. 
A terceira mide 18 cm. en ámbolos dous brazos. A  cuarta mide 13 cm. nos 
dous brazos.

O suco: ten unha anchura de 3 cm. , semella que foron feitos por un obxecto 
metálico de punta ( Fig. 5 e 6 ).

4. UNHA POSIBLE INTERPRETACIÓN

Algunhas veces resulta difícil  diferenciar os gravados prehistóricos de gravados 
de época histórica, xa que poden presentar algún motivo similar, mentres que 
outras figuras resultan case imposibles de atribuir a unha ou outra época.

  Fig. 5: Laxa 2. Monte Penide.
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No caso que nos ocupa e tras a análise dos gravados feitas polos profesores 
da Universidade de Santiago de Compostela, Fernando Acuña Castroviejo e 
Camilo Fernández Cortizo, conclúen que se trata de gravados de época histórica. 
Poderían ser de época medieval ou moderna, principalmente polo motivo que 
aparece representado, cruciformes e pola viveza do suco.

A cruz é o principal motivo dos gravados de época histórica.

O seu significado pode ser múltiple. Puideron ter sido executadas como símbolo 
de propiedade das terras en que se atopan. Tamén se puideron realizar cun carácter 
apotropaico, de protección contra o descoñecido, ou mesmo nun intento de cristianizar 
a zona. Outra posible hipótese permitiríanos afirmar que se trata  dun indicador do límite 
parroquial, do que se atopan relativamente preto na actualidade, estan situadas entre as 
Parroquias de Dúas Igrexas e Pereira. De feito, a monumentalidade da rocha en que están 
gravados fai dela un elemento moi rechamante, que permite unha rápida identificación 
para ser utilizada como límite. A proximidade das mámoas reforza esta hipótese, pois as 
mámoas  tamén servían de marcos para establece-los lindeiros de propiedade.

 Os límites parroquiais en ocasións lémbranse en actos e acordos entre as 
comunidades veciñas, nos que poderían ser confirmados gravando unha cruz ou 
unha rocha con cruces. Nalguns casos para  facer as divisións parroquiais ian ata o 
lugar os dous párrocos, con testemuñas– persoas  dos dous lados- e cada testemuña 
facía unha cruz ou unha marca na pedra, autentificando así a división parroquial.

5. OUTROS VESTIXIOS ARQUEOLÓXICOS EN MONTE PENIDE

  Fig. 6: Detalle Laxa 2.
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Conserva vestixios de época prehistórica, concretamente da cultura dos 
dolmes ou mámoas. Penide conta con dúas mámoas inventariadas, pero é 
sinalado por Bouza Brey como un enclave de mámoas, fala que na cima existiron 
un número indefinido de mámoas, totalmente destruídas pois a zona foi moi 
alterada polos canteiros. Moi próxima á cima no punto chamado a Granxa, no 
lado noroeste está unha mámoa, un pouco máis o norte, cerca da estrada a 
outra, ámbalas dúas estragadas. Lindando coa segunda mámoa está o grupo de 
Os Olleiros. Esto fálanos dunha presenza humana, que a groso modo, podemos 
situar entre o 3.500 e o 2.000 a.C. Estas mámoas son monumentos funerarios 
erixidos polos primeiros agricultores e pastores que poboaron esta zona.

Polo xeral, estes monumentos megalíticos están construídos por unha cámara 
cuberta por un túmulo, en forma de casquete esférico, edificado con sucesivas 
capas de terra e pedras e protexido, na meirande parte dos casos, por unha 
coraza de pedras de tamaño medio, nalgúns casos esas pedras eran seixos 
brancos para resaltar a visibilidade. 

É difícil saber como eran físicamente estes poboadores, pois a extrema acidez 
do noso solo galaico e o seu elevadísimo grao de pH, corroe totalmente os ósos, 
de modo que non chegou a nós ningún esqueleto das persoas inhumadas. Pero 
segundo os datos doutras áreas, especialmente da rexión atlántica, podemos 
pensar que os individuos daquelas comunidades posiblemente medirían entre 
1,50 m. e 1.65 m. de altura, segundo o sexo, cun predominio cranial dolicocéfalo, 
riscos acusados de gracilidade e mesmo unha certa apariencia negroide; 
as súas queixadas serían bastante saíntes. Desde a óptica antropolóxica 
estariamos, hipoteticamente, diante dun tipo humano chamado mediterráneo 

  Fig. 7: Detalle Laxa 1.
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ibero-insular. Tampouco sabemos como se colocaban os corpos dos enterrados 
na tumba,  pode que se puxeran en posición flexionada, aínda que de acordo 
cuns ritos diferentes acordes co prestixio social do morto. Unicamente sabemos 
da presencia de amoreamentos de pedras, pavimentos, cachelas – pode que 
de carácter ritual – e enxovais de acompañamento. Polos datos arqueolóxicos 
tamén se comtempla a posibilidade dun rito de osario, no que os ósos do defunto 
serían tronzados antes de introducilos no sartego ( Rodriguez Casal, 1990: 123).

A relación entre mámoas e vías de tránsito constátase aquí, así segundo 
Lamas Bértolo, as mámoas de monte Penide xunto coas do grupo de Coto Vello, 
a de monte Olleiros e a de Outeiro de Vela franquearían o camiño de feira que 
unía a parroquia de Dúas Igrexas coa feira de Aciveiro

A propósito da Feira de Aciveiro e conforme o Dicionario Madoz de 1845 a  
actividade comercial de Forcarei centrábase fundamentalmente nas feiras de 
Soutelo, que se celebraba o último mércores de cada mes na feira de Aciveiro 
celebrada o terceiro domingo de cada mes. Á feira de Aciveiro  acudían os 
veciños dos pobos inmediatos para a compra-venda de gando (cabalar, vacún, 
lanar, porcino), froitos e produtos do país (ovos , centeo, millo…).

Conta tamén con restos de antigas explotacións de recursos primarios, con 
restos de minería, de indeterminada adscrición cultural ainda que poideran 
tratarse de restos de época romana.

Os romanos loitaron preto de 200 anos contra tribos peninsulares (íberos, 
celtas, …) ós que dominaron en tempos do emperador Augusto. En Terra de Montes 
interesábanse polas minas e pola agricultura, a prensenza romana faise evidente 

  Fig. 8: Detalle Laxa 1.
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a través desas vías de comunicación que cruzarían Terra de Montes, pasando 
por Cerdedo e Soutelo ata Ourense e Lugo (sería a base da estrada Pontevedra – 
Ourense), quedan vestixios nas partes que non utilizou esta estrada, sobre todo, 
en Cerdedo, outra evidencia do seu paso agroma  nas pontes.

Nesta zona e segundo o mapa metaloxenético, é mineralizábel o estaño, de 
modo que ese debería ser o mineral explotado.

Está situada nunha zona de monte que se coñece como Caramés, lindando coa 
parroquia de Pereira, é coñecida como a mina da Urceira ou mina de Caramés, 
situada preto dun lugar onde o Lérez toma auga dun regato que nace en Narcellas. 
Trátase, segundo Xulio Carballo Arceo, dunha mina en galería, presenta unha boca 
en forma ovalada, duns 2 m. de ancho, orientada cara o suroeste. Esta galería 
encóntrase entullada a escasos metros da súa entrada. Tanto a galería como as 
labores superficiais están realizadas sobre un xacemento secundario aluvial, de 
cantos rolados de cuarzo e de granito, resultado das tarefas de lavado de aluvións.

6. LENDAS POPULARES EN TORNO AO MONTE PENIDE

A xente sempre se preguntou quen serían os seres que construiron as mámoas, 
as antas. Mouros e mouras son considerados en Galicia tradicionalmente 
anteriores aos romanos; nada teñen que ver cos árabes que invadiron a península 
Ibérica no século VIII. Esta palabra utilízase co mesmo senso  que a palabra 
morto,  é dicir, dun ser que xa non pertence á comunidade dos cristiáns vivos.

Pero estes “mortos” non deixaban totalmente de existir, de aí que mouro e moura 
sexan os antepasados remotos, os ancestros, os desaparecidos hai algún tempo 
cando aínda non chegara o cristianismo. A Igrexa, no seu afán evanxelizador contribuíu 
a manter vivo o termo “mouro” ó confundilo cos naturais do territorio da antiga 
Mauritania, do Norte de África, que  eran musulmáns e inimigos do cristianismo. E o 
mouro co significado de musulmán pasou a ser un personaxe do folclore: un habitante 
de castelos, covas e ruinas do pasado nas que xamais vivira nunca un mahometano.

Os mouros son na crenza popular, os primeiros poboadores de Galicia; amosan  
un certo antagonismo cos labregos,  manteñen con eles unhas relacións peculiares. 
Os mouros teñen os cartos, o ouro. Tamén se conta que nas mámoas había, ou hai, 
tesouros agochados. Sobre este núcleo temático recollemos unhos relatos:

“ Din que no  Monte de Penide, hai tesouros enterrados, ouro. Os ricos, os de … 
atoparon e levaron cuncas e olas  de ouro. E onda a mina hai grades de ouro.” (sic.)

(Informantes: Ermitas Pereira e María López de 64 e 65 anos respectivamente, 
veciñas de Quintelas, Dúas Igrexas)

Outro relato recollido é o da “Galiña dos pitiños de ouro”:

“En Penide, entre as penas, había  unha galiña que saía  ó camiño do medio  
(antigo camiño que comunicaba Dúas Igrexas con Pereira). A Galiña saía  ás veces 
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con todos os pitos, e  eran de ouro. Vírona a ela e os pitiños a xente que ía por ese 
camiño cara Pereira. Qixeron colle-la pero escapáballe alá pola rega de Penide”

(Informantes: Ermitas Pereira e María López de 64 e 65 anos respectivamente, 
veciñas de Quintelas, Dúas Igrexas)

Destes relatos podemos estrapolar, seguindo a análise de Aparicio Casado,  
algunhas lecturas:

O campesiño galego fai unha elaboración mítica e imaxina aos antigos poboadores 
posuidores de inmensos tesouros; os pobos antigos para eles constituían sociedades 
ricas, onde era abondoso o ouro. Para chegaren a estas deducións, partirán da 
observación dos detalles construtivos de antas e mámos, e engádenlle a lóxica, 
trasladando á antigüidade  a súa idea de sociedade. Outra posible lectura pode 
ser a evidencia  de que os campesiños galegos andaron na procura de tesouros, 
remexendo en castros e mámoas, ata tempos moi recentes. E continúan afirmando 
que moitos atoparon ese ouro e que  é a orixe da fortuna dalgunhas casas.

Todo este discurso amósase envolto nunha atmósfera de escepticismo, incertezas, 
de sospeitas típicas da mentalidade campesiña e que se pon de manifesto nas frase 
que utilizan.”din que hai, ninguén o veu..” e que rematan “ bo, pero esto é un conto”

 Fig. 9: Outros xacementos arqueolóxicos no 
Monte Penide.
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As lendas sempre teñen un pouso verdadeiro que cómpre saber interpretar. 
Na actualidade é xa máis difícil recoller da tradición oral antigas lendas e crenzas 
relacionadas con estes montes. Lamentablemente os anciáns que recordaban 
estas cousas xa non están connosco.

7. NA PROCURA  DA CONSERVACIÓN DO PATRIMONIO

Para rematar e poder disfrutar mellor da vista de petroglifos, diremos que hai 
varias maneiras de poder velos. Todas elas teñen como requisito indispensable un 
bo paseo polo monte. A mellor hora para poder velos é o solpor, pódense deste 
modo apreciar mellor os sucos gretados na pedra. Outra maneira máis aventureira  
é á noite e coa luz dunha lanterna, as sombras que fai a luz permítennos  percibir 
mellor os gravados, sacándolle folgos ós sucos erosionados que coa iluminación 
diúrna son difíciles de percibir. As marcas de pedra deste xeito énchense de vida. De 
calqueira xeito cando nos acerquemos a eles, tanto para disfrutar da súa vista como 
para estudalos, debemos de considerar unha serie de normas: non pintalos con xiz, 
evitar pisalos, non se poden remarcar con punzóns ou outras ferramentas e tampoco 
se lles pode quitar os briofitos e os líquenes, pois axudan a súa conservación.

Somos conscientes de que os xacementos arqueolóxicos pecisan dun profundo 
labor de divulgación e sensibilización, que repercutirá na súa protección. Cando 
se visiten temos que ser respectuosos, é a nosa responsabilidade conservalos 
para que os nosos  herdeiros poidan coñecelos e disfrutalos.
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Coma John Huston
Inma López Silva
Escritora

Ás veces, mentres soaba a música do NODO, deixábase levar polas súas 
propias lembranzas, coma se aquela crónica cinematográfica obrigatoria non 
fose para el máis có detonante da imaxinación. Puña as bobinas, vixiaba o 
proxector e, mentres tiña tino de que non ardera a película, imaxinaba escenas, 
imaxes e momentos que ben poderían ter sido o comezo dunha gran película. 
Había unha idea recorrente: o día da lúa de mel no que, á altura das Casetas, viu 
caer a maleta desde o teito do bus da Estradense facendo voar polos prados o 
seu traxe de noivo. Sería un bo comezo para un filme, si, señor. Logo xa se vería 
como continuaba. Podía terlle dado por facer cine, coma a Chano. Pero, ao final, 
polo que fose, el quedou con aquel oficio de quen observa os soños dos demais 
desde atrás, mentres a película avanza. 

Podía ter sido cineasta. Había días nos que a música do NODO lle facía pensar 
no que sería del se en lugar de imaxinar historias mentres puña as bobinas no 
cine de Forcarei decidira cargar a cámara ao ombro e contalas a través do visor. 
Coma John Huston, se quixera, podería ter convertido as bestas de Sabucedo 
no rabaño que levar por terras sen conquistar, e converter os seus veciños en 
vaqueiros rudos que fumarían tabaco de mascar. Rodaría grandes historias de 
amor a un lado e a outro do río Lérez. Ou filmaría a toma e destrución do convento 
de Aciveiro cun suave toque de nostalxia medieval. Mesmo podería contar unha 

guerra entre Soutelo e Forcarei ao 
mesmo estilo que A gran evasión. 
Así era a música do NODO. Oíndoa, 
miraba desde atrás as facianas 
atentas das raparigas da vila e vía 
nelas a Marilyn Monroe con camisa de 
cadros, e sobre todo, esculcaba nelas 
á Greta Garbo de películas que non 
viran pero que imitaban sen sabelo: 
todas, sen excepción, lavaban a cara 
no inverno coa neve que se acumulaba 
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no peitoril da fiestra dos seus cuartos. Poñendo aquelas películas españolas 
cargadas de tonadilleiras e cupletistas, de imposíbeis amores entre señores e 
criadas, ás veces pensaba que sería deles todos se, coma John Huston, el fose 
quen de filmar as historias que todos os seus querían para si cando sentaban 
naquelas ringleiras de asentos onde os namorados se amaban de esguello e 
onde os nenos soñaban cunha vida coma as das estrelas de Hollywood. El ben 
o vía desde o seu taburetiño onda o proxector, despois de lembrar o pasado ou 
imaxinarse cineasta coa música do NODO.

Tralas películas, recollía e volvía para a casa. Falaba cuns e cos outros. 
Nalgunha ocasión incluso tomaba un viño na taberna. Nos días longos do verán, 
tamén aproveitaba as últimas raiolas do sol para dar un paseo ata a beira do 
río. Pero nunca lle contou a ninguén as cousas que pensaba mentres no cine de 
Forcarei todos escoitaban o NODO, atentos. Sempre lle pareceu que desvelar ese 
segredo debía de ser perigoso. Ao mellor, mesmo pechaban o cine e, sen cine, 
que sería das rapazas que se peiteaban coma Liz Taylor para ir bailar coa banda 
polos Dolores? 

Pero un día o cine pechou e el ficou á porta sen o taburetiño onda o proxector, 
preguntándose se John Huston deixaría tan facilmente que aquel lugar ao oeste 
de todos os oestes quedase orfo das películas, e mesmo do NODO co que, por 
aqueles días, botar o maxín por riba da Terra de Montes, coma un gavián que 
o salva todo. Mais el non era John Huston e aquel lugar non era Hollywood, nin 
sequera París. E “Reina Por un Día” na televisión era agora o espello no que se 
miraban as Marilyns con ondas de auga no cabelo que lle dicían adeus coa man 
cando pasaban por diante do cine pechado. Ainda así, merecerían que alguén 
lles gardara as caras de rapazas felices en celuloide. E John Huston non ía ir a 
Forcarei para facelo por el. 

Despois mesmo desapareceu o edificio e a máquina de proxectar, e o celuloide 
que ardía. O taburetiño de mirar desde atrás as caras asombradas da xente ante 
a pantalla foi para leña nalgún inverno con neve. Pero con todo, el non esquecía. 
Cando revelaba as fotos de carné ou cando investía un domingo en lle facer o vídeo 
da voda a algún dos soñadores que sentaran outrora nas ringleiras de asentos fronte 
á pantalla, el aínda escoitaba no maxín a música do NODO, coma se fose a previa 

daquela película que se ía gardando 
na cámara. Non era cine, pero podería 
selo. No mais fondo, aínda gardaba a 
esperanza de que calquera día, nunha 
desas cerimonias que filmaba para o día 
no que os cónxuxes esqueceran por qué 
casaran, caese unha maleta dun coche 
lanzando ao vento os traxes de noivos 
e dándolle a oportunidade de contar 
así, co ollo posto naquela cámara, unha 
historia coma as de John Huston. 
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“AS CORES 
ESVAÍDAS DA 

NOSTALXIA”
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  En riba e abaixo, membros da familia de Pura Dapena, de Chamosa, en distintas e 
antigas fotos de eco nostálxico. As de riba en torno a 1920, e a de abaixo en torno a 1940.
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  Primeira Comuñón de Pura Dapena, no ano 1943. María Dapena de nena, diante 
dun palleiro, e Manolo de Cidro, María e Manuel Dapena montados nun tractor,

nos primeiros anos da década dos cincuenta.
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  Na foto de riba, familia Dapena de Chamosa a comezos da década dos 50. Abaixo,
familia de Martiño da Ponte en torno ó ano 1925.
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  En riba, mozas de Chamosa cosendo (entre elas Pura, Divina e Elvira) nos anos 50. Abaixo, 
foto de casamento de Pura Dapena coas amigas e nenos convidados, a finais da mesma década.
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 Casamento de Dora e Sabino con todos os convidados ó banquete posando na parte sur da 
igrexa de Forcarei, que se celebrou na casa de Herculina (abaixo) a comezos dos anos cincuenta.
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  Arriba, cursos para obter o graduado escolar en Forcarei, a comezos dos anos 60, cos 
mestres Don José e Don Nicolás. Abaixo, probas de Educación Física dos alumnos

de Extensión Agraria, en torno a 1973.
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  Actividades do alumnado de Extensión Agraria. Na foto de riba, no cuartel vello 
(hoxe Centro Social), e abaixo colocando o poste sinalizador de Rabadeiras.
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  Na fotografía de riba, mocidade da Umia na festa de Santa Isabel de Escuadro, nos anos 60. 
Abaixo, procesión en Meavía, tamén nos anos 60 
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  Nenos da parroquia de Meavía nos anos 50. Abaixo,
Tucho da Umia e familia na labranza 
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 Familia Graña, avós e netos, na neve. Abaixo, Toukí, Luis do Mediodía e
Antoniño de Chamosa, nos anos 80
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  Fin de curso da Escola de Forcarei no ano 1970, en Aciveiro.
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  Arriba, outro momento do Fin de Curso 1970. Abaixo, xente de Dúas Igrexas e 
Forcarei traballando na Ponte de Fundouteiro.
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  Arriba, Avelino dos Chamosas e algunhas mozas da Ponte nos anos 20, entre elas 
Pilara, á dereita da foto. Abaixo, Reis en Forcarei no ano 1967
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  Cecilia Barreiro, de Sorribas e Belsita González, de Pardesoa,
alumnas de Extensión Agraria, no ano 1973
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As pingas de orballo

caían sobre a pedra do seu leito.

Os canteiros debuxados

cantaban no seu verbo

marcando o latexar da terra

con maceta e cicel,

e o pulso das muiñeiras

nas romarías de gaita e redobrante;

A deusa artista creadora:

a Música, con eMe de Muller.
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Se hai algo que distingue aos nosos montes

é que só precisan escoitar os tres primeiros compases dunha muiñeira

para seguir entoándoa

nun eco que camiña cara o eterno.

Un eco circular

un da Capo al Segno.

Un monte que late

diástole-sístole-diástole

nun D.S. non ferido polo tempo;

se hai algo que o distingue

e ser o único monte gaiteiro.
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Sen naves espaciais

chegaron as luces de cores

traguendo o glamour

dos tacóns e os estampados

á Romaría das Dores.

o baile 

mergullou as olladas cómplices

no recordo dos xigantes

bailando pasacorredoiras e pasodobres.
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Choraban

as pedras

silandeiras.

Bailaban

polas meixelas

nun asubío de caracolas

de meniñas gaiteiras.

En cada pinga

o reflexo da torre

e o sal do desexo

de ser parte da Barciela.
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Chegaron as gaiteiras 

canda as luces de cores. 

E chegaron as mulleres

máis ca nunca

e xa non eran só labregas,

e viúvas de vivos e mortos.

Eran mulleres XXI.

Rosalía

de seguro estaría orgullosa

de ver cantar 

ás agora meniñas gaiteiras.
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A maxia do rebelado

só era comparable

a atravesar a Baiuca.

Ir subindo as revolucións do 600

e ver

entre a néboa,

cada vez máis nítida,

a silueta anceiada.

A visión das fotografías definitivas.

a entrada en Cotaredo, 

sentindo a palabra fogar.
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O teu engado

ficou bailando no ar

enchéndoo todo

cun cheiro inconfundible.

Cando voltei a aquela casa

anos despois

o teu engado

aínda desdebuxaba arañeiras coas lembranzas.

De súpeto

unha bafarada de vento

entrou por unha das fiestras rotas

deixando tras de si 

unha mensaxe escrita coa xema dos dedos no pó:

“a maxia de cada recuncho

reside na arañeira pespuntada por cada unha das persoas que o habitou”.
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Forcarei en Cores
FOTOGRAFÍA CREATIVA
Esta exposición de fotografía poderase contemplar na Casa do Concello 
dende o día 15 de agosto ata o 15 de setembro.

PANCHO 
RODIÑO

F. ROZADOS 
“ROCHI”
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PANCHO RODIÑO é pintor, nacido en Pontevedra. O Concello de Forcarei xa 
ofreceu unha exposición dos seus cadros no ano 1991. Nesta ocasión ofrécenos 
unha interpretación de Forcarei a través de fotografía creativa, en colaboración 
con F. Rozados “Rochi”. O resultado é apaixonante, e poderase ver a partir do día 
15 de agosto na Sala de Exposicións do Concello de Forcarei.

  VACA MATÉRICA

  MULLER LABREGA EN PRIMAVERA
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  PRAZA INUNDADA

  PRAZA ILLA
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  CONCELLO SOLARIZADO

  CONCELLO NATURAL
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  FORCAREI A ESPÁTULA

  PAISAXE
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  MOSTEIRO DE ACIVEIRO CON REMUÍÑO

  PAISAXE  COMPOSICIÓN COA IGREXA
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  OUTONO EN VILAPOUCA

  PONTE MARIL EN OUTONO
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  TENDAS EN PONTEMARIL

  TENDAS EN PONTEMARIL
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  MUÍÑOS DE VENTO

  NOITE NA PONTE
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  VACA ART

  VACA MATÉRICA
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  CONCELLO

  COMPOSICIÓN
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  MUÍÑO DE VENTO

  PAISAXE DE OUTONO
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Estas fotografías de F. Rozados “Rochi” foron realizadas entre o ano 2001 e 
o 2010. Nelas, recolle diferentes visións creativas de Forcarei, da súa paisaxe, 
eventos e monumentos.

  FESTA DO GAITEIRO (2009)

  NOITE EN SOUTELO (2009))
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  ANOITECER NAS BAIUCAS

  LAGOA SACRA DE MEAVÍA
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  AMENCER NA PRAZA I

  AMENCER NA PRAZA II
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  ESTATUA DA MULLER LABREGA

  IGREXA DE FORCAREI DERRETÉNDOSE
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  FEIRA EN FORCAREI (2004)

  FESTA DAS DORES 2009
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  CASA DO CONCELLO (2001)

  NOITE DE REIS 2010
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  PARQUE EÓLICO (2009)

  CENTRAL EÓLICA (2009)
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  OBSERVATORIO I (2010)

  OBSERVATORIO II (2010)
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  FESTA DO GAITEIRO (2009)

  FESTIVAL FOLK CHURRUCHAO (2009)
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  ANOITECER NAS BAIUCAS II (2010)

  CASA DO CONCELLO (2002)
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  FREIXA NO UMIA (2003)

  LAGOA SACRA II (2009)
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  TIOVIVO NA FESTA DAS DORES (2009)

  CHAVE EN ACIVEIRO (2009)
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A morte da freixa
Por Pura Dapena

Hoxe fai un día triste, chove todo o día sen parar, semella un dos invernos de 
antes, cando chovía semanas enteiras de continuo, porque agora hai anos nos 
que chove moi pouco na invernía. O único que me alegra un pouco cando chove é 
ollar a freixa, que colle vida. Estou ollando a fervenza de auga, que baixa branca 
coma se fora neve, facendo un ruído que adormenta, coma cando era pequena, 
que durmía nun xergón de follato, e antes de me deitar miraba pola fiestra, para 
escoitar o ruído, e daquela xa quedaba durmida toda a noite.

Na nosa casa xa tiñamos colchóns de lan, pero eu quería mellor o de follato. 
Facíalle un burato no medio e daba moita calor, ata que miña nai, Avelina 
Fernández, un día díxome: –Se o queres, faino ti, porque daba moito traballo 
facelo todos os anos, coller o follato de onda a espiga, para que non fora moi 
duro e sen nada de cachoto.

A freixa e mais os muíños que moían con aquela auga morreron cando colleron 
a auga para Forcarei, para consumo das casas e demais. Eran cinco muíños, dos 
cales só un está agora arranxado, mais sen auga non poden moer. O primeiro 
na cima, onde comeza a freixa, era 
de Benito Carballeda; o segundo 
de Esperanza Gutiérrez; o terceiro 
de Antonio Rodríguez e Marcelino 
Rodríguez; o cuarto de Andrés Míguez; 
o quinto de Ermosindo Campos, 
Avelino Dapena, Roque Barreiro e 
Ramiro Dapena. Estes moían por 
días, pero ó faltar a auga tivemos que 
cambiar polos da casa. O noso moe 
as espigas sen ter que mallalas, pero 
a fariña xa non é coma a dos outros 
muíños. Para cocer o pan, collíase só 
da que estaba pegadiña á moa, que 
era a mellor, senón o pan saía áspero. 
Iso era antes, porque agora xa nin se 
coce senón que sexa por un antollo.

Tamén a freixa ofrecía outras 
vantaxes. Cando viñan os viaxeiros   Freixa de Chamosa
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subían á cima para ver como caía a auga con forza e tan branquiña. Entón tiñamos 
carreiros para subir ós muíños e para levar as vacas ó monte, que agora está cheo 
de maleza. Tamén tiña, alí no medio, onde fai un chan, un pozo para nos bañar os 
rapaces e quen quixer. É grande, limpabámolo todos os anos, e na parte de riba 
tiña unha pena grande dende a que nos tirabamos para o pozo ben adiante, porque 
onde está a pena cubríanos a auga e, como non sabiamos nadar, tiñamos medo a 
afogar. Logo, un pouco máis arriba, outra pena, que fai un vadén no medio, onde caía 

  Outra vista da Freixa
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a auga nun chorro, era a nosa ducha. Nos tempos da miña nenez pasabámolo moi 
ben, sempre cantando. Máis abaixo, nas mesmas penas, había unhas charcas, e alí 
metíase o liño… ¡Meu Deus, que traballo tapalo con pedras para que non quedara 
nada fóra da auga! Agora está moi de moda para facer colchas, manteis, etc. ¡Canto 
traballo daba sementalo, regalo, estonalo, arrincalo, ripalo, poñelo en feixiños e telo 
no río oito días, mellor na auga da freixa, porque era máis quente e dicían que lle 
facía ben ó liño, logo poñelo a clarexar no prado outros oito días. Despois poñelo 
outra vez en feixiños e mazalo nun mazadoiro de pedra cunha maza de madeira. 
Tiña que estar xuntiño para que non se estragara. Eu, cando non miraban para min 
deixábao estirar dándolle na pedra, porque así mazábase antes, pero a avoíña, se me 
pescaba dicíame: “xunto, nena, que o estropeas”. Logo, restrelalo, espadelalo, facer 
as mazarocas, fialo, facer as marañas, logo cocelas en auga con borralla nun pote 
de ferro, e que non tivera leña de castiñeiro o lume, se non saía o liño moreno. Logo 
outros cinco días a clarexo no prado, logo facer os novelos e por fin á tecedeira para 
facer sabas, tamén colchas de trapos, poñéndoos en tiras e coséndoos. Tamén se 
facían colchas de lan, trapos e liño. Deixábanse os máis bonitos, de varias cores. Son 
moi lindas. Eu teño unha que tén no medio as letras de miña nai. Saqueille o fleco e 
púxena de alfombra na sala. Os que a ven din que iso non se consegue hoxe a ningún 
prezo. En fin, quentar na cama non quentaban nada, pero pesar… miña naiciña!, non 
se podía con elas.

Pois ben, no tempo da guerra, contábame a avoa, como non tiñan cartos para 
mercar nada, fixéronlle ós nenos camisas e vestidos ás nenas, e grazas ter o liño, non 
había outra cousa. A min non me tocou. Cando nacín, no ano 35, meu pai coñeceume 
cando tiña dous anos. Cando se foi para fóra non nacera, e foi cando estalou a guerra. 
El estaba en Burgos e colleuno do lado de alá, como dicían daquela, e en dous anos 

  Pontella de Chamosa
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non souberon máis del. ¡Que triste tivo que ser tamén para el nin coñecerme sequera! 
Pois ben, na cima de todo da freixa, onde comeza a cascada, había un pozo moi 
fondo. Chamábase o pozo da mina. Ninguén sabía o fondo que tiña e, segundo dicían, 
tiña dentro unha galiña branca cun pitiño marelo. Dicían que eran de ouro e só saían 
nos meses de xullo e agosto, cando era lúa chea. Dicía a avoa que a vira unha vez ás 
tres da mañá. Viñan coas vacas ela e mais seu pai, porque antes as vacas ás veces 
ían cara o monte e durmían fóra se non se atopaban. Aquel día tiñan unha a piques 
de parir e foron ata que as atoparon, e pasando a freixa ela viña atrás e sentiuna 
cantar. Chamou por seu pai e foron alá para collela. Entón meteuse no pozo e xa non 
a viron máis, e iso que foron mirar outras veces de noite, pero nada.

Tamén, cando eu era cativa, tiven a sorte de coñecer ó siñor Afranio, como 
se facía chamar. Estaba na casa de Pedro de Sorribas de criado. Era, segundo 
dicían, un fuxido da guerra. Viña moito coas vacas para Chamosa, para un 
prado que se chama a Chousa. Moitas cousas me aprendeu malia a diferencia 
de idade. Fomos grandes amigos. Sempre me dicía: –ti, cando teñas algunha 
dúbida na escola, se estou eu aquí, vén que cho digo. Seica era mestre, e sería, 
porque sabía de todo. E claro, eu era moi lista, segundo dicía a mestra, porque 
calquera dúbida que tiña dicíama el, e así ó día seguinte xa sabía todo e máis o 
que lle seguía. Dicíame tamén: –Non lle digas que o sabes ata que cho poñan. 
Desta maneira calquera podía ser 
lista, verdade que si?

Cando o coñecín, ¡que medo pasei! 
Lémbrome coma se fora hoxe. Díxome 
a avoa: –Puriña, tés que ir ó muíño levar 
este saco de millo e traer a fariña, que 
che queda xa collida no pousafoles 
(porque os muíños todos teñen unha 
pedra que sae para fóra máis cás 
outras, e que se usa para poñer alí os 
sacos en alto). Antes os sacos eran de 
tea de liño, non eran de plástico coma 
agora. Entón eu, pasando a pontella, 
que era estreita –non collían dous 
á par, agora xa nin existe, está todo 
tirado, dá pena–, como levaba o saco 
na cabeza e o sombreiro, non vía ó 
lonxe, e cantando cousas novas, porque 
sempre andaba cantando, e chegando 
ó final vin un home e erguín a cabeza 
para mirar quen era. ¡Miña naiciña! Tiña 
unha barba grandísima e un sacho na 
man. Eu pensei: é un tolo, vaime matar, 
e como non tiña máis có saco para me 
defender, collino e tireillo á cabeza. El   Libro sobre o Sr. Afranio
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apartouse e… zas! o saco para o río. Eu fuxín. El chamábame e dicíame que non tivera 
medo, pero eu nin caso. Cheguei á casa que xa non tiña nin alento e, claro, sin a fariña. 
A avoíña, ó verme así díxome: –¿Que tés, miña nena?, meu Deus, como vés entón? Eu 
díxenlle o que pasara e díxome ela: –É Afranio, muller, non che facía mal ningún, non 
ves que tén as vacas na chousa. ¿E que fixeches co millo?. Eu díxenlle: –tireillo á cabeza, 
non sei, se cadra foi para o río. –Válgame Deus, estarache bo. O que ti fixeches!. Logo 
foi comigo para que non lle tivera medo e mais para saber que fora do millo. Cando 
chegamos alí, el xa collera o saco do río antes de que se mollara, e como o muíño estaba 
aberto xa llo botara el. Tal foi ben, que se non, como se di, entre trapos e farrapos, o 
muíño acabara o millo que tiña e escentellaríase. Así foi como o coñecín. Ogallá lle fose 
ben na vida como eu lle desexei. E desde entón podo dicir que foi parte do meu mestre. 
Un día preguntoume: –¿E ti que queres ser cando sexas grande?. Contesteille axiña: –
Mestra de Matemáticas. –Xa mo parece, que se che dan moi ben os números. Era o que 
máis me gustaba, facer problemas, quebrados, regras de tres, en fin, todo o que fose 
números. Tamén me gustaba moito a lectura. O que nunca me gustou foi a escritura, 
pero como antes só estudiaban os ricos… os pobres a traballar. Iso si, nós á escola 
fomos todos os irmáns moito ata os trece anos que remataba a primaria. Así rematei 
os meus soños de ser mestra e menos mal, que outros da miña idade nin sequera á 
escola foron. Ás veces non tiñan roupa de abrigo e, se non, preferían quedar xogando, 
ou non tiñan zocos no inverno. En fin, nesa idade tocoume coller a sacha, o podón e o 
arado. Como todo se facía a man, facía falta moita xente, non coma agora que se fai coa 
maquinaria e abonda menos xente, que cos nenos que hai agora a pouco chegaban. 
Aquí, en catro casas só, eramos 27, algúns máis grandes, outros máis pequenos, claro, 
e moitos máis que había. Pois ben, niso cambiou moito, porque agora, coas becas que 
hai os nenos listos tamén poden estudar aínda que sexan de xente humilde, e poden 
demostrar que serven para o que sexa, porque, como di o refrán, hai quen di o que sabe 
e tamén hai quen sabe o que di, que é moi diferente.

Tamén cando eramos rapaces faciamos ruadas de pandeiretas nas eiras. Uns 
cantaban e tocaban e outros a bailar. Estabamos por veces, para que nos tocara 
algo a todos. Como non había televisión, faciamos o que se podía.

Despois fixeron aquí un cursiño para sacar o certificado de estudos primarios, 
de noite, e eu, xa casada e con fillos, alá me fun por el. Non aprendín máis do que 
xa sabía, pero rememorei o que tiña esquecido. Foime moi doado, pero gustoume ir 
de novo á escola, xa que non puiden ser mestra, alomenos tiven ese gusto de ter o 
título de recordo, porque o saber nunca é demais e non ocupa nada. É mellor saber 
ca ter que preguntar sempre.

P.D: Este pequeño relato é feito pensando no meu neto David. Cando entenda 
e sexa grande que saiba algo do que se facía na freixa cando había auga. 

Da súa avoa, Pura Dapena. 
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Cantares que cantabamos entre moitos:

En Chamosa no hay quien cante

que murió la cantadora

pues ahora canto yo

que canto más a la moda

De Chamosa aunque yo muera

de Chamosa aunque yo muera

quiero que corra la sona

de que Chamosa es mi tierra

Pra Chamosa vou cantando

prenda do meu corazón

pra Chamosa vou cantando

pero pra outro lado non

Unha vella e mais un vello

puxéronse de foliada

e no medio do camiño

quedáronse na estacada

Miña nai, miña naiciña

coma miña nai ningunha

que me quentou a cariña

co calorciño da súa
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