Granxa en Ribeiras de Lea

A Terra Chá é unha superficie achairada
rodeada de montañas e na que se erguen
frecuentes outeiros. É a penechaira máis
ampla de Galicia, que se corresponde coa
cabeceira da bacía do río Miño.

Dado o seu carácter de ampla chaira no corazón do país, é unha unidade
paisaxística ben definida. Lonxe de converterse nunha imaxe monótona
e homoxénea, aparece coma un conxunto de elementos ben dispostos,
espallados por un territorio amplamente visible.

A pobación vive moi diseminada por todo o
territorio en pequenos lugares e aldeas dando a
sensación de que o hábitat está “pulverizado” na
paisaxe. Pola contra, o programa de colonización
destas terras nos anos 1960 supuxo tamén a
creación de catro “poboados de colonización”:
Matodoso, Veiga do Pumar, Arneiro e Espiñeira.

As formas das parcelas son moi regulares,
como resultado dunha agresiva concentración
parcelaria practicada na década de 1960 e
que cambiou a paisaxe rural da zona na súa
totalidade.

Factoria leiteira en Outeiro de Rei

Cando o aeromóbil deixou atrás un pequeno outeiro, David atopouse de
súpeto con aquela enorme masa verde diante dos seus ollos. Por uns
momentos pareceulle que estaba a contemplar un estraño e xigantesco
ser vivo, adormecido no medio do campo. Aceleróuselle o corazón
mentres, atordado, loitaba inutilmente por deter a marcha do vehículo
que o aproximaba a aquela presencia ameazante. Só cando estivo máis
preto, se decatou do que estaba a ollar. A fraga estendíase ante el, inmensa
e compacta, ocupando todo o espacio que podía abranguer coa súa vista.
A visión do bosque deixouno abraiado. Era a primeira vez que se atopaba
cunha inmensidade semellante, tan diferente ós bosques que estaba
afeito a ver nos hologramas ou nos xogos de realidade virtual. Sentiuse
dominado por unha súbita atracción, como se daquela foresta emanase

Os prados e os pastos dominan na paisaxe.
Polo xeral están plantados, polo que se poden
considerar un tipo de cultivo. A súa herba é
cortada e almacenada para o consumo do gando.
Nos últimos anos, os prados están a ser
substituídos por plantacións, sobre todo de
eucaliptos e piñeiros, dada a crise do sector
leiteiro e as axudas á reforestación da Unión
Europea.

A cría de vacún é unha das bases da economía
da comarca que está especializada na
produción de leite e carne en granxas moi
tecnificadas.

A Serra do Xistral e Cordal de Neda pechan e
delimitan a Terra Chá polo norte, separándoa
da Mariña. Estes relevos dividen a cunca do
Miño das dos ríos que verten as augas ao Mar
Cantábrico.

un raro magnetismo que lle impedise continuar a viaxe a ningunha parte
que estaba a facer desde que deixara soa a súa nai, había xa case dúas
horas. Detivo o aeromóbil e ficou quieto durante un tempo, contemplando
aquela vasta masa de árbores que parecía comezar de repente, coma se
houbese unha liña imaxinaria, unha fronteira que marcase a separación
entre os prados e o bosque. Todo aparecía estrañamente calmo, pero
David non podía afastar de si a sensación de que era só unha aparencia,
impresionado aínda pola mesta masa vexetal que estaba a ollar. Máis
alá das primeiras árbores, o interior do bosque suxería unha realidade
escura e desacougante. ¿Deica onde se estendía aquela fraga? (...)
O centro do labirinto
Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais. 1997. ISBN 84-8302-117-X
POVO
Vinte, trinta casas. Aí están
cunha feitura xusta e aldeán.
A terra é moura. Dorme con desgana
sen a curva feminina da montana.
Us prados, a mazaira e a cerdeira.
Os palleiros ocupan media eira.
Os cás, entre as casas, a folgar,
ladrando por ladrar.

Prado de Curtis. Óleo sobre lenzo (70x130).
María Antonia Dans Boado. (Oza dos Ríos 1922, Madrid 1988)

DIMENSIÓS
Ollada a Terra Chá dende as alturas
É semellante a un mar en calma.
Pra medila só valen dúas mensuras:
¡ferrados de corazón, fanegas de alma!

Pero non sempre foi así. A paisaxe que hoxe caracteriza esta zona foi,
noutro tempo, diferente. Manuel María, poeta chairego por excelencia,
dicía nun poema da súa obra Terra Chá, escrita nos anos 1950:

TERRA
A terra da Terra Chá é moura.
Pódese afondar Nela co arado
E non se remata a súa laboura.
Traballala é pesado.
Aprégase a un completamente.
Deixa o gando rebentado.
E come a semente
Cando ven un ano algo mollado.
Lagoa de Cospeito.
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Na Terra Chá atopamos restos arqueolóxicos
importantes, habitados do s. III a.C. ao V d.C., o
que proba a continuidade do poboamento dos
asentamentos castrexos durante a época romana.
4.600 Millóns de Anos

ARCAICA

(PRECÁMBRICA)

A vivenda tradicional da Terra Chá caracterízase
polo seu gran tamaño e volume prismático. Son
edificacións illadas, de dous andares, cubertas
por tellados de lousa a catro augas.
552 Millóns de Anos
CÁMBRICO

500 M. A.

PRIMARIA

Vilalba é a capital da Terra Chá. É o centro comercial
e de servizos dunha ampla contorna, ao redor da
súa feira semanal. Produto da súa historia, posúe
unha relevante zona vella.
(PALEOZOICO)

ORDOVÍCICO

430 M.A.

350 M.A.

400 M.A.

SILÚRICO

A Lagoa de Cospeito é un dos humidais que quedan na Terra Chá. Polo seu carácter achairado, a
auga formou nela un sistema de lagoas interconectado por regueiros e ríos, pero as concentracións
parcelarias as afectaron gravemente. A inclusión na Rede Natura 2000, baixo o nome de ZEC PargaLadra-Támoga, protexeu os humidais existentes.

DEVÓNICO

270 M.A.

CARBONÍFERO

245 M.A.
PÉRMICO

200 M.A.

TRIÁSICO

SECUNDARIA

(MESOZOICO)

XURÁSICO

A cabana da Terra Chá está conformada por vacas
dedicadas a carne (razas galega e asturiana) e a
leite (raza frisoa).
65 M.A.

140 M.A.

CRETÁCICO

TERCIARIA

(CENOZOICO)

1,6 M.A.

(NEOZOICO)

TERRA E VENTO
Emisión: Televisión de Galicia (TVG)
Realización: Xacobe Sineiro
Produción: Pórtico de Comunicaciones S.L.
Ano: 2002

Cima de Vila

Riocasales

Vilalba. Torre dos Andrade

10.000 Anos
CUATERNARIA

©IGN 	Ano 2003
Cartografía 1/50000

E é só aparente porque unha paisaxe con auga, con pedra, con árbores,
con cores vivas, cun interesante patrimonio cultural e natural, como é a
paisaxe da Terra Chá, será sempre rica, variada e merecente de toda a
nosa admiración e respecto.

Casa-vivenda en Outeiro de Rei

Serie Documental. Percorrido por Galicia
comarca a comarca cunha visión aérea. Cada
programa informa da riqueza económica,
paisaxística, histórica e social de dúas
comarcas galegas. Unha avoa e o seu neto,
levados polo afán viaxeiro, contan as súas
visións particulares e percepcións do que van
coñecendo nas súas viaxes.

O Tumbo

As Pedreiras

A especialización en torno ao leite, que veu da man da colonización
que se fixo nestas terras alá polos anos 1950 e 1960, concretamente
nos concellos de Castro de Rei e Cospeito, e da dirixida mellora da
produtividade agraria por parte das autoridades da época, que non
tiveron en conta a harmonía manifestada durante tantos séculos entre os
diferentes usos do territorio que del fixeron os seus poboadores, levaron
a esa paisaxe a un cambio radical e a unha suposta homoxeneidade, que
como xa se dixo, só o é aparente.

Castro de Viladonga

Feitosa

A sensación recollida por este grande escritor galego amosa dalgún xeito
a paisaxe previa, tinguida tamén de saudade polo grande amor profesado
polo autor á súa terra natal. O monte raso comunal e os labradíos eran
a forma de explotación da terra en boa parte da comarca, coas agras
e as cortiñas como forma de organización predominante nos cultivos,
preferentemente de horta e cereais.

Texto de Fco. Javier López González, Profesor de Enxeñaría Agroforestal da USC

A Terra Chá somentes é:
un povo aquí, outro acolá,
mil arbres, monte raso,
un ceo chumbo e tráxico
no que andan as aves a voar.
O resto é soedá.

Guisande
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O verde dos seus prados, que parece non ter límite pola amplitude
da nosa visión, as pequenas aldeas, e tamén as casas diseminadas,
grandes, volumétricas, os bosquetes dun verde máis escuro, os cultivos
forraxeiros, o mato..., todo convive sobre unha terra que hoxe está
claramente especializada cara ao sector gandeiro, preferentemente de
aptitude leiteira. A madeira tamén ten o seu peso nas producións da
Terra Chá, aínda que en moita menor medida.

Punto de Vista da panorámica central

A industria xira arredor da gandaría. Está
dedicada á elaboración
e transformación de
lácteos, cárnicos e
pensos en parques
empresariais.

Vista da Terra Chá desde o campanario da igrexa de do poboado de colonización de Arneiro

A paisaxe da Terra Chá fai clara referencia ao seu nome. Poucas
comarcas da nosa Galicia teñen un nome tan acaído, que defina tan ben
a súa fisonomía.
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Granxa leiteira na Veiga do Pumar

Biblioteca 120 galega. Ed. La Voz de Galicia. 2002. ISBN. 84-9757-060-X

A Terra Chá

Autoestrada A-6 ao seu paso por Outeiro de Rei

Terra Chá. Manuel María

A autoestrada A-6
é a principal arteria
de comunicacións do
norte de Galicia coa
meseta. A rede de
estradas complétase
cunha chea de vías
secundarias e pistas.
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