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“Ti dis: Galiza é ben pequena. Eu dígoche: Galiza é un mundo. Cada 
terra é coma se fose o mundo enteiro. Poderala andar en pouco tempo 
do Norte para o Sul, do Leste para o Oeste noutro tanto; poderala 
volver andar outra vez e máis: non a has dar andado. E de cada vez 
que a andes, has atopar cousas novas e outras has botar de menos. 
Pode ela ser pequena en extensión; en fondura, en entidade, é tan 
grande como queiras, e dende logo, moito meirande de como ti a ves. 
[...] Do grandor do teu espírito depende todo; canto máis pequeno 
sexa, máis terra precisará. Se o teu pensar é fondo, a túa terra, para 
ti, non terá cabo, nela estará o mundo todo con todos os seus climas. 
Se o teu pensar se detén na códea das cousas, non digas tampouco: 
Galiza é ben pequena; es ti, que endexamais poderás concibir nada 
grande.”

LERIA
Vicente Risco (1961)

Rocío Romar Roel
Xosé M. Rosales Noves

Valerià Paül Carril
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falamos
da 
Paisaxe
Falamos! E, ademais, facémolo acotío. Cando saímos ao campo unha fin 
de semana e describimos unha bisbarra rural, cando visitamos como 
turistas unha cidade distinta á que vivimos e lemos sobre ela, cando 
ollamos unha postal que nos manda alguén desde lonxe, cando imos 
cada mañá da casa cara ao instituto e observamos como un edificio antigo 
é derrubado, aparece un soar e logo unha obra transfórmao de novo... 
en todas esas ocasións, falamos de paisaxe. Mesmo constantemente 
opinamos sobre se esta ou aqueloutra paisaxe é bonita, fea, relaxante, 
frondosa, exótica, desagradable, etc. Cantas veces á volta dunhas 
vacacións mostrámoslles aos nosos amigos as fotos dos lugares onde 
estivemos e lles explicamos o que nelas acontecía? Seguro que arreo!

O  termo paisaxe foi empregado ao longo da historia con diversos 
significados, o que fixo que evolucionase e enriquecese con novos 
matices desde a súa aparición. Esta produciuse no Renacemento en 
Europa. En Asia naceu con anterioridade: en China xurdiu a partir do 
século V d.C. e de aí trasladouse ao Xapón, onde os xardíns paisaxísticos 
acadaron un alto grao de elaboración e refinamento antes mesmo de 
que o termo paisaxe aparecese en Europa. 

Nas linguas románicas, familia á que o galego pertence, a palabra 
paisaxe é unha evolución da voz latina PAGUS, tal e como sucede coa 
paisagem portuguesa, co paisaje castelán, co paysage francés, co 
paesaggio italiano, ou co paisatge catalán. PAGUS tiña un significado 
equivalente ás actuais palabras galegas ‘campo’ ou ‘terra’.

Pero... saberiamos responder a pregunta «que é a paisaxe»? Unha primeira 
resposta que seguro que se nos vén á cabeza é que paisaxe é aquilo que 
miramos, o que vemos diante nosa. Pero realmente paisaxe é un concepto 
moito máis profundo que tentaremos desentrañar nas seguintes páxinas. 

Nas linguas románicas a palabra paisaxe propiamente dita naceu no 
francés no s. XVI. De acordo cos especialistas, trátase dunha tradución ou 
imitación do holandés landschap, do que tamén deriva o inglés landscape.

A pregunta que nos interesa agora responder é clave: por que se “inventou” 
o termo nese preciso intre? Pois porque cumpría referirse a unha nova 
actividade que estaba aparecendo: a pintura de paisaxes. Desde o Trecento 
(s. XIV) italiano e a pintura flamenca e holandesa do s. XV foise xerando 
unha intensa produción de cadros que se catalogaban como paysage, 
paesaggio ou landschap, o que conformou un xénero pictórico de seu. 

O xénero das paisaxes foi no seu día moi novidoso, pois non existían 
representacións coma esas na Idade Media. Estas pinturas representaban 
unha área do territorio, pero sempre desde o punto de vista do pintor.

?

rúa do Vilar, santiago de comPostela

xardíns da Vila Katsura. Kioto, xaPón Vista de delFt (1658-1660), Johannes Vermeer

Vides nos socalcos da ribeira sacra do sil

As fotografías que facemos 
son a nosa visión persoal 
dos lugares visitados. 
Lembrámonos deses lugares 
grazas a elas. E, neste 
sentido, falamos de paisaxe. 

Esta paisaxe da Ribeira 
Sacra está intensamente 
transformada polo ser 
humano, de xeito que a súa 
aparencia actual é resultado 
das súas actividades 
acumuladas ao longo 
do tempo. A aba de gran 
pendente foi transformada 
coa construción de socalcos 
para o cultivo de vides.

©Toni García



As primeiras declaracións de parques nacionais producíronse nos Estados Unidos 
na segunda metade do século XIX, coa lei de protección de Yellowstone (1872). 
Seguiríanlle axiña outros “novos países” como Canadá e Australia.
En Francia aprobouse unha lei de protección dos “sitios e monumentos naturais 
de carácter artístico” en 1906. Os primeiros parques nacionais non chegarían nese 
país até 1960 e, sete anos despois, os parques naturais, ambos os dous coa vontade 
de protexeren paisaxes.
Noutros países europeos as leis de protección de paisaxes singulares son da 
primeira metade do século XX, con distintas denominacións: Alemaña (1935), Italia 
(1939), Reino Unido (1949), etc.
En España, a Lei de Parques Nacionais de 1916 estaba nesta xeira. Falaba de 
“respectar e facer que se respecte a beleza natural das paisaxes” como obxectivo 
dos parques nacionais. Os primeiros foron declarados en 1918 nos Picos de 
Europa e en Ordesa. O único parque nacional galego foi designado en 2002 
nas Illas Atlánticas, aínda que xa existían daquela varios parques naturais en 
Galicia. Asemade, a lei republicana de 1933 de patrimonio falaba da necesidade 
de “preservar de destrucións” as chamadas “paisaxes pintorescas” desde a 
perspectiva histórico-artística.
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Xa desde entón se asenta a idea de que a paisaxe é unha determinada 
porción da terra -o PAGUS- representada nun lenzo. Desta forma, 
a ollada humana convértese en algo imprescindible para referirnos 
á paisaxe. Esa ollada pode ser de moitos tipos. En orixe, a do pintor, 
que representaba un lugar, ou lembrábao, ou imaxinábao, e logo a do 
observador dos cadros.

Pero, alén da pintura, foron xurdindo moitas outras olladas sobre 
o territorio que tamén cualificamos de paisaxe. A da xardinaría, 
a da literatura, a da fotografía, a do cinema ou a da publicidade 
irán consolidándose ao longo dos séculos en paralelo á pintura, 
enriquecéndose as unhas coas outras. A listaxe de olladas é moi longa. 
Múltiples son as olladas, como múltiples son as paisaxes.

A primeira vez que apareceu a palabra paisaxe en lingua galega foi nun 
texto de Rosalía de castro, no prólogo a Cantares gallegos de 1863. 
Afirmou literalmente a poetisa que “ningunha das demais provincias 
d’España” pode compararse con Galicia “en verdadeira belleza de 
paisaxe”.

A partir do s. XIX, a paisaxe deixouse de considerar só como un obxecto 
artístico e os estados empezaron a lexislar sobre ela. As primeiras leis 
falaban de protexer determinadas paisaxes pintorescas de especial 
beleza, que se deberían conservar para as xeracións vindeiras.

A definición da paisaxe máis empregada é a do Convenio Europeo da 
Paisaxe, asinado na cidade de Florencia (Italia) no ano 2000:

“Paisaxe é calquera parte do territorio tal como a percibe 
a poboación, cuxo carácter sexa o resultado da acción e 

da interacción de factores naturais e/ou humanos.”

Esta definición é moi importante porque é un acordo de consenso 
entre expertos que sostiñan ideas distintas. Tamén é relevante porque 
se converteu en lei, como en Galicia, coa Lei 7/2008 aprobada polo 
Parlamento galego.

Dunha banda, a paisaxe é percepción, é dicir, as olladas da poboación. 
Da outra, a paisaxe é territorio, é dicir, a combinación dos elementos do 
medio natural que están presentes nun determinado lugar xunto coa 
acción do ser humano que transformou ese medio. Persoas e terras 
son elementos indispensables no concepto de paisaxe. Como dicía Ling 
Yu Than, “a metade da beleza depende da paisaxe e a outra metade de 
quen a mira”.

graVación dunha curtametraxe sobre a ViVencia da Paisaxe Por un 
emigrante en xaViña, camariñas (2004)

illas cíes. ParQue nacional da illas atlánticas de galicia 

É incorrecto reducir a paisaxe a unha descrición de elementos na 
superficie terrestre, sexan estes naturais ou humanos. En realidade, 
para falarmos de paisaxe, debemos ter en conta tamén as formas de 
ollar, interpretar, defender, sentir, loitar por… ese territorio. 

Frecuentemente, nos espazos naturais con máximo nivel de protección 
como son os parques nacionais o acceso está fortemente controlado, ou 
mesmo restrinxido, coa vontade de conservar a paisaxe.

©Valerià Paül carril

©DaViD ÁlVarez (Flickr)
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Unha determinada paisaxe non se entende nin se interpreta do mesmo 
xeito por parte de persoas distintas. En cada unha inflúen os seus propios 
coñecementos, vivencias, lugar de orixe, valores, usos, sensacións ou 
emocións. Ademais, o contexto cultural e social de cadaquén enmarca a 
interpretación da paisaxe.

A isto hai que sumarlle as ideas previas que se poden ter sobre unha 
paisaxe, a partir da información adquirida antes de coñecer un lugar. Ocorre 
ás veces que, cando visitamos un lugar, non é como o imaxinaramos, 
porque o que leramos é distinto ao que vemos, ou porque nolo contaran 
doutra forma. A iso chamámoslle preconceptos sobre a paisaxe.

É relevante comentar que, como a noción de paisaxe contén 
necesariamente as olladas, as nosas opinións sobre eses lugares poden 
non coincidir coas doutras persoas, ou coas de sociedades anteriores. 
Paisaxe é, en definitiva, unha oportunidade para debater sobre os 
lugares que habitamos e o noso compromiso como cidadanía activa cara 
ao futuro.

Unha paisaxe non é só o que percibimos a través dos ollos. Teriamos a 
mesma percepción dunha fervenza se non escoitásemos o seu ruído ao 
caer? Teriamos a mesma sensación nunha montaña se non désemos 
sentido o frío da neve do inverno? As sensacións que percibimos a través 
dos nosos sentidos forman parte da compoñente subxectiva da paisaxe.

monte Pindo 

Así pois, desde o ano 2000 está claro que todo o territorio que a poboación 
sexa quen de percibir é unha paisaxe. Con todo, téndese aínda a asociar 
como antano a idea de paisaxe a lugares que se consideran bonitos ou ben 
coidados. Pero os barrios das nosas cidades, unha mina, unha canteira, 
os polígonos industriais, etc. son tamén paisaxes ou parte da nosa 
paisaxe, a pesar de estaren deteriorados, nos produzan rexeitamento ou 
consideremos que perderon calidade en relación co pasado. 

o Pico máis alto de galicia: Pena treVinca (2127 m)

Paisaxe dominada Por inFraestruturas, industrias e noVas construcións na coruña

lagoa de ocelo, na área de Pena treVinca

Pozas de melón, no río cerVes

Hai paisaxes nas que se producen especiais concentracións de 
olladas, que inclúen desde persoas que loitan pola súa preservación 
até poetas, cantantes e outras artistas que as gaban.

Podémonos preguntar 
se esta paisaxe é 
percibida da mesma 
maneira por unha 
montañista, un xeógrafo 
ou un pastor.©Valerià Paül carril

©José carrillo

©Valerià Paül carril

©rocío romar roel
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toda Paisaxe
é un mundo
de...

CoRes

ulidos

foRmas

sons

textuRas

camPo de esPigueiros (hórreos) e castelo en lindoso, na Fronteira entre galicia e Portugal

©rocío romar roel©maría casTelo rey

©José carrillo

©rocío romar roel ©el iDeal GalleGo
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©rocío romar roel
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a
desCubeRta
da Paisaxe
Todos os sentidos axúdannos a percibir a paisaxe. Os ulidos, os sons, 
o tacto pero sobre todo a vista. Estímase que o ser humano percibe a 
través da vista case o 90% das impresións que o rodean. De aí que sexan 
os elementos visuais os máis importantes para observar, representar e 
reflexionar sobre a paisaxe. O mellor é facelo sobre o terreo, visitando o 
lugar directamente, pero se iso non é posible entón as fotografías poden 
ser un bo medio para traballar. Pero non debemos esquecer que ás 
veces son os ulidos, os sons, as sensacións táctiles e incluso os sabores 
os que nos deixan unha fonda pegada na nosa vivencia dunha paisaxe.

Un primeiro paso na comprensión dunha paisaxe é debuxala. O 
resultado non é importante, o debuxo pode de feito ser un esquizo. 
O debuxo normalmente comeza polas grandes liñas, que non son 
máis ca límites entre cores, formas, etc. que recoñecemos na paisaxe. 
Unha vez teñamos esas liñas directrices que nos ofrecen os grandes 
volumes, centrarémonos en representar os elementos da paisaxe, 
sobre todo como son, onde están situados e como están relacionados 
os uns cos outros. 

a ría de Vigo Vista desde trasmañó

Nesta paisaxe podemos distinguir unha liña horizontal que é a silueta da montaña e que nos indica un relevo montañoso sen picos, como se produce 
habitualmente en Galicia. Outra liña moi contundente que separa cores e texturas é un cortalumes produto do ser humano, que plantou un piñeiral a man 
esquerda e deixou a monte baixo a marxe dereita. Nese monte baixo distinguimos unha serie de liñas, perpendiculares ao cortalumes, que separan os ámbitos 
ocupados pola vexetación dos rochedos nos que non dá medrado a matogueira.

Nesta paisaxe, o horizonte é tamén unha liña marcada, pero afastada. O conxunto está dominado por un casarío situado no medio, rodeado por leiras. As 
divisións entre elas son nítidas. Ao redor do casarío e as parcelas recoñecibles, disponse unha masa arbórea continua, só interrompida por pequenos calvos e 
asentamentos diseminados. Todos estes elementos conforman unha aldea, como unidade básica de explotación agrogandeira e forestal.

©Valerià Paül carril



CoRes Cálidas
Frías

Mates
Brillantes

Claras
Escuras

foRmas Simples
Complexas

Estáticas
Dinámicas

Regulares
Irregulares

Xeométricas
Amorfas

textuRas Lisas
Rugosas

Brandas
Duras

Ríxidas
Flexibles

De grao fino, medio 
ou groso

liñas Longas
Curtas

Horizontal
Vertical

Continuas
Discontinuas

Rectas
Curvas

Quebradas
Onduladas
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A

Elementos abiótiCos

Son todos aqueles elementos que 
non son seres vivos. A súa presenza, 
distribución e configuración poden 
estar debidas á acción do ser humano. 

Relevo Abas - Corgos - Serras - Canóns - Depresións
Vales - Cantís - Illas - Chairas - Praias  etc.

Auga Encoros - Foces - Rías - Enseadas - Lagoas - Ríos
Esteiros - Levadas - Fervenzas - Marismas  etc.

E
L

E
m
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t
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x
t
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r

a
is

B

Elementos biótiCos

Correspóndense coa vexetación, que 
pode ser tanto a que medra de forma 
espontánea como a inducida polo 
ser humano, excluíndo os campos 
de cultivo e os prados nos que hai 
gando. 

Aciñeiras /aciñeirais Monte
Amieiros /amieirais  Piñeiros /piñeirais*
Bidueiros /bidueirais Plantacións forestais*
Bosques de ribeira  Sobreiras /sobreirais
Carballos /carballeiras Toxos /toxeiras
Castiñeiros /soutos  Uces /uceiras
Eucaliptos*    Xestas /xesteiras
Fragas 
Matogueiras   etc.              

C

Elementos 
CultuRais ou antRóPiCos

Son todos aqueles elementos que 
non están clasificados en A e B e 
que necesariamente teñen unha 
orixe humana ou cultural. A súa 
clasificación é moi complexa, pero 
podemos distinguir entre tres grupos.

Urbanos
Bloques   Polígonos     Vilas
Cidades    Portos     Zonas vellas
Edificios    Rúas
Parques    Urbanizacións  etc.

Agrarios
Agras    Hórreos      Lameiros
Bacelos    Hortas      Leiras
Camiños    Invernadoiros
Campos    Prados             etc. 

Outros
Antas     Castros      Mosteiros
Pontes             Estradas      Piscifactorías
Bateas    Liñas de tren     Vertedoiros
Canteiras   Castelos       etc.        .
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As calidades básicas que podemos distinguir na paisaxe son:

Calquera destas calidades modifícase en función da súa disposición e 
combinación na paisaxe.

Un segundo paso podemos cualificalo como descritivo e vai permitir 
identificar os elementos que constitúen a paisaxe en función das 
características de cada un e da escala temporal en que evolucionen. Deste 
xeito, os elementos constitutivos das paisaxes poden ser diferenciados 
en dous grandes grupos: os estruturais e os texturais.

Os elementos estruturais son os que xorden da natureza e evolucionan en 
longos períodos de tempo, moi superiores á historia humana (milleiros 
ou millóns de anos). Son, entre outros, a estrutura do relevo, os tipos de 
rocha, a disposición dos ríos, etc.

Os elementos texturais son os que derivan da actividade dos seres 
humanos e os seres vivos e soen ser moito máis acelerados, en períodos 
de poucos anos, décadas ou séculos. Poden ser as vías de comunicación, 
os cultivos, etc.

Para analizar cada un destes elementos existen varios métodos de 
clasificación. Un deles é a clasificación ABc, que en Galicia podemos 
adaptar do seguinte xeito:

Estruturais A Elementos ABIótIcoS
Texturais B Elementos BIótIcoS
Texturais C Elementos cULtURAIS ou AntRóPIcoS

* Non hai acordo sobre a clasificación. Tamén pode ser consideradas c
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Cando estudamos unha paisaxe concreta, non todos estes compoñentes 
teñen a mesma importancia. Nunhas van predominar os compoñentes 
abióticos, noutras dominarán os bióticos e noutras a presenza humana, 
pero sempre van estar todos interrelacionados. A análise das paisaxes 
vainos permitir identificalos e estudar as relacións existentes entre 
eles.

Entender as relacións dos elementos dunha paisaxe entre si é 
fundamental porque nos axudan a determinar o carácter dunha paisaxe. 

“O carácter dunha paisaxe é a combinación de elementos 
que fai que esa paisaxe se diferencie doutras, sen que 

sexa mellor nin peor.”

A combinación de formas do relevo, vexetación, asentamentos, etc. 
nunha determinada extensión de terreo crea carácter.

ParQue natural das Fragas do eume

A paisaxe é o resultado da acción de factores naturais (clima, xeoloxía, 
etc.) e humanos (económicos, políticos, técnicos, etc.) ao longo do tempo. 
Algúns destes factores son visibles na actualidade, en cambio outros 
precisan ser explicados porque non os vemos. É importante relacionar o 
que se ve coas causas que o motivan.

Como analizamos, entón, as transformacións da paisaxe? Para responder 
esa pregunta, cómpre comparar as paisaxes do pasado coas do presente 
e entender os elementos que se perderon, os que permanecen e os 
que son novos. A observación da paisaxe actual pódenos dar pistas dos 
cambios acaecidos, pero se dispomos de imaxes, fotografías aéreas e 
mapas históricos podemos acadar máis información. Tamén os textos 
históricos e literarios pódennos suxerir como era unha paisaxe no 
pasado, pero non debemos esquecer que os autores escriben a partir da 
súa visión persoal e subxectiva.

A paisaxe cambiou no pasado e tamén cambiará no futuro. É por iso que 
debemos coñecer ao que está a acontecer na actualidade, analizar se é 
adecuado e conscienciarnos de que as decisións actuais influirán nas 
paisaxes futuras. Como futura cidadanía activa, temos nas nosas mans 
non repetir os erros do pasado e construír unhas paisaxes ordenadas e 
sostibles.

O carácter desta paisaxe pódese definir na particular 
configuración dunha tépeda carballeira que cobre a maior 
parte das abas do profundo canón do río Eume.

Broullón, no Morrazo, nunha comparación de instantáneas 
dos anos 1968 e 2008

©anTonio cosTa

©anTonio cosTa
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A paisaxe non consiste só nos elementos físicos, 
senón que tamén ten que ver cos significados e 
cos valores que as persoas lle atribúen. 

Podemos comezar preguntándonos a nós 
mesmos polos sentimentos e emocións que 
nos esperta unha paisaxe, na medida en que 
a paisaxe é a nosa casa. Diante dunha paisaxe 
xorden emocións positivas e negativas. Que 
nos gusta -e que non nos gusta- desa paisaxe? 
Que lembranzas nos evoca? Que sentimentos 
nos esperta?

Os valores da paisaxe non só responden ao 
noso sentir persoal, senón aos diferentes 
significados que adquiren na sociedade. Os 
valores que pode xurdir inclúen:

 •Valores sociais, como encontro, o lecer, 
o paseo, o repouso, a práctica do deporte, etc. 
nunha determinada paisaxe.

 •Valores estéticos, na medida en que unha 
paisaxe transmita un sentimento de beleza ou 
a xente a aprecie ou lle confira un determinado 
significado.

 •Valores identitarios, cando unha sociedade 
se identifica cunha paisaxe concreta.

 •Valores simbólicos, relacionados cunha 
determinada lenda ou historia fantástica.

 •Valores produtivos, como as actividades 
agrarias, turísticas, mineiras, industriais, etc.

 •Valores naturais, como a presenza de 
determinadas especies e vexetais relevantes.

 •Valores históricos, na medida en que 
unha determinada paisaxe exprese a pegada 
do ser humano na historia.

Non se pode esquecer que tamén os valores 
e os significados puideron variar no tempo, de 
xeito que se puideron perder, ou ben puideron 
emerxer novos. As diferenzas culturais explican 
non só diferentes paisaxes, senón modelos 
culturais á hora de percibir esas paisaxes.

os
valoRes
da Paisaxe

Santo André de Teixido

VALoR SocIAL

VALoR EStétIco

VALoR IdEntItARIo

VALoR SImBóLIco

Santiago de Compostela

Canóns do Sil desde o mirador de Cabezoás

Praza da Ferraría en Pontevedra

Pendellos de Agolada

VALoR PRodUtIVo

VALoR nAtURAL

VALoR HIStóRIco

o VALoR dA PAISAxE cAmBIA co PASo do tEmPo

Muralla de Lugo

Praia das Catedrais

Vides no Ribeiro

os cantís da serra da caPelada desde o mirador de herbeira

©José luis sanmiGuel Guereiro

©ricarDo cambón

©ricarDo cambón



Lagos, cascadas, torrentes, veigas froridas, valles, montañas, ceos azues e 
serenos com’os d’Italia, horizontes nubrados e malencónicos anque sempre 
hermosos com’os tan alabados da Suíza; ribeiras apacibres e sereniñas, cabos 
tempestuosos qu’aterran e adimiran pola súa xigantesca e xorda cólera… mares 
imensos… ¿que direi máis? non hai pruma que poida enumerar tanto encanto 
reunido. A terra cuberta en tódalas estacións de herbiñas e de frores; os montes 
cheios de pinos, de robres e salgueiros; os lixeiros ventos que pasan; as fontes 
i os torrentes derramándose fervedores e cristaíños, vran e inverno, xa polos 
risoños campos, xa en profundas e sombrisas hondanadas… Galicia é sempre 
un xardín donde se respiran aromas puros, frescura e poesía… E a pesar desto 
chega a tanto a fatuidade dos iñorantes, a tanto a indina preocupación que 
contra a nosa terra existe, qu’inda os mesmos que poideron contemprar tanta 
hermosura (xa non falamos dos que se bulran de nós sin que xamais nos haian 
visto nin aínda de lonxe, que son os máis) inda os que penetraron en Galicia e 
gozaron das delicias qu’ofrece, atrevéronse a dicir que Galicia era... ¡¡un cortello 
inmundo!!...

Rosalía de castro (1863): cantares Gallegos 
Edición de María Xesús Lama (1995). Galaxia
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a
exPResión
da Paisaxe
En Galicia, a cultura e a sociedade comezaron ollar para a paisaxe 
co Romanticismo, no século XIX. Este acadou unha expresión orixinal 
co Rexurdimento, que é o nome co que se coñece o movemento de 
rexeneración da vida e da cultura galegas que tivo lugar nese século. 
Isto  implicou, entre outras consecuencias, o xurdimento do galeguismo 
e o agromar da literatura galega contemporánea.

Rosalía de castro (1837-1885) tivo un papel central. Un dos seus máximos 
obxectivos foi dignificar o pobo e a lingua de Galicia, que estaban daquela 
menosprezados. Rosalía situou a paisaxe nesa estratexia. O prólogo a 
Cantares gallegos (1863) non pode ser máis transparente.

Na pintura, un fillo de Rosalía foi unha das figuras que primeiro 
representou a expresión da paisaxe nestas claves: Ovidio Murguía 
(1871-1900). Outros pintores nacidos a finais do s. XIX ou principios do 
s. XX como Francisco Llorens (1874-1948), Carlos Sobrino (1885-1970),  
Carlos Maside (1897-1957) ou Manuel Colmeiro (1901-1991) converteron 
a paisaxe galega no centro da creación pictórica, cunha reivindicación 
desacomplexada da ruralidade como celme da identidade do país. 

Rosalía loitou contra as persoas que consideraban Galicia un “cortello 
inmundo”, para o que creou unha imaxe positiva da paisaxe rural. 
Transmitiu, deste xeito, unha paisaxe doce, agarimosa, amable, 
maternal, etc. 

Esta forma de ollar Galicia tivo moito éxito, ata o punto que se pode 
afirmar que a paisaxe galega é unha paisaxe rosaliá. Galicia é aínda 
hoxe frecuentemente fotografada, pintada, filmada, relatada, imaxinada, 
explicada, promocionada… dun modo que nace con Rosalía de Castro. 
De feito, Galicia xa non é na actualidade un territorio rural. No entanto, 
segue a proxectarse unha visión na que prima a ruralidade herdada do 
pasado.

Na literatura, a imaxe rosaliá da paisaxe foi en certo xeito continuada 
e profundada por Ramón Cabanillas (1876-1959), Otero Pedrayo 
(1888-1976), Álvaro Cunqueiro (1911-1981), Manuel María (1929-2004), 
amais de autores de literatura xuvenil contemporánea como Agustín 
Fernández Paz (1947), Antón Cortizas (1954) ou Marilar Aleixandre 
(1947), entre moitos outros.

manuel colmeiro. Paisaxe (1971)

Pintores como Castelao (1886-1950) e Seoane (1910-1979) representaron 
tamén a Galicia rural, xa no s. XX. Coas súas paisaxes procuraron 
espertar a consciencia política e social de Galicia.

Non é casualidade que o cinema galego dese os seus primeiros pasos 
filmando no rural, con Mamasunción (1984) ou Sempre Xonxa (1989) 
de Chano Piñeiro (1954-1995). A paisaxe rural segue protagonizando a 
creación contemporánea, tanto nas películas de animación (O bosque 
animado, 2001; O Apóstolo, 2012) coma na filmografía comercial -por 
exemplo, a de Ignacio Vilar, con Pradolongo (2008) e Vilamor (2012).
mamasunción (1984)

o aPóstolo (2012)

semPre xonxa (1989)

Vilamor (2012)



Non se debe procurar a paisaxe galega como parque de recreo, ou con 
sentimentos e afáns de turismo. As paisaxes consagradas polo turismo, como 
as rías glaucas, os vales con viñedos, os piñeiros na costa e os famosos pazos, 
esixen ser visitadas no inverno, cando chove. Non só no verán ou a comezos do 
outono, cando vai sol. Galicia aínda agarda o libro que saiba descubrir e expor a 
transcendencia da súa paisaxe.

Ramón otero Pedrayo (1926): Guía de Galicia 
Edición de 1965. Galaxia. Texto traducido, resumido e adaptado

¿Que din os rumorosos,
na costa verdecente,
ó raio transparente
do prácido luar…?
¿Que din as altas copas
de escuro arume harpado
co seu ben compasado,
monótono fungar…?

“Do teu verdor cinxido
e de benignos astros,
confín dos verdes castros
e valeroso clan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono, 
fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden,
e con arroubo atenden
o noso rouco son; 
mas sós os ignorantes 
e férridos e duros,
imbéciles e escuros,
non os entenden, non.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades,
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois donde quer, xigante,
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.

13

Aínda que a visión de Galicia como paisaxe celta ten menos presenza 
cá rosaliá, alén da literatura, temos mostras na pintura, na escultura e 
noutras manifestacións artísticas. Unha das máis recentes é o Parque 
Escultórico da Torre de Hércules, cuxas pezas dialogan co monumento, 
amosando algunhas das súas dimensións míticas e/ou históricas.

outra imaxe que ten moita importancia na paisaxe galega vén de fóra 
de Galicia e consolídase ao longo do s. XX. En parte toma algúns dos 
elementos que vimos (a feminidade da paisaxe rosaliá ou o imaxinario 
celta) pero é distinta porque a idealiza a través dunha serie de tópicos 
que acadan moita presenza. Trátase da imaxe turística, que amosa unha 
Galicia verde, soleada e azul. As actuais campañas institucionais de 
promoción seguen a transmitir unha idea de paisaxe idílica e feiticeira 
que reaviva os tópicos e os estereotipos turísticos.

Hai moitas referencias ao mar na literatura galega, pero a visión turística 
de Galicia sublíñao moito máis, descobre as rías e utiliza arreo os areais 
nas súas imaxes. As praias só están valoradas desde hai moi pouco e 
asociar a elas actividades como as vacacións ou tomar o sol é algo moi 
recente, que veu da man do turismo. Otero Pedrayo, por exemplo, estaba 
en contra desta visión da paisaxe galega que consideraba estranxeira.

rosa dos Ventos (1994) x. correa. esta obra Fai reFerencia aos sete Pobos celtas

menhires (1994) manolo Paz

Que Rosalía de Castro casase con manuel murguía é unha coincidencia 
oportuna, porque cada un deles iniciou dalgún xeito dúas formas distintas 
de ver a paisaxe galega. Murguía (1833-1923) sustentou unha liña de 
investigación que sinalaba que Galicia ten raíces celtas. Na actualidade 
sabemos que a “Galicia celta” nunca foi como a contara Murguía, pero 
esa imaxe proxectada a través das décadas permanece.

A Galicia interpretada en clave de paisaxe celta acada en Eduardo Pondal 
(1835-1917) a máxima potencia. Se Rosalía asociou a paisaxe galega a un 
rural visto cuns trazos considerados “femininos”, Pondal transmitiuna 
asociada á virilidade masculina, á forza e á loita. A paisaxe pondaliana 
baséase en elementos que evocan seguridade e permanencia, por 
exemplo antas e mámoas. De Pondal, todos coñecemos o himno, inzado 
de elementos que na súa época se consideraban celtas (bardos, castros, 
Breogán, etc.) e que transmite unha paisaxe rexa: uns piñeiros “altos”, 
unha costa brava, un son “rouco”, unha voz “xigante”, etc.
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Máis de 50 anos de promoción das rías en carteis: 
(1) Federico Ribas (1930); (2) sen cartelista coñecido (1964) 
(3) Xunta de Galicia (1988). Fonte: Santos (1995: 109, 131, 162).
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lagoa da Frouxeira

Entre Cabo Silleiro e o Miño a costa é recta e con cantís e érguense os Montes da Groba

As lagoas costeiras coma a de Pantín, Doniños ou a Frouxeira ofrecen un gran valor 
natural e son lugares de invernada de aves.

En Galicia temos moitas paisaxes distintas. Ás veces o elemento esencial que as caracterizan 
son as rochas e o relevo. En certos lugares a paisaxe está determinada pola auga. Noutros é a 
vexetación quen marca a paisaxe, pero nas máis delas é a presenza do ser humano quen deu en 
configurar paisaxes singulares.

As paisaxes que podemos ver hoxe en Galicia están en transición entre o pasado e o futuro. Os 
solos actuais son diferentes dos de hai 1.000 anos, as árbores son distintas ás de hai 100 ou 200 
ou os asentamentos humanos cambian en tan só decenios. O relevo, as rochas tamén cambian 
pero o seu ritmo e moito máis lento. Estamos a falar de milleiros ou de millóns de anos. 

as 
Paisaxes
de galiCia

costa da morte. Praia do trece

Foz do mandeo

FerVenza do xallas no monte Pindo

dePresión meridiana ao seu Paso Por PonteVedra

a serra da barbanza desde o alto da curota

illas cíes

No Golfo Ártabro, a acción dos ríos Eume, 
Mandeo, etc. orixinou un relevo achairado 

con vales moi suaves. A costa é baixa, 
areenta con praias agradables. 

Na Costa da Morte, os cantís encadéanse 
con grandes areais coma a Praia do Trece, 

Laxe, pequenas rías como a de Corme-
Laxe ou Camariñas.

O río Xallas atopou unha gran resistencia 
nas rochas graníticas do Monte Pindo na 
súa foz e precipítase ao mar formando a 

espectacular Fervenza do Ézaro

Entre Carballo e Tui, en dirección N-S 
ábrese a Depresión Meridiana. Unha longa 
fosa por onde descorren as principias vías 

de comunicación galegas.

A Serra do Barbanza separa a ría de 
Muros-Noia da de Arousa. Ambas rías 

están enlazadas polo areal de Corrubedo, 
cuxas dunas son as máis impresionantes 

de Galicia. 

A illas Cíes, Ons, Cortegada e Sálvora 
forman o Parque Nacional marítimo-
terrestre das Illas Atlánticas, o único 

parque nacional de Galicia.

tratamento cartográFico: JaVier gonzález harguindey. FonTe: siTGa

©José carrillo

©Xulio barreiro

©José carrillo

©alberTo De Paula ©www.Jmarior.neT
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Esta escala tan diferente no tempo fai que nos propoñamos falar de:

o tEmPo dA tERRA para referirnos aos cambios xeolóxicos que orixinaron as paisaxes 
que hoxe vemos.
 

o tEmPo dA HUmAnIdAdE que abrangue tan só eses poucos milleiros de anos 
desde que o ser humano acada un papel fundamental no cambio da paisaxe, ata o punto de ser 
na actualidade o principal factor na creación e transformación das paisaxes.

lagoa da Frouxeira

Entre Cabo Silleiro e o Miño a costa é recta e con cantís e érguense os Montes da Groba

cantís da serra da caPelada en santo andré de teixido

becerreá

dePresión de monterrei

canóns do sil

aldea da seara no courel

monte Faro

Entre Ortigueira e Cedeira atópase a 
Serra da Capelada e o Cabo Ortegal con 
fortes cantís.

Becerreá, Triacastela e As Nogais forman 
un triángulo cunha importante actividade 
sísmica. No ano 1997 rexistrouxe un 
terremoto de 5,1 na escala de Ritcher. 
É a zona de maior risco do noroeste da 
Península Ibérica.

No sector central de Galicia temos as 
chairas e as depresións como a Terra 
Chá, Lemos, Maceda, A Limia, Monterrei, 
etc. Son fosas cheas de sedimentos de 
máis de 200 m de espesor, por iso son 
áreas tan fértiles.

O río Miño e o Sil rachan a horizontalidade 
do terreo e xeran impresionantes canóns. 
Nos seus cauces hai varios encoros.

As áreas máis montañosas de Galicia 
sitúanse no leste e no sur (Os Ancares, O 
Courel, Queixa, Pena Trevinca).Estiveron 
cubertas polos glaciares.

A Dorsal Galega é unha especie de 
espiñazo que percorre Galicia de Norte 
a Sur, coincidindo en boa medida coa 
división provincial entre A Coruña e 
Pontevedra, dunha banda, e Lugo e 
Ourense, da outra. As súas serras teñen 
nomes ben interesantes como Faladoira, 
da Loba, da Serpe, etc.

As lagoas costeiras coma a de Pantín, Doniños ou a Frouxeira ofrecen un gran valor 
natural e son lugares de invernada de aves.

tratamento cartográFico: JaVier gonzález harguindey. FonTe: siTGa

©José carrillo

©www.Jmarior.neT
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Quizais unhas das formacións máis peculiares (a nivel mundial) con que conta Galicia son as pegadas do antigo continente Panxea. Cando esgazou fíxoo precisamente pola 
nosa actual liña de costa. Máis concretamente, pola zona de Santo André de Teixido. A costa de Cabo Ortegal, desde Os Aguillóns ata Cedeira e Ortigueira, é un cantil non 
mariño. Con ata máis de 600 metros de altitude, é o que queda da ruptura de Panxea hai 200 millóns de anos, cando se abriu o Océano Atlántico. Aí vese o que sería a marca 
da ruptura do continente. Esa cicatriz pódese ver en contados lugares do mundo, coma Madagascar, a India, Sudáfrica ou Brasil.

O fondo da Terra Chá é o resto do relevo de Panxea antes de rachar, moi degradado 
e moi plano.

17

Na Era Primaria, hai uns 700 millóns de anos!!!, o cacho de terra que 
actualmente é Galicia era ben distinto. O seu aspecto non se asemellaba 
ao de agora nin de lonxe. Nin estaba no mesmo lugar na superficie da 
esfera terrestre.

As rochas máis antigas que se atopan no territorio de Galicia corresponden 
ao final do Precámbrico, 1.160 millóns de anos antes de agora. Con todo, 
a maior parte das que conforman o actual territorio galego (lousas e 
granitos) corresponden á Era Primaria. 

Galicia xorde dunha gran colisión entre placas que sucedeu hai uns 
350 millóns de anos. Non podemos pensar que se tratou dun gran 
cataclismo senón que foi un proceso lento de achegamento das dúas 
masas continentais: Gondwana e Laurasia que se movían entre os 20 
e os 120 milímetros por ano. Pero o importante non era a velocidade 
senón o seu movemento constante.

Como consecuencia deste movemento, o océano que separaba ambos 
continentes, chamado Oceáno de Xápeto, foi facéndose cada vez máis 
pequeno ata desaparecer. Os sedimentos depositados no fondo de Xápeto, 
ao colisionaren as placas foron comprimidos, pregados e expulsados 
por enriba das augas ata quedaren adheridos a ambos continentes. 

o temPo 
da
teRRa

A FORMACIÓN DE GALICIA

Hai 450 millóns de anos
(Período ordovícico)

Hai 350 millóns de anos
(Período carbonífero)

Hai 250 millóns de anos
(Período triásico)

Hai 65 millóns de anos
(Período terciario)

A codia da Terra pasou daquela moito tempo formada por un só continente 
chamado Panxea rodeado por un só Océano chamado Pantalasa. Cara a 
finais do Triásico, os desprazamentos das placas tectónicas fixeron que 
Panxea se partise en dous grandes anacos, Laurasia ao norte e Gondwana 
ao sur. En Galicia poden atoparse restos do antigo supercontinente de 
Panxea, así coma restos da colisión posterior entre os continentes de 
Gondwana e Laurasia.

sinclinal de camPodola e leixazós

os cantís da serra da caPelada desde o mirador do cruceiro

Hai 65 millóns de anos, coincidindo coa 
desaparición dos dinosaurios, comezou 
a elevación do terreo galego, máis polo 
interior que pola costa, o que deu lugar 
á formación das rías

A súa característica principal foi a unión 
de todas as masas continentais nun 
único megacontinente chamado Panxea

Debido aos intensos esforzos compre-
sivos orixínanse enormes pregamentos, 
como o de Mondoñedo ou o Sinclinal do 
Courel (Quiroga)

Os montes hercínicos continúan eleván-
dose, mentres as partes máis altas van 
sendo erosionadas
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O Pico Sacro marca unha fronteira do encontro entre continentes. Ao sur do Pico 
Sacro estariamos no que foi Gondwana, e ao norte estariamos na antiquísima 
Laurasia.

O monte Pindo, ou os penedos de Traba na Costa da Morte, a área de Mondoñedo ou 
o monte Castelo no norte de Lugo, e en xeral todos os afloramentos de granito que 
existen no noso país, sobre todo os que teñen formas arredondadas, son resultado 
do encontro entre estes dous continentes moi antigos. Os máis rechamantes son 
os que se atopan onda o mar porque a erosión fixo que ficasen limpos.
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Esa cicatriz de unión podemos vela, millóns de anos despois no Courel. 
As rochas que temos alí formáronse a partir de sedimentos mariños 
depositados no fondo do Océno de Xápeto durante a Era Primaria. Isto 
sabémolo polos fósiles mariños atopados na Serra do Courel (trilobites 
e braquiópodos), que son de cor escura porque proceden dos fondos 
oceánicos profundos. De aí a cor negra das lousas. 

Desde hai 200 millóns de anos Galicia sempre estivo situada a carón do 
mar aínda que por riba del, o que explica a grande erosión realizada polo 
vento, os ríos, o mar e os glaciares, que motivou que as formas do relevo 
que caracterizan boa parte de Galicia sexan suaves. A superficie de 
Galicia está formada por rochas sen apenas sedimentos, agás nas zonas 
de chairas e das depresións (A Limia, Maceda, Terra Chá, Monterrei, 
etc.). Estas, en realidade, non son zonas planas a nivel do mar senón 
fosas recheas de sedimentos de ata 200 m de espesor, proceso que se 
produciu xeoloxicamente hai moi pouco tempo (no Cuaternario). 

FORMACIÓN DO DOBRAMENTO DE CAMPODOLA E LEIXAZÓS
liña Da crisTa
acTual Da serra

Flanco eXTerior Do DobramenTo

rio Ferreiriño

eiXe De FleXión

eiXe De FleXión

Flanco inTerior Do DobramenTo

Flanco eXTerior

Do DobramenTo

Flanco inTerior

Do DobramenTo

4321 5 Hai 350 millóns de anos toda a súa superficie 
da actual Galicia debía estar cuberta por 
lousas e cuarcitas. Desde entón e ata agora 
os ríos e o mar contribuíron coa súa erosión a 
facer desaparecer en gran parte esa cuberta 
de lousas e cuarcitas. Aflorou daquela en 
superficie os granitos, material que se 
consolidara entre 360 e 210 millóns de anos 
antes de agora a 24 km de profundidade. Na 
metade occidental de Galicia estes granitos 
teñen unha grande importancia na paisaxe.

Na metade oriental de Galicia a erosión non 
destruíu totalmente a cuberta orixinal de 
lousas e cuarcitas e por iso se conservan en 
gran parte nas provincias de Lugo e Ourense. 
Esta é a explicación de que a xeoloxía galega 
estea representada por eses dous tipos de 
rocha principalmente.

Fósil de Vexetal Fósil de trilobites

granito do Porriño

lousa de casaio

a dePresión de maceda

macizo do Pindo

Pico sacro

O dobramento nace por efecto da presión tectónica (do interior da 
terra) sobre as capas externas da codia terrestre, adoptando formas 
distintas segundo a dureza ou plasticidade relativa de cada unha das 
capas e segundo a dirección da presión sobre elas.
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Os glaciares do Xurés están entre os máis occidentais de Europa. Nestas zonas 
desenvolveuse un glaciarismo de casquete, con grandes masas de xeo instaladas 
nas superficies achairadas das partes máis altas dos montes, desde as que saían 
linguas de xeo que baixaban polos vales en todas direccións.

O coñecemento da morfoloxía de Galicia serve para entender mellor tanto a 
posterior hominización do territorio como o uso que se fixo desde o primeiro 
momento das rochas. Por exemplo a formación das rías tivo unha influencia moi 
grande na colonización do territorio de Galicia, ao permitir que os nutrientes 
achegados polos ríos da costa atlántica foran complementados cos achegados 
polo afloramento mariño que penetra no continente, a través das rías, axudando 
a explicar a excepcional riqueza piscícola e marisqueira deses medios. E os vales 
escavados polos ríos no seu camiño cara ao mar foron tamén as vías naturais de 
comunicación e penetración do territorio desde a época romana.

Os cantos fluviais transportados polos ríos ata o mar foron a materia prima a partir da 
que se realizan as primeiras ferramentas da Prehistoria. E sen a tectónica terciaria 
e a fragmentación do relevo non existirían as montañas e o desenvolvemento nelas 
das cavidades que logo serían as primeiras vivendas prehistóricas.

Neste momento, hai 200 millóns de anos, empeza o proceso de esgazadura  e 
separación dos continentes que aínda hoxe continúa, pois o Océano Atlántico medra 
entre dous en cinco centímetros cada ano entre Europa e África con respecto a 
América. Isto tamén pode constatarse en superficie na illa de Islandia, que medra 
cada ano, e onde van nacendo novos volcáns.

O feito de ter grandes zonas rochosas sen sedimentos foi determinante na 
historia humana. En primeiro lugar, os materiais sedimentarios son usados nas 
construcións desde a Prehistoria ata a actualidade, e en Galicia non abondan. En 
segundo lugar, e a diferenza do que acontece noutros lugares da Península Ibérica, 
en Galicia non hai unha espesa capa de sedimentos que agoche os minerais 
contidos noutro tipo de rochas, de aí que o acceso aos minerais fose máis sinxelo 
no noso territorio.
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Durante parte da Era Secundaria, entre 200 e 65 millóns de anos antes 
de agora, no tempo dos dinosauros, os ríos de Galicia empezaron a fluír 
cara á costa atlántica. Comezou deste modo o proceso de escavación 
dos vales fluviais ao longo dos seus leitos.

Con todo, a verdadeira revolución no relevo do territorio galego tivo lugar 
durante o Terciario, entre 65 e 34 millóns de anos antes de agora, que foi 
cando por mor do choque entre a Placa Eurasiática polo norte e a Placa 
Africana polo sur resultou unha intensa fractura de todo o territorio, 
que foi dividido en bloques de distinta forma e tamaño que se moveron, 
erguéndose ou afundíndose. Do levantamento resultarán as principais 
montañas de Galicia: O Xistral, O Pindo, O Barbanza, O Galiñeiro, Queixa-
Invernadeiro, Os Ancares, O Courel, etc.

Deste proceso tectónico, Galicia resultou escalonada en chanzos de leste 
a oeste, nunha sucesión de bloques erguidos e afundidos encadeados 
coma se fosen a teclas dun piano. Se viaxamos por Galicia en coche 
non faremos máis que subir e baixar chanzos como se de unha suave 
e arredondada montaña rusa natural se tratase. Na parte superior do 
chanzo, o relevo adoita ser suave, pero na ruptura entre chanzo e chanzo 
os desniveis poden ser potentes.

A elevación dos bloques axuda tamén a que se encaixen os ríos e á 
formación dos canóns fluviais do Miño e do Sil. A tectónica terciaria 
cambia a dirección dos cursos dos ríos que pasan de ir en dirección 
leste-oeste a facelo cara ao suroeste. Moitos deles son absorbidos no 
norte de Galicia polo río Miño, o máis novo de todos os ríos galegos, no 
tramo que vai desde O Pedregal de Irimia ata o seu encontro co río Sil (o 
maior e máis antigo de todos os ríos de Galicia) nos Peares. Esta unión 
tardía (prodúcese hai 5 millóns de anos, como quen di, onte no tempo da 
Terra) transforma o Miño no máis importante dos ríos galegos.

montes da serra do courel

Tanto no caso do Miño, coma no do río Limia (Lima en Portugal) e no 
Douro, non existen rías na súa desembocadura debido a que os vales 
fluviais están sendo elevados desde o Terciario, pola subdución da 
Cordilleira Cantábrica que afecta o conxunto do relevo do sur de Galicia e 
do norte de Portugal. As foces destes ríos denomínanse por este motivo 
Rías Secas.

Outro efecto importante por mor deste levantamento durante o Terciario 
dos relevos montañosos de Galicia foi a formación de cavidades (covas) 
tanto nas poucas zonas calcarias que hai en Galicia (Serras do Courel 
e Enciña da Lastra) como nas zonas graníticas, maioritarias (O Pindo, 
O Barbanza, O Galiñeiro). Todas estas cavidades serán posteriormente 
(Cuaternario) os primeiros refuxios humanos coñecidos en Galicia.

Nos sistemas montañosos principais que se corresponden cos bloques 
máis erguidos é onde se desenvolverán durante o Cuaternario (entre 
2,58 millóns de anos e 15.000 anos antes de agora) glaciares, en áreas 
montañosas como Os Ancares, Manzaneda, Trevinca,  etc. 

Na costa, producíronse tamén na mesma época cambios importantes 
no nivel do mar. As oscilacións no nivel do mar durante o Cuaternario 
provocaron a formación da zona final das rías, especialmente as rías de 
Ferrol, Ares, A Coruña, Muros, Arousa, Pontevedra e Vigo.

a cabeceira do río meladas, desde o maluro, con Pena treVinca 
(2.127 m) no horizonte

Podemos ver nesta imaxe un 
val en forma de U e un circo 
glaciar de cabeceira.
Os glaciares son auténticas 
máquinas de rachar, arrincar 
e transportar rochas. Os 
vales glaciares son máis 
anchos que os dos ríos 
porque a forza do xeo e moito 
máis grande que a da auga 
líquida e arrastra rochas 
moito máis grandes que 
esgazan todo o que atopan 
ao seu paso.  ©Valerià Paül carril



O ar húmido que vén do océano cando chega á costa e se atopa cunha serra, vese 
obrigado a subir. Cando sobe, arrefría e solta a auga. É por iso que na cara das 
montañas costeiras de onde vén o vento chove máis, mentres que na cara oposta, 
o ar descende, quéntase, e como xa soltara tamén a humidade, as precipitacións 
son moito menores.

As chuvias por convección prodúcense cando o ar entra en contacto co chan quente. 
Este quéntase tamén e sobe, arrefría, satúrase, condensa e precipita (chove). Isto 
é o caso das tormentas de verán.
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Así e todo, o clima de Galicia é de tipo oceánico cuns veráns temperáns, 
uns invernos frescos e pouca oscilación térmica (de 9º a 15º C). Podemos 
diferenciar un clima oceánico húmido na costa, un oceánico continental 
no centro e un oceánico de transición a mediterráneo no leste. 

Nas cidades, a concentración industrial e de edificios, as calefaccións e 
os automóbiles modifican o clima creando “illas de calor” que supoñen 
un aumento da temperatura media en 1 ou 2º C do centro en relación á 
periferia. A contaminación do ar tamén fai que haxa máis condensación 
e aumenten as choivas.

e din 
que
Chove ...

día de chuVia intensa en PonteVedra

Nos cumes das serras adoita nevar nos meses máis fríos.  O relevo 
interior de Galicia fai que os veráns sexan máis calorosos e os invernos 
máis fríos e con máis xeadas que no litoral, onde a presenza do mar é o 
factor determinante  da suavidade das temperaturas.
ría de ares

Pero non sempre foi así. A actual 
Galicia non foi sempre terra de 
choiva. Do calor tropical ao frío 
glacial, aconteceron todo tipo de 
variacións intermedias. 

Un dos períodos que nos pode 
parecer máis curioso é aquel no 
que o noso chan estaba cuberto 
de selvas. A verdade, ningún 
ser humano viu unha Galicia 
de palmeiras, fentos xigantes e 
pantanos. As pegadas do clima 
tropical en Galicia remóntanse 
ata os tempos dos dinosauros, hai 
sesenta e cinco millóns de anos.

culcita macrocarPa das Fragas do eume  

O clima de Galicia non se pode explicar sen ter presente o relevo. As 
nubes asociadas a borrascas que proceden do oeste e do suroeste 
penetran nas rías, baten coas serras do litoral e descargan no oeste de 
Galicia toda a súa auga. É por iso que hai moita diferenza entre o que 
chove nas abas do oeste das montañas (barlovento) co que chove na 
parte leste das mesmas (sotavento). 

Hai uns 120.000 anos as temperaturas e as precipitacións eran semellantes 
ás actuais. Esta fase prolongouse ata hai uns oitenta mil anos. Pero 
desde hai cincuenta mil anos, o clima foi arrefriando, nunha sucesión de 
períodos máis ou menos fríos e húmidos. É a era das glaciacións, na que 
predominaría o ambiente alpino, con estepas e coníferas. 
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cAndo o SER HUmAno tEn o PodER dE “FABRIcAR” nUBES

O 21 de setembro de 1998 ten lugar na Serra do Faro (Rodeiro - 
Pontevedra) un estraño e violento fenómeno tormentoso: a formación 
dun gran cúmulonimbo.

O espectacular desta historia é que esa gran nube, e as consecuencias 
catastróficas que trouxo con ela, foi producida pola acción do ser humano.

Como o ser humano puido “fabricar” un gran cúmulo nimbo cheo de 
auga nunha montaña do centro de Galicia?

Esta é a historia:

A finais de agosto de 1998, en pleno verán, e con temperaturas duns 
30º, un incendio provocado queimou o Monte Miote e a Gándara e 
deixou o solo sen vexetación e cuberto de borrallas.

As cinzas expostas á calor do sol acadaron unha temperatura duns 
55º-60º e formaron unha gran bolsa de ar quente que subiu á 
atmosfera. Aló arriba, ese ar arrefriou, condensouse e orixinou unha 
gran nube con forma de cogomelo chea de auga (un cúmulonimbo). 
Deseguido empezou a chover con forza. Primeiro en forma de saraiba 
con bólas de ata 5 cm de diámetro e logo unha intensa choiva de 
pingas grosas durante media hora que arrasou hortas, camiños, 
corredoiras pero sobre todo erosionou as abas dos montes queimados 
arrastrando todas as cinzas, areas e pedras cara aos regos afluentes 
do río Arnego. A escena era desoladora. 

Pero non acabou aí o desastre. Os valados e as pontes construídos 
polos veciños actuaron como muros de contención da riada de lama 
que baixaba, e que rebentaron e caeron arrastrados cara aos regos. A 
construción recente dalgunha vivenda mal situada e o ensanchamento 
do camiño do Regañoido orixinou unha gran riada que inundou os 
prados do Cousiño e parte da aldea do Couso. A rede fluvial recibiu 
todos estes materiais que chegaron ata Lalín.

A desfeita da serra do Faro pon de manifesto a fraxilidade do medio 
natural que habitamos e transformamos. As choivas, aínda que 
fortes, non desestabilizarían a contorna de non ser porque o solo 
estaba desprotexido de vexetación, porque o trazado dos camiños fora 
modificado ou porque os valados e as casas actuaron de parapeto 
na riada. Amais, a formación da treboada nin sequera se chegaría a 
producir se a alguén non se lle ocorrese prenderlle lume ao monte. 
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Xa desde hai 15.000 anos a temperatura vai medrando. Desde hai uns 
2.500 anos, entramos nunha fase na que as condicións foron no básico 
como agora. Os climatólogos definiron unhas pequenas variacións ao 
longo da historia.

Sobre o século VI a C, coincidindo coa época castrexa, está recoñecido 
que houbo un período de arrefriamento e de choivas que encharcaría o 
terreo e causaría o crecemento da vexetación.

Pola contra, durante a PAX ROMANA no s. I a temperatura subiu medio 
grao, o que supuxo un momento importante para a expansión agrícola. 
Entre os séculos I e II rexistrouse unha baixada do nivel do mar que 
obrigou a abandonar as salinas romanas de Vigo ao quedar afastadas 
da liña de costa. 

Ao final da romanización  de Galicia o clima arrefría e volve chover máis. 
As mostras de polen revelan unha expansión do bosque como resultado 
do abandono da agricultura. Este dato tanto pode darse por razón do 
clima ou pola acción humana ao coincidir coa chegada de pobos do 
norte, os xermanos, cunha cultura baseada no aproveitamento do 
monte. 

Cara o século XII a temperatura 
media sobe de novo medio grao e 
con ela dáse unha nova expansión 
da agricultura. É o que se chama 
“óptimo climático medieval”.

No século XV, coincidindo coa 
Peste Negra, os documentos 
falan de choivas moi persistentes. 
En Galicia sempre se dixo que a 
fame chega nadando en alusión 
a que nos anos de moita choiva 
había escaseza. Daquela a base da 
alimentación era o cereal e unha 
tempada de choivas podía arruinar 
a colleita.

Desde finais da Idade Media ata 
o século XVIII Galicia viviu a súa 
“Pequena Idade de Xeo”. A cota de 
neve baixou dos 900 m aos 600 m. 
Os bosques diminúen sen control 
ata os mínimos rexistrados a 
comezos do s. XIX.

castelo do bolo    

Na era industrial comeza un auténtico do cambio climático producido 
polo ser humano. Xa hai observatorios, coma o da Coruña, que constatan 
o incremento de temperaturas nun grao ou en algo máis dun grao desde 
1865, unha variación que posiblemente non se producira nos 2.000 anos 
anteriores.

Os mareógrafos da Coruña e Vigo tamén rexistraron unha suba do nivel 
medio do mar duns dez centímetros nos últimos cincuenta anos, a un 
ritmo de dous ou tres milímetros por ano.

Está por ver se aínda estamos a tempo de mudar as cousas ou se no 
futuro o clima condicionará o noso xeito de vida e a nosa evolución.
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Tan afeitos estamos a ver o mar, 
que nos parece que debeu de estar 
sempre aí. Mais non é así: coma todo, 
os mares tiveron un comezo. Cando 
se formou, a Terra era unha inmensa 
esfera cuberta por completo de lava 
e envolta por unha atmosfera varios 
centos de veces máis densa que a 
actual. A temperatura era moi elevada.

Cando a temperatura do noso 
planeta baixou, o  vapor de auga da 
súa atmosfera transformouse en 
auga líquida e depositouse sobre a 
superficie, que xa era sólida. Desta 
primeira choiva, que durou varios 
milleiros de anos, naceron os océanos.

Segundo os científicos, a temperatura  
destes primeiros mares podía acadar 
os 150 oC.
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O noso planeta ten as súas 7/10 partes cubertas polos océanos, amais 
do resto de auga doce que descorre polos ríos, forma lagos, acumúlase 
en forma de xeo, está suspendida na atmosfera ou flúe no subsolo.

A auga, en todas as súas manifestacións, foi a orixe e o soporte da vida 
e, sen ela, non se pode entender a existencia dos seres vivos, xa que 
está presente en todos os organismos. Amais, é unha das responsables 
directas do modelado da paisaxe (xa que descompón, arrastra e 
sedimenta as rochas), de regular o clima do planeta e de determinar a 
calidade de vida e o desenvolvemento das sociedades.

O relevo costeiro é modelado polas ondas, correntes e mareas que baten 
e erosionan cantís e cabos e depositan os sedimentos en praias, barras 
e baías.

Os ríos galegos foron intensamente aproveitados para a construción de 
encoros destinados á produción de enerxía eléctrica. A súa implantación 
motivou o asolagamento de moitos vales e a perda de terras agrarias 
moi ricas, coa conseguinte transformación da paisaxe.

Planeta teRRa
ou ...
Planeta auga

Praia das catedrais na mariña

esteiro do río anllóns en Ponteceso

o encoro das Portas no concello de Vilariño de conso

FerVenza do toxa

En Galicia, os ríos van abríndose 
paso aproveitando os desniveis 
entre bloques, esculpindo vales 
en forma de V. No caso dos 
canóns da Ribeira Sacra, os ríos 
Miño, Sil e Bibei descorren polas 
fallas entre bloques. Cando un 
río ten que salvar unha pendente, 
e no caso galego desniveis entre 
bloques, forma unha fervenza.

©rocío romar roel
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23As augas subterráneas son a segunda gran reserva de auga doce do 
planeta despois dos glaciares. O seu lento movemento fai que ocupen 
fisuras e fracturas nas rochas. Estas augas saen ao exterior dun 
xeito natural polos mananciais ou artificial por pozos. As augas que 
permanecen no interior da terra erosionan as rochas e disólvenas, 
o que dá lugar a covas e galerías con estalactitas e estalagmitas en 
rochas calcarias. 

Os glaciares fórmanse nos cumes das montañas pola acumulación 
de xeo, cando o clima é propicio. En Galicia na actualidade non se dan 
formado glaciares, pero en climas anteriores tiveron moita forza e 
esculpiron arreo o relevo. O xeo forma vales en forma de U, como os que 
se poden atopar en moitas montañas de Galicia.

Dentro destas augas debemos facer especial mención ás augas termais 
que en Galicia adoitan emprazarse en depresións, cursos fluviais ou 
mesmo á beira do mar. A orixe destas augas débese a que existe unha 
infiltración das mesmas que chega ata focos de altas temperaturas do 
interior da terra. Alí quéntanse e chegan de novo á superficie cunha 
temperatura que debe estar, canto menos, a máis de 2º que o solo no 
que aflora para ser considerada termal. Estas augas deron lugar a unha 
tradición de uso terapéutico das fontes e balnearios coñecidos xa polos 
romanos e postas en valor no presente a través de modernas pozas e 
centros termais.

coVa calcaria no courel

A auga é un recurso básico para o desenvolvemento da agricultura, da 
industria, da pesca e o lecer e en definitiva para a vida diaria dos seres 
humanos, pero non debemos esquecer que é un recurso limitado que 
é preciso preservar xa que é o patrimonio común máis prezado que 
posuímos.

termas de outariz, no concello de ourense

Val glaciar. cabeceira do río home

muiños do Folón

©Valerià Paül carril
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Hai uns 10.000 anos os xeos do último gran período glaciar retiráronse e o clima 
fíxose máis cálido e húmido. A vexetación pasou daquela das estepas e os piñeiros 
a unha fraga mixta composta de carballos, bidueiros, abeleiras, castiñeiros, 
amieiros, freixos, etc., que é a orixe da vexetación actual potencial, é dicir, se o ser 
humano non tivese modificado profundamente a paisaxe.

Ata o momento non temos constancia da existencia de poboados neolíticos, agás o 
xacemento de Montenegro. Podemos saber como e onde se enterraban os nosos 
antepasados pero non como eran as súas aldeas. 
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As primeiras xentes das que temos 
constancia no actual territorio de 
Galicia a través de achados proba-
dos son de hai aproximadamente 
uns 120.000 anos. Ese momento 
sitúase na Prehistoria, en concreto 
no Paleolítico. Posiblemente vivían 
en pequenos grupos e dedicábanse 
á caza, á pesca e á recolección de 
froitos silvestres, polo que a súa 
influencia na paisaxe debeu ser 
escasa. Habitaban covas naturais 
como a Cova da Valiña (Castroverde), Prado do Inferno (Muras), Pena 
Grande de Bordelle (Vilalba) ou Férvede (Xermade). Aproveitábanse do 
que a contorna lles proporcionaba e cando se esgotaba cambiaban de 
sitio. O seu xeito de vida depredadora obrigáballes a ser nómades. 

Atopáronse algúns indicadores da acción do ser humano cara a finais 
do Paleolítico (6.000 ou 5.000 antes de Cristo, cuxas siglas son aC), por 
exemplo a destrución dalgunhas zonas de bosque para facer lume, talvez 
para obter espazos abertos que lles permitisen a caza. Comezaba, pois, 
a modificación do medio natural e a progresiva conformación dunha 
paisaxe afectada pola acción humana.

Os túmulos modificaron e dividiron o espazo e marcaban o tránsito por 
el. A súa orientación cara ao leste ou sueste fai que fosen máis visibles 
na paisaxe desde estes puntos que desde o norte, polo que podían servir 
de puntos de orientación no territorio. 

o temPo 
da
humanidade

Durante o Neolítico o ser humano aprendeu a cultivar e a criar o gando. 
Pasou de ser depredador a ser produtor. Xa non precisaba cambiar de 
asentamento cando se esgotaba o alimento porque era quen de obtelo da 
natureza polos seus propios medios. Nacía a agricultura e a gandaría. A 
ocupación humana sería máis intensa nas zonas altas, achairadas, das 
serras, dado que presentarían unha vexetación menos frondosa, e uns 
solos menos duros ca nos vales. 

Megalítica visible na paisaxe pola presenza de monumentos feitos con 
grandes pedras, tales como as antas ou dolmens (descubertas) e as 
mámoas (antas sepultadas baixo un outeiro artificial). Moitos destes 
túmulos foron levantados en lugares destacados que potenciaban a súa 
monumentalidade e parece que marcaban os lindes entre poboados, os 
lugares de traballo e os camiños. 

PetrógliFo do castriño de conxo

A cultura castrexa foi propia do noroeste peninsular, durante a Idade do 
Ferro (que comezou cara ao século VI a.C.). Esta cultura caracterizábase 
por unhas aldeas permanentes, normalmente fortificadas e amuralladas, 
situadas en lugares prominentes tales como outeiros. Na actualidade hai 
rexistrados algo máis de 5.000 poboados castrexos. O castro daba sentido 
á paisaxe de Galicia nesa etapa e articulou o territorio durante séculos.

Cara ao segundo milenio a.C., na Idade do 
Bronce, apareceu a metalurxia. Os megálitos 
deixaron de construírse. A manifestación 
cultural máis coñecida desa época foron os 
petróglifos, que son abondosos en toda Galicia, 
pero que presentan unha alta densidade na 
zona das Rías Baixas. O seu significado é 
posiblemente simbólico, pero neles podemos 
adiviñar ás veces persoas, animais e vivendas.

Ao producir minerais, as xentes daquela época 
precisaban madeira, polo que a explotación das 
fragas era xa moi intensa.

dolmen de dombate, cabana de bergantiños

Por primeira vez, o ser humano viuse na necesidade de modificar 
a paisaxe natural para obter o alimento. Practicaban a gandaría, a 
horticultura e a agricultura itinerante de roza sen abandonar a caza, 
a pesca e o marisqueo. Deforestouse arreo e prendeuse lume aos 
bosques, para transformalos non tanto en terras de cultivo como en 
praderías naturais nas que alimentar o gando. E tamén por primeira 
vez apareceron na paisaxe as construcións humanas. Nacía a Cultura 

a Ponte de rande, na ría de Vigo

Situado no Chan de Borneiro a pouco máis de 200 m sobre o 
nivel do mar. O recinto alberga os restos dun dolmen primitivo, 
Dombate antigo, datado entre o 3500 a.C. e o 3000 a.C. e o 
Dombate recente, e máis grande, contra o 3000 aC.

©Valerià Paül carril
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Durante a época romana fundáronse tres cidades novas na GALLAECIA que 
acadaron un notable desenvolvemento urbano: BRACARA (Braga), ASTURICA 
(Astorga) e LUCUS (Lugo). Existiron outros núcleos urbanos de menor envergadura  
como TUDE (Tui), AQUAE FLAVIAE (Chaves) ou AQUAE CALIDAE (Caldas).
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Polas evidencias arqueolóxicas que temos do período castrexo, podemos 
deducir unha intensa modificación da paisaxe, cunha deforestación 
masiva dada a necesidade de ter madeira para as casas e para a produción 
de ferro, e a xeneralización da agricultura e da gandaría. A intervención 
sobre o medio foise intensificando a medida que medraba a poboación.

Coa chegada dos romanos a partir do s. II a.C., a sociedade castrexa 
adoptou progresivamente a súa forma de vida ao dominio de Roma, pero 
a integración dos pobos castrexos no Imperio Romano non alterou a súa 
organización interna. De feito, moitos dos castros continuaron a estar 
habitados durante séculos.  A área da cultura castrexa correspóndese a 
grandes trazos coa GALLAECIA romana, recoñecida como provincia no 
ano 305, polo que se pode dicir que Galicia é unha creación romana.

Os romanos tiñan un interese fundamental para ocupar o noroeste 
peninsular: a explotación mineira. Procuraron o ouro, pero tamén 
o estaño, o cobre e o chumbo. A transcendencia paisaxística desta 
actividade aínda é hoxe visible e tivo efectos moi considerables nas fragas 
-intensamente aproveitadas para a obtención de madeira necesaria 
para os túneles mineiros-, nos montes -cuxa erosión total aínda é 
evidente nalgúns lugares- ou nos ríos e regueiros -que foron desviados, 
por exemplo no impresionante túnel de Montefurado, construído para 
derivar o río Sil. 

Na actualidade considérase que houbo algúns cambios na agricultura da 
GALLAECIA coa chegada dos romanos, por exemplo os cultivos da vide 
e da oliveira e a aparición das VILLAE. Instaláronse abondosas VILLAE 
costeiras dedicadas á pesca que, salgada, exportábase a mercados moi 
distantes. A importancia que tivo que acadar o sal neste mundo foi tal 
que posiblemente deu lugar ao topónimo dunha comarca: o Salnés, 
derivado do latín SALINIENSE.

No s. V, coa chegada dos suevos, comezou a xurdir unha nova paisaxe 
rural dominada pola presenza da parroquia, que pasará a organizar 
o territorio. A parroquia galega desde a Idade Media converteuse no 
centro da vida rural e na unidade básica do territorio. Esta foi, e é, un 
territorio perfectamente delimitado composto por varias aldeas e centro 
de organización das tarefas e dos servizos comunitarios. Ás parroquias 
vinculáronse os montes en mancomún, chamados “montes veciñais”, 
“comunais” ou “baldíos”, dependendo da zona. 

Na Alta Idade Media, as aldeas convertéronse no núcleo básico de 
asentamento da poboación, coas súas casas e alpendres rodeadas de 
terras, hortas, montes, soutos, prados e toda unha rede de camiños e 
corredoiras que os unían entre si. É a paisaxe tradicional de Galicia que 
dominou o territorio ata a década de 1960, intensamente humanizada e 
aproveitada por completo polo ser humano, adaptando os cultivos a cada 
tipo de solo. Neste sistema, os socalcos acadaron moita importancia, 
sobre todo para o cultivo do viño. 

ParroQuia de sta. maría das ermidas, concello do bolo

castelo de monterrei

As cidades romanas estaban comunicadas por vías que estruturaron por 
vez primeira o territorio de forma sólida. Algunhas desas infraestruturas 
son visibles na paisaxe, por exemplo en Ponte Bibei ou no fragmento de vía 
que comunicaba Braga con Astorga que aínda se conserva nas montañas 
do Xurés-Gerês. Dous elementos declarados Patrimonio da Humanidade 
son, tamén, romanos: a Torre de Hércules e a Muralla de Lugo.

miliarios en lobios

médulas de carucedo

castro de Viladonga, no concello de castro de rei

Xunto ao estreito val 
que forma o río Bibei ao 
seu paso polo Bolo, As 
Ermidas medra a carón 
do santuario mariano, 
un dos primeiros de 
Galicia.

O treito de vía romana que unía Braga con 
Astorga atravesando as montañas do Xurés-
Gerês atópase ben conservado e presenta 
un excepcional conxunto de miliarios 
que, non sempre no seu emprazamento 
orixinal, está considerado unha das maiores 
concentracións que perviven destes 
elementos do antigo mundo romano.

Na actualidade están fóra dos límites administrativos de 
Galicia, distantes uns poucos kilómetros de Valdeorras. Na 
época romana e durante boa parte da Idade Media formaron 
parte da GALLAECIA, como todo o Bierzo.

É un xacemento que ocupa 
toda a coroa dun monte 
a 565 m de altura. A súa 
acrópole cuadrangular cos 
ángulos arredondados, foxos, 
murallas e anticastro, acolle 
restos de vivendas redondas 
e cadradas.



o BEn mÁIS PREZAdo nA GALIcIA RURAL tRAdIcIonAL: O MONTE A TOXOS

O monte foi un espazo de vital importancia na economía rural tradicional.

O toxo novo e tenro era o alimento para as cabras, ovellas, vacas e cabalos. Logo 
usábase machacado como forraxe. Servía tamén como materia prima para fabricar 
o estrume, o fertilizante das terras. Cando o toxo era vello, valía para leña. Tan 
importante era que en Galicia se compraban e vendían as sementes dos mellores 
toxos. Había parcelas de monte dedicadas exclusivamente ao cultivo del. 

Ata mediados do século XX, o monte de árbores das que se sacaba leña, madeira, 
carbón, froitos silvestres e caza, non estaba mesturado co monte de toxo. No monte 
de toxo practicábase a queima controlada (a estivada que non pode confundirse 
cun incendio) para subirlle o pH ao solo e mineralizalo. Despois de coller o toxo, 
nese monte plantábase centeo. 

A partir do século XIX o estado impulsou a repoboación de piñeiros. Empezouse 
entón a combinar toxos e piñeiros. Isto supuxo un cambio na paisaxe e no uso do 
monte impulsado por un importante mercado da madeira. No século XX, chegarían 
as repoboacións de eucaliptos. 

Coa mecanización da agricultura e o uso de fertilizantes e pensos, o toxo deixa de 
ser necesario para as labores agrícolas e para alimentar a gandaría. O problema 
actual é manter o monte limpo dun toxo que xa non se precisa e así evitar a 
propagación dos lumes e o abandono desta superficie que, durante séculos, foi o 
motor da economía galega.
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Desde finais do s. XVIII o ser humano iniciou a Revolución Industrial. 
A súa capacidade de transformar a paisaxe volveuse tan grande que 
equivale a unha forza xeolóxica. Algúns autores chegan a denominar 
esta época co nome de Antropoceno (antropo- fai referencia a humano), 
coma se fose unha nova era xeolóxica.

No caso galego, a industrialización foi moi tardía, aínda que xa existían 
con anterioridade actividades preindustriais como os curtidoiros ou 
as ferreirías e forxas, con notables impactos na paisaxe. A industria 
moderna chegou a Galicia no s. XIX, coas conserveiras das Rías Baixas. 
Fábrica de massó, cangas do morrazo

torres do allo, zas

O millo empezouse a cultivar no litoral das Rías Baixas e logo estendeuse 
cara ao interior polos vales dos ríos ata ocupar a meirande parte do 
oeste galego. A pataca non se cultivou de xeito destacable ata o s. XVIII, 
xa que ao principio foi rexeitada como alimento humano e só se lle 
daba de comer aos animais. As zonas nas que mellor se afixo foron as 
dos interior e algún área de montaña, en particular onde o millo non 
medraba. A extensión destes cultivos posiblemente provocou un menor 
interese polos castiñeiros, feito no cal tamén puideron influír as pestes.

Nesta etapa, as cidades romanas decaeran e, polo tanto, eran de pequeno 
tamaño. Pero desde a consolidación de Compostela, a partir do século XI 
amplíanse e amurállanse os recintos das cidades. 

A propia evolución social, demográfica, cultural, política e económica de 
Galicia motivou cambios na paisaxe. Así, o incremento da poboación que 
se documenta nos séculos XII e XIII deu lugar a creación de novas aldeas, 
en moitas ocasións denominadas Vilanova, un topónimo moi estendido. 
Tamén topónimos como Estivadas, Rozas ou Calvos darían a entender a 
conquista do monte mediante roturacións de novas terras.

Durante a Idade Moderna a rede parroquial e a distribución das aldeas non 
cambiou demasiado, pero aumentaron arreo a poboación por núcleos e 
por parroquias. Axudou a iso a introdución de dous novos cultivos traídos 
de América: o millo e a pataca, que lograron que a poboación mellorase 
a súa alimentación. Foi grazas a estes cultivos que se puideron construír 
ou reconstruír grandes pazos, igrexas, mosteiros e reitorais por Galicia 
adiante durante a época do barroco. 

Porta de mazarelos, santiago de comPostela

A familia Massó, de orixe catalá, fundou no s. XIX en Cangas 
do Morrazo e Bueu o complexo industrial de salazón e 
conservas máis importante de Galicia. Na actualidade ten un 
destacado valor patrimonial e paisaxístico.

Un dos máis antigos do rural galego, construído na primeira 
metade do s. XVI, poucos anos despois da prohibición dos Reis 
Católicos aos nobres galegos de ergueren novos castelos de 
carácter defensivo.

É a única que se conserva das sete que tiña a muralla de 
Compostela. De acordo co Códice Calixtino, “por ela entra o 
precioso licor de Baco na cidade”, é dicir, os viños do Ulla e 
do Ribeiro.

©Valerià Paül carril
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A partir da década de 1960 produciuse a industrialización dos principais 
núcleos urbanos de Galicia, o que provocou un enorme crecemento das 
cidades e das vilas cabeceiras de moitas comarcas. Desde 1980, as 
principais cidades galegas medran cara ao exterior en forma de mancha, 
afectando os concellos contiguos. 

En paralelo a esta intensa urbanización, o mundo rural baleirouse. 
As aldeas seguen a existir pero sufriron dous procesos que semellan 
contraditorios pero que non o son. Dunha banda, moitas casas quedaron 
abandonadas e mesmo aldeas enteiras na actualidade están desertas. 
Doutra banda, nas marxes de moitas desas aldeas construíronse novas 
vivendas que non seguen as tipoloxías tradicionais. Moi poucas aldeas 
manteñen a súa forma tradicional.

Nas cidades e vilas galegas atopamos formas e elementos das súas 
diferentes etapas históricas. A cidade histórica é a parte máis antiga 
da cidade. En moitas ocasións a súa paisaxe urbana está degradada, o 
que deu lugar a procesos de rexeneración. Nas rúas, prazas e edificios 
das nosas vilas e cidades, atopamos arquitecturas diferentes que van 
deixando a pegada do paso do tempo. A protección dos centros históricos 
das nosas vilas e cidades é fundamental pero non só debemos conservar 
os edificios históricos ou simbólicos, senón tamén as vivendas que 
forman os barrios e a paisaxe que as rodea.

No eixo atlántico que, de Ferrol cara ao sur, une A Coruña, Santiago, 
Pontevedra, Vigo e outras cidades de Portugal, vaise conformando 
unha zona fortemente urbanizada con amplas extensións construídas. 
Ourense tamén xera unha área urbana de seu con varios concellos do seu 
contorno e Lugo faino en menor medida, no seu propio termo municipal.

ViVenda en allariz

aldea de Queguas, na baixa limia

Vila de lalín. ediFicio do concello e noVos barrios residenciais

Vigo

En Allariz a 
rehabilitación do 
núcleo histórico, 
coa recuperación 
dunha boa parte das 
edificacións en estado 
de abandono, contribuíu 
decisivamente á 
recuperación da 
poboación residente no 
centro da vila e a volta 
da actividade comercial.

A disposición desta 
aldea é a típica do rural 
galego e mantén as 
proporcións tradicionais. 
Situada a media ladeira, 
deixa os campos 
de labor en cotas 
inferiores e o monte, nas 
superiores. A aldea é 
compacta, sen edificios 
fóra dos seus límites.

A área metropolitana de Vigo está formada pola cidade e os 
concellos periféricos dispostos nas marxes da ría. A aparencia 
paisaxística que acadou este ámbito é moi urbanizada, coa 
presenza de crecemento difuso.

Vila reitora da comarca do Deza, centro comercial, de servizos 
e cruce estratéxico entre a Galicia interior e litoral.

©Valerià Paül carril



A natureza e as construcións tradicionais rurais intégranse dentro das nosas 
paisaxes, xa que a arquitectura adaptábase tradicionalmente ao medio. A vivenda e 
o resto das construcións que atopamos no rural galego estaban feitas con técnicas 
e materiais locais, en harmonía co seu medio, clima, tradicións e economía. 
Era unha arquitectura anónima e sen arquitectos. A súa técnica transmitíase de 
xeración en xeración.
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A construción de grandes encoros comportou a destrución de vales de alto 
valor agrario e paisaxístico, así como de ducias de aldeas. Hai unha chea 
deles, algúns enormes: Belesar, As Portas, Portodemouros, Castrelo 
de Miño, Santo Estevo, etc. O estado e as empresas hidroeléctricas 
repoboaron moitos montes de piñeiros para evitar a erosión das abas.

incendio en oímbraPlantación de Piñeiros no courel

Os incendios forestais explícanse en boa medida polo abandono do rural. 
O monte deixou de ser produtivo e para parte da poboación rural non é un 
valor. De aí que cada verán, durante seca estival, se prendan numerosos 
lumes nos montes.

caPela da aldea de Portomeñe, no concello do saViñao, asolagada Polo encoro de belesar

En paralelo, o abandono do medio rural implica que as leiras se deixen 
a monte. Medran por todas bandas plantacións de piñeiros e eucaliptos. 
Nas comarcas nas que se concentra a produción agrogandeira, por 
exemplo na Ulloa ou na Limia, obsérvanse problemas de contaminación 
dos acuíferos e das augas artificiais por xurros, herbicidas, pesticidas, 
etc. 

Ferreirós de arriba, no courel

Boa parte da superficie forestal de Galicia son plantacións 
de  piñeiros e eucaliptos. A súa actual expansión débese á 
demanda da industria papeleira.

Cando o nivel das augas dos encoros descende, poden verse 
as ruínas das aldeas asolagadas, verdadeiros esqueletes do 
pasado.

Os incendios causan a destrución dos elementos da paisaxe 
(vexetación, solos, etc.), contaminan as augas e a atmosfera e 
contribúen a incrementar o efecto invernadoiro.

Esta aldea  está situada a media ladeira e aprovéitase da 
protección que lle ofrece o souto. As vivendas tradicionais 
coexisten coas novas construcións.

©el iDeal GalleGo
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A lei que regula en Galicia os nomes de lugar é a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de 
Normalización Lingüística. O artigo que fai referencia a eles é o 10º, e di:

1.Os topónimos terán como única forma oficial a galega.

2. Corresponde á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais 
dos concellos, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de 
comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías 
urbanas será determinado polo Concello correspondente.

3. Estas denominacións son as legais a todos os efectos e a rotulación terá 
que concordar con elas.
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• Os que veñen do nome dalgún animal (Zootopónimos): Oseira, 
Leboreiro, Aguiar, Niñodaguia, etc.

• Os referidos a pedras ou formacións rochosas (Litotopónimos):  
Pedrafita, Paradanta, Penedo, Laxe, etc.

• Os procedentes do nome dunha persoa (Epónimos): Aldemunde, 
Baamonde, Bertamiráns, Proente, etc.

• Os que derivan de nomes de santos (Haxiotopónimos): San 
Cibrao, San Fins, San Sadurniño, Santalla, etc.

• Os que se refiren a asentamentos e construcións humanas: As 
Torres, Castro, Pazos, Muxía, etc.

• Os ligados a actividades humanas: A Pastoriza, A Baiuca, A 
Merca, Leiloio, etc.

• Os procedentes de núcleos de poboación: Vilanova, Vilar, Casal, 
Vilar de Sobremonte, etc. 

Estes tres últimos tamén se chaman Antrotopónimos.

e ti... 
de onde
vés sendo
Rianxo, Monforte, Vilar, Lama, Carballo, Oseira.... son nomes de 
lugares de Galicia. Aínda que non o pareza, todos teñen un significado 
e proceden dunha lingua, ás veces moito máis antiga que o galego 
como o latín, as linguas xermánicas ou incluso o árabe por difícil que 
pareza.

Os nomes de lugar son as palabras coas que o ser humano foi 
identificando e recoñecendo os lugares que habitaba. Forman parte 
importante do patrimonio cultural dun país porque reflicten a historia 
dese lugar. 

A ciencia que estuda os nomes de lugar é a Toponimia, por iso a estes 
nomes tamén se lles chama topónimos.

?

En Galicia hai máis de trinta mil nomes de lugar, os cales poden 
consultarse en:

www.xunta.es/toponimia-e-nomenclator
http://sli.uvigo.es/toponimia

Estas fontes recollen os macrotopónimos. Así e todo, temos millóns de 
microtopónimos espallados, para cada un dos lugares do noso territorio. 

Unha maneira de organizar e de coñecer a orixe dos topónimos é 
investigar sobre o seu significado. Deste xeito podemos clasificalos en:

• Os que se refiren á auga (Hidrotopónimos): A Lagoa, Esteiro, 
Pozacas, Fontiñas, etc.

• Os que fan referencia a vías de comunicación (Odontopónimos): 
A Estrada, A Ponte, O Porto, A Paradela, etc.

• Os relacionados cos montes, serras ou sistemas montañosos 
(Orotopónimos): Valdeorras, Malpica, Montouto, Penamá, etc.

• Os que collen o seu nome das plantas ou árbores (Fitotopónimos): 
Carballo, Souto, Filgueira, Olveiroa, etc.

Como curiosidade, podedes saber que os tautopónimos son os nomes 
de lugar nos que se repite o accidente xeográfico que designa ou, en 
xeral, calquer outra repetición. Por exemplo, e o caso do Barco de 
Valdeorras (Barco= val) ou Malpica (Mal = alto, Pic = alto)

O sufixo -eiro, -eira nos nomes de lugar refírese ao lugar onde vivían ou 
había gran cantidade de algo. Así, Oseira foi o lugar onde había moitos 
osos e Carballeira fai referencia á presenza de moitos carballos.

Hai ducias de nomes curiosos por todo o noso territorio, coma 
O Mexadeiro en Ortigueira ou a Illa dos Cagallóns en Cabana de 
Bergantiños.

Santiago de Compostela
Vive

iro

Vilalba

Lalín Ribadavia

Allariz

Caaveiro

VigoO Courel

muxía

http://www.xunta.es/toponimia-e-nomenclator
http://sli.uvigo.es/toponimia


30

15 
Paisaxes
de galiCia

RíA dE VIVEIRo - cELEIRo

AS FRAGAS do EUmE A tERRA cHÁ

coStA dA moRtE SAntIAGo dE comPoStELA

o dEZA o coUREL

RíA dE ARoUSA RIBEIRA SAcRA

o RIBEIRo VIGo

ALLARIZ A LImIA - LAGoA dE AntELA

PAISAxES dE FRontEIRA FERIdAS nAS PAISAxES
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Celeiro é o porto natural da ría de Viveiro, cuxa boca se abre entre 
Puntas Socastro e Faro. O topónimo Celeiro (do latín CELARE, ‘gardar’) 
remítenos etimoloxicamente a un lugar que servía de almacén de gran, 
un hórreo. 

O fondo da ría, cun calado máximo de 24 m e con sedimentos cuaternarios, 
constitúe unha unidade de esteiro na que o carácter morfolóxico máis 
evidente é a ampla extensión de marismas e chairas intermareais, 
acumulando grandes depósitos areentos. 

A orixe da ría é de tipo tectónico: o afundimento do bloque central permitiu 
o asolagamento da rede fluvial antiga e o seu forte encaixamento entre 
aliñacións montañosas laterais.

A orientación nor-nordés da ría canaliza os ventos arrefriando o morno 
clima oceánico cunha temperatura media que oscila entre os 12 e 13ºC. 
Os ventos dominantes son oestes-suroestes en verán, e nordés en inverno.

A dársena é un espello da malversación dun ecosistema que era 
unha fortuna en fauna mariña e recursos económicos. De 1973 a 
1993 tranformouse o hábitat ribeirán con recheos e infraestruturas 
portuarias, convertendo as marismas en asfalto. Os fondos da baía 
ficaron expoliados de flora e fauna, por mor dos deterxentes e incesantes 
avarías no emisario da depuradora de augas residuais.

En Celeiro predominan, por riba da construción urbanística, os solos 
de cultivo, prado e monte, cunha exuberancia de eucaliptal. A vila é 
unha poboación costeira con fondo arraigo da pesca e da salgadura, uns 
sectores que constitúen o sinal de identidade de Celeiro.

O porto é hoxe pioneiro en todo o litoral español e un referente na pesca. 
A actividade mariñeira abrangue as principais artes (baixura, arrastre, 
palangre, volanta, grande altura, marisqueo), mariña mercante e 
conserva, sendo a pescada do pincho o producto estrela da lonxa.

As fábricas de salgadura do s. XIX e as 18 conserveiras do s. XX fomentaron 
o proceso de industrialización, desenvolvido entre 1920 e 1940. Máis dun 
milleiro de mulleres desempeñaron un rol esencial, pois eran elas quen 
descargaban o peixe e o transportaban ás factorías; eran pescantinas, 
redeiras, mariscadoras, obreiras da salga e conserva. 

A infausta data 12 de xullo de 1961 marcaría Celeiro a causa dunha 
galerna na que afundiron tres lanchas cun tráxico ronsel de 30 mortos. 
O Crédito Social Pesquero e a entrada en 1986 na CEE modernizarían a 
flota poñendo o porto rumbo ao futuro.

Do s. XVI datan os pleitos Viveiro-Celeiro na poxa polo liderado económico 
da ría: Viveiro vén sendo a cidade administrativa e comercial, e Celeiro, 
a vila mariñeira. Te
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Ría de ViVeiRo
 CeleiRo

Punto de Vista da Panorámica central
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A suavidade do curso do río Landro permite 
unha intensa explotación agraria do fondo do 
val. trátase da única zona de Galicia cunha 
casaría dispersa vinculada ás explotacións 
agrogandeiras, con eidos cerrados, sen aldeas, 
ao contrario ca no resto do territorio.

As tres pontes sobre a desembocadura do río 
facilitan as comunicacións entre ambas marxes 
da ría. dúas están destinadas a vehículos e 
transeúntes e outra á liña de ferrocarril de vía 
estreita que comunica Ferrol con Gijón, desde 
onde é posible continuar ata San Sebastián.

Viveiro é a principal vila da comarca da mariña 
occidental. Aséntase nun emprazamento idóneo 
para a poboación: unha pequena chaira costeira 
ao abrigo dos montes chamoso e San Roque.
desde o s. xII nace cunha vocación reitora e 
comercial. Hoxe é un centro de servizos, de 
lecer e residencial.

A Ría de Viveiro pertence ás Rías Altas de Galicia. 
Ten un trazado simple e estreito. As rochas das 
súas ribeiras están consideradas das máis antigas 
da Península Ibérica e o seu fondo é areento e sen 
cantís.

ViVeiro 1929. Panorámica extraída da Película “un ViaJe Por galicia”, de luis r. alonso

a mesma Vista en 2014

Vista da ría de ViVeiro desde o mirador de san roQue

O eucaliptal de chavín é o máis antigo de Galicia. 
Plantouse no ano 1880 para protexer  das enchentes 
unha canle do río Landro. A pesar de ser vexeta-
ción alóctona, é Monumento Natural desde 1999.

eucaliPtal de chaVín no souto da retorta

Viveiro, covas e celeiro son tres núcleos de 
poboación no fondo da ría que medraron ata 
unírense. Están protexidos das inclemencias do 
mar e dos ventos mareiros por uns pequenos 
montes que son os últimos relevos das Serras 
Setentrionais cara ao norte.

ViVeiro
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Covas é un núcleo de poboación constituído por 
complexos residenciais na súa maioría turísticos, 
que destaca pola súa praia, moi transformada 
pola construción dun dique. covas uniuse a Viveiro 
cun paseo que modificou a contorna.
A presión urbanística sobre áreas moi fráxiles e 
sensibles do litoral como as praias transformou 
moitas das fachadas marítimas das costas 
galegas.

Celeiro é unha parroquia unida á vila tras o 
crecemento urbanístico do s. xx. A construción 
do seu dique cambiou o ritmo das mareas e a 
fisonomía da Praia de covas e da ría.

Porto de celeiro

o porto de celeiro está considerado unha das empresas máis dinámicas do sector pesqueiro europeo 
con proxectos en I+d+I na procura da sustentabilidade, a rendibilidade económica e a busca de enerxías 
alternativas. conta cunha das frotas máis modernas e competitivas do mundo con arrastreiros, palangreiros, 
conxeladores e barcos do día. o produto estrela do porto de celeiro é a “Pescada do Pincho Gran Sol”.

Foron industrais locais os que instalaron factorías 
de salgadura primeiro e logo conserveiras ás que 
lles seguiron as fábricas de envases. O papel da 
muller foi e é fundamental no seu desenvolvemento.

conserVeira de celeiro

Vista desde a atalaia do Porto de celeiro nos anos 1950 Vista desde a atalaia do Porto de celeiro no ano 2015coVas

os montes da Mariña están cubertos na súa 
totalidade por eucaliptos. Estas plantacións de 
vexetación alóctona constitúen a maior superficie 
forestal continua de eucaliptos de Galicia e da 
Península Ibérica.
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http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-01-Viveiro.pdf.zip
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-01-Viveiro.pdf
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 -Papá, cóntalle á Pícara como pescabades ó mazacote e ó toliñar 
no tempo do mansío - suxiriu Ché, un episodio que tantas veces de neno 
tíñalle escoitado. (...)
 -E pois ... íbamos ó mansío e ó toliñar, traballando á sardiña, 
había que ir perseguindo as toliñas porque os delfins sonche moi finos: 
van xuntando o banco de peixe para comer, e nosoutros atrás deles, 
claro, para pescar aproveitando a trollera. A toliña cando pega co peixe, 
co mosquilón ... 
 -Co que? - interrompeu interesada Carmela. 
 -O mosquilón, a mancha de peixe, muller- explicábase Papá Tono. 
 -O relanzón, nena, quisquilla desa ... camarón bravo, cativeiro 
-precisou Ché á filla -Aparecen no mar como unha mancha roxa, e serve 
de comeduría á anchoa e o verdel. .. cando dan con el, a toliña vai detrás 
e faille saltar á sardiña, ó bocarte, corriolo ... Aí seique tiñan regatas de 

oS moRtoS VAn A PRéSA
Dirección: Angel de la cruz
Produción: Artemática, Semprecinema, Perro Verde, Voz Audiovisual, 
Rops Coruña e Cinematógrafo Films.
Ano: 2009

Irene, unha camioneira que acode a buscar marisco á vila mariñeira de 
Fariño do Mar, queda atascada co seu camión nunha ponte, impedindo 
o paso ao cemiterio o día que van enterrar o patrón maior da Confraría 
de mariscadores. O suceso impide celebrar as honras fúnebres, polo 
que o cadaleito regresa á casa onde será velado ata que o problema se 
solucione.
A xente divídese entre os que apoian a Irene, como Venancia, a fareira 
e antiga noiva de Filomeno, fillo do morto, que apostan por desmontar 

unha estatua, ou os que apoian a Filomeno que avoga por despezar o camión. 
As vellas leas e diferenzas entre uns e outros acentuaranse, pero nada como o conflito que xorde 
cando as mulleres que están a velar o cadaleito, ancoradas en ancestrais crenzas e tradicións, 
pensan que a alma do defunto aínda non abandonou o seu corpo, xa que ten unha conta pendente. 
A meiga aconséllalles que invoquen a Santa Compaña.
As Rías Altas, en concreto o lugar de Rinlo no concello de Ribadeo é o lugar elixido por Ángel 
de la Cruz para rodar este filme no que amosa espectaculares paisaxes da Praia das Catedrais, 
o Faro de Illa Pancha, a vella cetárea, a igrexa, a confraría e o cemiterio de Rinlo. O director 
explicou: “A aldea está moi bonita e na película imos reflectila tal como é”.

botes para chegar antes a lancha á trollera e pescar primeiros. De aí 
naceu o deporte do remo. Dunha necesidade pasou ás olimpiadas. 
 -Á trolle que, dixeches? 
 -Á trollera, unha bandada de peixe cando se xunta para comer. 
(...)A seu pai tíñalle escoitado cantidade de vivencias da pesca. Dende 
o primeiro embarque en Foz cos Quintanero ás costeiras do bocarte e 
bonito, ata os vinte e oito anos entre Celeiro e Burela. Dos inicios como 
muchacho e da dureza dun oficio que faría de Ché un home amargado, a 
auga, pós peixiños de colores. Carmela unha tarde de praia quixo animar 
a seu pai cando saía do baño, ves, papá? e dicías que non che gustaba o 
mar. Ché corrixiuna en seco, nena, esto non é o mar, é a orilla.

A LúA dEItAdA En PoRto noRtE 
Vicente míguez Salgueiro. Gráficas Neira Broch. 2011. ISBN: 987-94-615-2480-8

coStAS GALLEGAS.Óleo sobre lenzo (120x200).
Francisco Llorens díaz (A Coruña 1874 - Madrid 1948) 

xoGoS dE LUZ con cHUVAScoS nAS RíAS ALtAS
Óleo sobre lenzo (70x100). Amando Suárez couto (Ribadeo 1894 - 1981) 
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Celeiro
As Aceas

Pirixel A Cova
Soutullo

https://youtu.be/OTzsrLafdo0
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A área caracterízase por posuír unha xeoloxía moi variada. Atopamos 
materiais pertencentes a dous dominios diferentes, destacando os 
granitoides diversos, depósitos terciarios e recubrimentos cuaternarios. 
A idade dos mesmos vai desde o Precámbrico, pasando polo Ordovícico 
e Silúrico, ata o Cuaternario. Asociados a estes materiais xeolóxicos 
existen xacementos, dos cales o máis importante foi o de lignito das 
Pontes sometido a explotación ata hai ben pouco. Ademais deste, danse 
outros que teñen que ver coa mineralización do ferro, filóns de seixo e 
canteiras de caolín, granito e áridos.

Altitudinalmente, esta área vai desde o nivel do mar ata case os 700 m 
das estribacións da Serra da Loba. 

O clima imperante no territorio é de influencia oceánica, cun réxime 
pluviométrico regular e temperaturas suaves.

Nas Fragas do Eume xurdiu unha exuberante biodiversidade, froito da 
variedade microclimática existente, que fai deste espazo un lugar senlleiro 
en Europa. Alberga 23 especies arbóreas, 21 de felgos, 52 briófitos (o 
50% dos existentes no territorio galego), 250 especies de liques e 100 
variedades de fungos que sosteñen 126 especies de vertebrados.

Desde o momento en que Felipe II, a finais do s. XVI, deu orde de sacar 
do Reino de Galicia os mellores carballos para a construción da súa 
“Armada Invencible”, comezaron as actividades lesivas para estas fragas: 
introdución do eucalipto por parte da burguesía no S. XIX; repoboacións 
masivas con piñeiros durante a ditadura franquista; fragmentación do 
ecosistema coa construción do Encoro do Eume nos anos 1960, provocando 
a extinción do salmón; contaminación provocada nas primeiras décadas 
da central eléctrica das Pontes e a explotación do xacemento de lignito; 
infraestruturas recentes como a autovía transcantábrica; e  degradación 
destes bosques por careceren de axeitada xestión e protección.

O avellentamento poboacional débese á emigración cara a áreas 
industriais (sector naval e central térmica) e distintas actividades do 
sector servizos. As actividades agrogandeiras pasaron a ser actividades 
complementarias atribuídas a un gran volume de poboación feminina.

Cando o sistema de autosuficiencia imperaba, as fragas desempeñaban 
un papel fundamental para a supervivencia das xentes que aquí moraban. 
Delas extraíanse as castañas (base do sustento familiar), obtíñanse 
leña para o fogar, e mesmo supuñan una achega económica a través 
da fabricación e venda de carbón para as forxas, vilas e cidades. Outra 
actividade destacada neste senso foi a derivada da explotación da casca 
de carballo para vender na fábrica de curtidos situada en Pontedeume.
 
Estas fragas son un lugar único que estamos obrigados a conservar. Froito 
desta inquedanza ambiental foi declarado en 1997  o “Parque Natural das 
Fragas do Eume”. Te
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do eume

Punto de Vista da Panorámica central
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Fragas do eume. restos dos muíños do mosteiro de caaVeiro

As fragas son bosques mixtos caducifolios, 
autóctonos de Galicia, dominados polo carballo. 
De alto valor ecolóxico pola súa biodiversidade, 
conteñen cualidades paisaxísticas sobranceiras, 
entre outras a súa espectacular variación 
estacional.

A vexetación das fragas expandiuse despois das últimas glaciacións, hai uns 10.000 anos. Nas fragas 
mellor desenvolvidas, o estrato arbóreo é o máis importante, seguido do estrato arbustivo, o herbáceo 
e o muscinal. O estrato herbáceo contén unha ampla variedade de fentos. A caída das follas no outono 
orixina solos profundos, húmidos e ricos.

Fragas do eume. Vista do encoro desde o mirador da cabrueiracentral de Ventureira

O Parque comprende non só o canón do Eume 
senón as superficies achairadas circundantes, 
onde hai aldeas, con hortas,  prados e plantacións 
de piñeiros, eucaliptos e mimosas.

Durante o s. XX o río Eume foi intensamente aproveitado para producir enerxía 
hidroeléctrica, con grandes e pequenos encoros (minicentrais) ao longo do seu 
percorrido. As modificacións paisaxísticas que introducen son moi notables: 
extensas superficies asolagadas, levadas, novos edificios, liñas eléctricas, etc.

PeQuena aldea cos seus esPazos de Prados, hortas e bosQues

Estrato arbóreoEstrato herbáceoEstrato muscinal
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canón do eume

O profundo canón polo que descorre o río Eume está ocupado polas fragas, 
pero ás veces hai treitos nos que as rochas graníticas e os xistos da Era 
Primaria aparecen espidos. Os cantís resultantes acadan os 300 m de 
desnivel.

Están catalogados 28 
especies de fieitos.
Algúns son únicos e 
están protexidos xa 
que son fósiles vivos 
do Terciario, un período 
cálido no que a actual 
Galicia estaba cuberta 
de bosques tropicais.

Fieito

Vista do mosteiro de san xoán de caaVeiro desde a Fraga das Viñas mosteiro de san xoán de caaVeiro

Cara ao s. X fundouse o mosteiro de San xoán de 
caaveiro, para agrupar os eremitas desperdigados 
polas fragas. Ese mosteiro organizou o territorio 
durante séculos.

O carballo, dominante, está acompañado doutras 
árbores caducifolias: bidueiros, freixos, castiñeiros, 
abelairas ou amieiros. Tamén se dan algunhas 
perennes, como os loureiros ou os acivros.

interior das Fragas

Estrato arbustivo
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http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-02-FragasDoEume.pdf.zip
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-02-FragasDoEume.pdf
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O albre é o símbolo do señorío espiritual de Galiza.
O albre é un engado dos ollos pola súa fermosura; é unha ledicia dos 
ouvidos porque nel cantan os paxaros; é un arrolador do esprito porque 
nas súas ponlas canta contos o vento.
O albre dános a froita, que é un manxar composto polo mesmo Creador, 
para regalía do noso paladar; o derradeiro ben que nos quedou do 
Paradiso perdido.
O albre pídelle auga ao ceo para que a terra teña sangue, vida e bonitura.
O albre dános a sombra fresca do vran e a quentura garimosa do 
inverno.

o BoSqUE AnImAdo
Dirección: Ángel de la cruz, manolo Gómez
Produción: Manolo Gómez
Ano: 2001

Baseada na novela de Wenceslao Fernández 
Flórez “El bosque animado”.
Todos os días, o señor D´Abondo e o seu criado 
Rosendo atravesan a fraga. Ás veces o criado 
exclama que parece que estivese animado 
o bosque enteiro. E así é, xa que cando os 
humanos marchan, a natureza transfórmase e 
todos viven alegres en harmonía. Ata que a man 
do home, que todo o altera, fará perigar a fraga. 

Desaparecen as toupas, as árbores xa non cantan, as moscas incordian, 
etc. A toupa Furi, a gata Morriña e a árbore Carballo, entre outros, xúntanse 
para solucionar os problemas e restaurar a orde no bosque animado.
O universo máxico creado por Wenceslao Fernández Flórez no ano 
1943 aparece reflectido fielmente neste filme de animación, producido 
integramente en dixital, o primeiro destas características en Europa. A partir 
da novela, o filme presenta unha constante oposición entre o progreso e a 
conservación da paisaxe. Como mesmo Fernández Flórez afirmara “nunha 
fraga o home resulta apenas un detalle do que se pode prescindir”.
Aproveitando as novas tecnoloxías, faise un retrato da paisaxe e da 
contorna rural galega a partir de localizacións reais.
O Bosque animado é un alento ecoloxista no que a natureza representa 
a vulnerabilidade fronte a opresión dos seres humanos que aproveita a 
tecnoloxía para avanzaren na destrución das paisaxes.

O albre dános as traves, o sobrado e as portas da casa. Dános a cama, 
o almario das sabáns e a artesa do pan. Dános o berce, o báculo da 
vellez e a caixa para baixar á terra.
O albre dános o papel barato que nos trai a decotío as novas do que 
pasa no mundo.
Val máis unha terra con albres nos montes que un Estado con ouro nos 
bancos.
Na nosa terra danse os mellores arbres.
O día que seipamos o que vale un albre, aquel día non teremos 
necesidade de emigrar.

Alfonso daniel Rodríguez castelao

o PontIGo. óleo sobre lenzo (30x49).
Felipe Bello Piñeiro (Mugardos 1886 - 1952) 

moStEIRo dE cAAVEIRo. Óleo sobre táboa (50x50).
Urbano Lugrís González (A Coruña 1908 - Vigo 1973)

Vilasuso O Pazo

A 
Ve

iga

O 
Co

to

A BolaO PoboadoVilariño
A Ribeira

O PiñeiroTeixido

https://youtu.be/adAlFjOfqKI
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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.

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.

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.

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:

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.

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.

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.

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. Te
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Vista da terra chá desde o camPanario da igrexa de do Poboado de colonización de arneiro

castro de Viladonga

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Vilalba. torre dos andrade

autoestrada a-6 ao seu Paso Por outeiro de rei granxa leiteira na Veiga do Pumar

casa-ViVenda en outeiro de rei

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.
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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 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.

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 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 Parga-
Ladra-Támoga, protexeu os humidais existentes.

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

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

lagoa de cosPeito.

Factoria leiteira en outeiro de reigranxa en ribeiras de lea

©Valerià Paül carril
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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 

PRAdo dE cURtIS. Óleo sobre lenzo (70x130). 
maría Antonia dans Boado. (Oza dos Ríos 1922, Madrid 1988)

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.

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!

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.

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
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tERRA E VEnto
Emisión: televisión de Galicia (tVG)
Realización: Xacobe Sineiro
Produción: Pórtico de Comunicaciones S.L. 
Ano: 2002

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.

Carboeiro
Gu

isa
nd

e As Pedreiras

Rio
casa

les Cima de Vila

Bouza
Muiños

Feitosa

O Tumbo

abellerías

https://youtu.be/V1gkgivEYxk
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A Costa da Morte é unha área natural ribeirá situada no nordés de Galicia 
cuns lindes variables segundo a época e quen se refira a ela. 

O topónimo ten a súa orixe no gran número de naufraxios, máis de 600, 
ocorridos neste tramo de costa, algúns tan significativos como o Serpent 
(1890), o City of Agra (1897) ou o Casón (1987), pero a maioría de xente 
da contorna.

Se temos en conta a perigosidade dos seus cantís e a sucesión de 
temporais de vento e grandes ondas como a rexistrada en 2013 con 21 m 
de altura no Cabo Vilán, a Costa da Morte pode quedar delimitada entre 
as Illas Sisargas (Malpica de Bergantiños) e Fisterra.

O clima oceánico proporciona temperaturas suaves ao longo do ano e 
abondosas precipitacións debido ás masas de aire húmido que chegan 
procedentes do Atlántico. Unha das características máis salientables da 
zona vén dada polos ventos que azoutan o litoral, sobre todo o nordés e 
o vendaval (vento do sudoeste), e os temporais.

A vexetación autóctona de carballos e castiñeiros foi practicamente 
substituída por bosque de repoboación de piñeiros e eucaliptos. Na costa 
venteada dáse a matogueira mixta e mesta a rentes do chan.

A poboación da Costa da Morte aséntase maioritariamente nas vilas 
costeiras (Malpica, Laxe, Camariñas, Fisterra). O resto do territorio 
está inzado de aldeas e lugares diseminados e unidos entre si por unha 
infinita rede de estradas, camiños e pistas.

O cultivo do millo iniciouse no s. XVIII. Provocou a eliminación do barbeito, 
aumentou a produción e, con iso, a poboación e a súa calidade de vida. 
A importancia deste cereal pode deducirse pola cantidade de cabazos 
existentes. Ademais do millo cultivábase pataca, trigo, centeo e fabas. A 
gandaría vacúna actuaba como complemento desta actividade. 

Aínda que as actividades de explotación do mar e do agro foron 
tradicionalmente a base da economía da Costa da Morte, nas últimas 
décadas están a xurdir sectores punteiros no eido dos cultivos mariños 
especializados en granxas, a produción de enerxías renovables ou o 
turismo cultural.

As vilas mariñeiras tiveron desde sempre como actividade principal a 
pesca e o marisqueo debido á alta calidade dos produtos e á súa demanda 
nos mercados (percebe do Roncudo e das Sisargas, sardiña de Laxe, 
berberecho da Enseada da Insua, etc.). Desde a Idade Media, mariñeiros 
biscaínos e asturianos pescaron baleas desde os portos da Costa da 
Morte (Malpica, Fisterra). Os cataláns introduciron no s. XVIII a salgadura 
de sardiña e os secadoiros de congro. Estas actividades desenvolveron o 
comercio con Portugal e o Levante español. Pero o fluxo migratorio cara 
a América no s. XIX e no s. XX cara a Europa frearon a industrialización. 
As factorías familiares non evolucionaron e as iniciativas industriais na 
zona foron escasas. Te
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Os areais coma os de Traba, O Trece ou Soesto albergan complexos dunares, gran riqueza ornitolóxica 
e especies vexetais endémicas únicas coma a caramiña. A vexetación costeira componse de toxos, 
carqueixas e uces que medran en solos pouco desenvolvidos, afeitos aos fortes ventos e á salinidade.

Praia do trece

Pequenos portos pesqueiros dedicados á baixura 
e ao marisqueo aparecen diseminados polo litoral 
e rodeados por núcleos de poboación de vivendas 
coloridas coma as de Camariñas ou Arou. 

camariñas

muxía

cabo Vilán

Piscifactoría de rodaballo inaugurada no ano 
2005. ocupa 90.000 m2 e a súa ubicación foi e é 
controvertida, dada a protección do espazo no que 
se instala.

Este parque eólico foi o primeiro en 
funcionamento en Galicia no ano 1990. 
Está instalado nunha área protexida pola 
Rede natura 2000,  en concreto na ZEc costa 
da morte, e nunha ZEPA. Esta protección foi 
declarada con posterioridade ao parque eólico.

muxía aséntase no istmo dunha península e 
en parte desa península. As súas actividades 
desenvólvense ao redor do mar (pesca, secadoiro 
de congro, actividades no porto deportivo) e do 
turismo a carón do Santuario de Nosa Señora 
da Barca e a paisaxe. A mediados do s. XX o 
seu crecemento urbano foi caótico e levou á 
desaparición da arquitectura tradicional mariñeira.

arou

Planta da caramiña
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Os cantís, as praias de 
bolos e os numerosos 
baixos no mar Atlántico, 
configuran esta costa.

As accións xeolóxicas 
e os axentes erosivos 
conformaron orixinais 
formas graníticas coma 
as dos Penedos de 
traba ou Pasarela. Este 
excepcional conxunto 
está declarado Paisaxe 
Protexida.

As terras dedicadas ao labor ocupan os vales e as proximidades dos núcleos 
habitados e están repartidas en pequenas parcelas, aínda que nalgunhas 
parroquias se levou a cabo a concentración parcelaria. O resto do territorio 
está ocupado pola masa forestal con predominio de eucaliptos e piñeiros.

Esta área estivo poboada cando menos desde o 
Neolítico como mostran a abundancia de antas e 
mámoas. Os valores patrimoniais son claves para o 
desenvolvemento dun turismo cultural e de calidade.

Penedos de traba Praia de traba: comPlexo dunar e terras de labor aFectadas Pola concentración Parcelaria dolmen de Pedra da arca de regoelle. Vimianzo

O cabo touriñán, batido 
pola fereza do mar e os 
fortes ventos, penetra 1 
km no Océano Atlántico 
e é considerado o punto 
máis occidental de 
Galicia. É un importante 
paso de aves migrato-
rias durante o outono.

o faro do Cabo Vilán data de 1896. é de 
primeira orde e o primeiro faro eléctrico de 
España. A súa luz, que acada as 30 millas e 
os seus 104 m de altura sobre o mar é unha 
referencia fundamental para a navegación.

A Costa da Morte forma parte da foxa blastomilonítica, un complexo de rochas (granitos, gneis e 
xistos) da era precámbrica, de hai 500 millóns da anos, un dos relevos máis antigos do mundo. 
Presenta formas moi variadas, nas que os treitos abruptos con cantís de fortes pendentes (touriñán, 
Vilán) se alternan con outros baixos e areentos (Laxe, o Lago, mar de Fóra), lagoas litorais (traba) 
ou rías (corme-Laxe, camariñas ou Lires onde desembocan o río Anllóns, o Grande e o do castro 
respectivamente).

temPoral na costa da mortecabo touriñan

©ViTo DiéGuez©rocío romar roel

©rocío romar roel

©José carrillo
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http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-04-CostaDaMorte.pdf.zip
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Discutíamos latitudes, dos finisterres que hai por outros mundos 
adiante, a confusión que levou atribuír Fisterra e toda a súa carga de 
lendas a un cabo situado ó leste de Touriñán, o verdadeiro Fisterra. 
De repente o avó preguntounos, ¿queredes ir a Fisterra? Meteunos 
no coche -é unha das últimas veces que o recordo guiando- e para a 
nosa sorpresa colleu, non cara ó Sur, senón cara ó Norte, ata chegar 
ó cabo Vilán, deserto coma sempre, sen turistas armados de cámaras, 
autobuses de dous pisos, nin moito menos eses postas de caracolas 
tropicais que de aí a pouco tomarían posesión de Fisterra. Calou 
un momento e todos os que tomamos parte nesa viaxe lembramos 
nidiamente o cabo, lembramos como baixamos do coche batallando 

FIStERRA
Dirección: xavier Villaverde
Produción: Continental Producciones SA, 
Tornasol Films SA, Xavier Villaverde PC
Ano: 1998

Berto e Mario son dous irmáns nacidos na Costa 
da Morte, lugar elixido polos seus pais hippies a 
finais dos 1960. Un día o pai abandónaos. Mario 
non o entende e medra fascinado pola figura 
ausente do pai e a ilusión de volver reunirse 
con el algún día.
Mario faille prometer a Berto que o buscarán 
pero Berto tamén desaparece. Seis anos 

despois os dous irmáns atópanse en Madrid e Berto planea cumplir a 
promesa que lle fixera a Mario.
A imaxe que o filme nos dá da Costa da Morte é suave, mítica e nostálxica, 
asociada á infancia dos protagonistas. A luz xoga un papel fundamental 
polas súas fortes contrastes que intentan reflectir os estados de ánimo.

FIStERRA Á noItE
Óleo sobre tea (46x10)

xabier correa corredoira
(A Coruña 1952)

coStA dA moRtE
Dirección: Lois Patiño
Produción: Felipe Lage, Martin Pawley 
Ano: 2013

Costa da Morte son algo máis de oitenta minutos 
de sucesivos planos fixos, moi amplos nos que 
a protagonista é a paisaxe. Son enormes lenzos 
románticos en movemento, que mostran toda a 
dureza dos catro elementos: auga, rocha, vento 
e lume nunha área xeográfica real do noso país. 
Xunto a eles, coma un protagonista secundario 
aparece o ser humano, pequeno, depredador do 
espazo que habita e transformador do territorio. 

Presenta esceas tan elocuentes coma a do paso do tempo e a sucesión de 
imaxes dunha mesma paraxe no solpor, na alba, con marea alta ou baixa.
A magnífica cita de Castelao coa que empeza o filme: “Nun entrar do home 
na paisaxe e da paisaxe no home creouse a vida eterna de Galicia” resume 
o sentir profundo dun pobo en perfecta conexión coa terra que o acolle.

contra ese vento que sopra continuamente en Vilán varrendo o po, a 
foula e todo canto podería enturbar a luz, lembramos a proa rochosa 
do cabo e a beleza do mar, intanxible e esquivo como un amante 
desdeñoso, os laios das gaivotas, que soaban a choros de recéns, e 
as palabras do avó. E a voz proseguiu, alí de pé xunto ó faro, ollando o 
mar, o avó díxonos: este é o meu Fisterra, a miña fin do mundo, onde 
non hai nada senón o mar, a pedra e eu. Fisterra non está onde din os 
mapas, cada un ten que procurar a súa.

LoBoS nAS ILLAS. (De avoas e avós) 
marilar Alexandre. Ed. Xerais. 1996. ISBN 978-84-7507-982-0

ARoU, coStA dA moRtE dE BERGAntIñoS
Acrílico sobre lenzo (46x65)

Alfonso Abelenda
(A Coruña 1931)

CamariñasPena Maior

Vilá
n

RiásLaxe da Auga
As Carballas
O Castelete Os Cornos

Punta da Pedrosa
Monte das Seixas

https://youtu.be/WTjSpVdH-7o
https://youtu.be/JsWDa48wf-A
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Santiago de Compostela está situada nun ondulado territorio con 
evidencias de asentamento humano dende a máis remota antigüidade. 
A súa localización xa está vinculada en época romana co cruzamento de 
camiños entre as vías que enlazaban Braga (BRACARA), Padrón (IRIA), 
Betanzos (BRIGANTIUM), Ourense (AURIENSE) e Lugo (LUCUS AUGUSTA). 

O mítico descubrimento no Libredón do sepulcro do Apóstolo Santiago a 
principios do s. IX, nun outeiro divisorio das concas dos ríos Sar e Sarela, 
deu orixe á cidade, vinculada dende o principio coa Peregrinación, nunha 
exitosa estratexia de cristianización e control territorial. Dende entón, e 
ao redor da Catedral, Santiago creceu sendo destino de peregrinación do 
Occidente europeo na fisterra atlántica. 

A 260 metros sobre o nivel do mar, ten un clima oceánico húmido con 
temperaturas suaves. A humidade relativa media anual pode acadar 
o 80% e é un dos lugares de Galicia no que se rexistran máis días de 
chuvia ao ano.

A cidade encóntrase xeograficamente centrada no seu termo municipal. 
Aproximadamente o 12% da súa poboación vive no ámbito das 169,9 ha da 
cidade histórica, o 63% no espazo urbano que a rodea, e o 25% restante 
en pequenas aldeas e parroquias rurais diseminadas nas 21.970 ha de 
superficie dun territorio municipal no que o 26,5% da superficie son 
bosques e o 54,8% do chan está dedicado a actividades agrícolas. 

Entre o ano 1981, no que a cidade asumiu a capitalidade, e 2014, a 
poboación de Santiago de Compostela creceu un 16%, mentres que a 
de Galicia descendeu en algo máis dun 1%. Nese período, o conxunto 
da área metropolitana de Santiago tivo uns extraordinarios crecementos 
relativos nos concellos limítrofes de Ames, Teo, Oroso e Brión entre 
outros.

Coa chegada da democracia, en 1983 o goberno municipal impulsou 
un novo proxecto de cidade no que a posta en valor do patrimonio 
arquitectónico e natural é o obxectivo esencial que condiciona o modelo 
de ordenación para toda a cidade. Grazas a ese proxecto urbano, a cidade 
histórica, declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO en 1985, 
segue hoxe gobernando a estrutura da cidade completa. Os seus 2.900 
edificios seguen en permanente evolución sobre un parceiro medieval 
claramente recoñecible. A cidade segue a transformarse polo torrente de 
coñecemento e cultura que en cada época foi e segue chegando polos 
Camiños de Santiago, tamén declarados Patrimonio da Humanidade. 

Na forma da cidade histórica recoñécense as pegadas que o crecemento 
e as fortificacións foron deixando na súa améndoa central. Os baleiros 
urbanos asociados aos rueiros e ás ribeiras dos ríos Sar e Sarela, 
son hoxe imprescindibles para comprender a estrutura urbana, o 
equilibrio ecolóxico, e o metabolismo da cidade, e a súa oportunidade de 
desenvolvemento en harmonía co medio ambiente e o territorio. Te
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Vista de santiago desde o Pedroso.

Casas medievais e pazos barrocos 
conviven con igrexas no centro 
histórico, de rúas estreitas, asopor-
taladas e empedradas.

Unha das máis significativas actuacións feitas en Santiago de Compostela foi a 
recuperación de parques e hortas urbanas para o espazo público, conformando 
un conxunto de espazos verdes único na Galicia urbana. Unha clara mostra das 
melloras que se poden acometer desde os concellos na xestión do común.

O periférico reorganiza os accesos 
e o tráfico da cidade, moi intenso 
ao ser referente político, comercial, 
universitario, turístico e de servizos.

rúa do Vilar

Un conxunto de barrios periféricos de 
urbanización recente (Fontiñas, Vista Alegre, 
Vite, etc.) acollen estudantes, traballadores e 
funcionarios. Realizáronse en moitas ocasións 
en forma de bloques de varios andares ou de 
fileiras de casas adosadas unifamiliares.

o barrio de San Caetano, ao norte da cidade, acolle 
as dependencias da xunta de Galicia. desde que 
en 1981 Santiago foi declarada capital de Galicia, 
foron precisos amplos espazos para as novas 
funcións políticas e administrativas acadadas.

Vista do centro histórico desde a torre sur da catedralbarrio de Vite

ParQue de belVís PeriFérico ao seu Paso Polo barrio de Fontiñas

A cidade histórica aséntase nun dos outeiros da 
lomba que vai do castriño de conxo á Almáciga, 
pasando por Santa Susana. nestes outeiros houbo 
diferentes castros, un dos cales se converteu en 
cidade medieval a partir do s. Ix.
os ríos Sar, polo leste, e Sarela, polo oeste, 
delimitan a cadea de outeiros. de aí o refrán 
“Entre Sar e Sarela atópase compostela”.

FoToGraFía realizaDa coa colaboración Da caTeDral De sanTiaGo
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Diante da demanda de vivenda a raíz da capitalidade, os novos barrios 
construídos a finais do s. XX teñen un uso residencial e albergan importantes 
áreas comerciais. Fontiñas responde a unha iniciativa pública cunha 
concepción unitaria e oferta dunhas 5000 vivendas. 

o Ensanche correspóndese co primeiro gran crecemento da cidade nos 
anos 1960-70 debido ao auxe da universidade. Está conformado sobre unha 
trama de rúas con edificios de seis a oito andares de uso residencial e baixos 
comerciais dedicados ao comercio minorista, lecer e hostalaría.

A cidade nace como tal no s. IX como un centro relixioso. Desde entón, 
e durante séculos, foi, e volveu ser, un referente internacional para as 
peregrinacións que chegan a través dos Camiños de Santiago. A cidade e os 
Camiños de Santiago están declarados Patrimonio da Humanidade.

Vista da catedral desde a alameda

o Pico Sacro é un dique de seixo que resistiu a erosión ata 
converterse nun monte illado no medio de superficies aplanadas. 
A súa forza na paisaxe chamou a atención desde a antigüidade e 
deu orixe á lenda da raíña Lupa.

barrio de Fontiñas

Praza roxa no ensanche dos anos 1960-70 á esQuerda, o camPus sur cos institutos de inVestigación e laboratorios. á dereita, noVo barrio residencial

o Campus Sur acolle gran parte das facultades, institutos de investigación 
e laboratorios da Universidade. cunha apariencia de cidade-xardín, foi 
iniciado e concibido na II República. 

A Carballeira de Santa Susana é o parque 
urbano máis próximo á cidade histórica. no s. 
xIx foi parcialmente convertida en alameda.
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http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-05-Santiago.pdf
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tREcE BAdALAdAS
Dirección: xavier Villaverde
Produción: Continental, Ensueño, Tornasol, Castelao
Ano: 2002

Baseada na novela “13 badaladas” de Suso de Toro.
Xacobe, un xove escultor, volve a Santiago de Compostela 
despois de vinte anos debido á delicada saúde da súa nai. 
Alí reencóntrase con persoas que case esquecera que lle 
axudarán a enfrontarse aos seus medos.
Trece badaladas é unha historia de medo e horror pero 
sobre todo de amor.
O filme recrea escearios reais da cidade de Santiago: 
CGAC, Praza do Toural, Praza de Cervantes, Rúa Nova, 

(onde está ubicada a casa do protagonista), a Igrexa de Santo Agostiño e o Hospital 
Xeral, onde está ingresada a nai de Xacobe. Así como tamén a atmosfera típica da 
cidade: humidade, orballo, as luces dos soportais, etc.

A cAtEdRAL. Óleo sobre lenzo (305x275) 

manuel moldes (Pontevedra 1949)

comPoStELA dESdE SAR dE ABAIxo. Óleo sobre lenzo (88x107)

Juan Luis López García (Santiago de Compostela 1894 - Madrid 1979)

A cidade de Compostela está situada entre dous ríos chamados Sar e 
Sarela. O Sar atópase ao nacente entre o Monte do Gozo e a cidade, e o 
Sarela ao poñente. As entradas e portas da cidade son sete. A primeira 
entrada chámase Porta Francesa; a segunda, Porta da Pena; a terceira, 
Porta de Sofrades; a cuarta, Porta do Santo Peregrino; a quinta, Porta 
Falguera, que conduce a Padrón; a sexta, Porta de Susannis; e a sétima, 
Porta de Mazarelos, pola que chega o precioso licor de Baco á cidade.
(Libro V, Capítulo IX)

codEx cALIxtInUS (s. XII)
Aymeric Picaud. López Díaz, Xosé (Ed.). SAXPX/A Nosa Terra. 2009. ISBN: 978-84-8341-443-9

Vén logo a terra dos galegos, pasados os confíns de León e os portos 
dos montes Irago e Cebreiro. É unha terra mesta, con ríos,  prados, de 
extraordinarios verxeis, bos froitos e clarísimas fontes; pero escasa en 
cidades, vilas e terras de labor. É escasa en pan, trigo e viño, pero abundante 
en pan de centeo e sidra, ben abastecida en gandos e cabalerías, en leite 
e mel, e en peixes de mar, grandes e pequenos; rica en ouro, prata, teas, 
en peles salvaxes e outras riquezas, e ata moi abundante en valiosas 
mercadorías sarracénas. Os galegos son o pobo que, entre os demais 
pobos incultos de España, máis se asemellan á nosa nazón gala, se no 
fose porque son moi carraxentos e litixiosos. (Libro V, Capítulo VII)

O Casal de Horta

Sarela
 de A

baixo

As Casas do Rego
O Outeiro

As Casas Novas

A Cima da Eira

O Viso

Piñeiro O Vi
eiroa torreira

https://youtu.be/GW75MbnmT3s
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O Deza é un territorio ben definido desde o punto de vista natural, 
histórico e cultural, o que lle outorga un nítido carácter e unha forte 
personalidade. Terras de longa tradición agropecuaria, localizadas a 
cabalo entre o val do Ulla e as terras costeiras das Rías Baixas.  

Unha unidade encadrada na grande área paisaxística da Galicia 
central, ben delimitada polas serras do corazón de Galicia. Desde as 
inmediacións do val do Ulla, esta unidade paisaxística conforma unha 
superficie achanzada desde os canóns do tramo baixo do río Deza ata 
superar os 1100 m nos cumes aplanados da Serra do Faro. Na zona 
central, domina o nivel dos 600 m, chanzo previo ás elevacións máis 
pronunciadas, asociadas ás Serras Centrais galegas.  

Diferéncianse tres tipos de paisaxes: 
-Os baixos vales encaixados tributarios do Ulla -o Arnego e o Deza-, 

cunha paisaxe arborada e onde atopamos formacións de grande interese 
natural, xunto a actividades silvícolas e agrarias. 

-As onduladas superficies de aplanamento, irregulares pola acción 
fluvial, nas que se desenvolven os solos con mellores aptitudes e, por 
tanto, a maior parte das actividades agropecuarias e os principais 
asentamentos; con paisaxes de marcado carácter rural. 

-As paisaxes das serras do Farelo, Faro, Testeiro e Candán, espazos 
nos que o despoboamento e o dominio do mato e do arborado son as 
súas principais trazas.  

A distribución maioritaria de usos e aproveitamentos segue a ser o 
resultado dun modelo tradicional con fortes vínculos co medio natural, a 
pesar de que nas últimas décadas introducíronse novos usos -industriais- 
e modernizáronse os aproveitamentos agrogandeiros. O avellentamento 
da poboación e estes cambios socioeconómicos recentes deron como 
resultado un abandono do agro que propiciou procesos de recolonización 
vexetal, tanto de especies autóctonas como esóxenas (eucaliptos).

Desde 1950 a comarca é testemuña dunha forte transformación nas 
zonas industriais e urbanas. Creceu a superficie das explotacións 
forestais de rápido crecemento e cultivos forraxeiros, así como a ocupada 
por infraestruturas e edificacións. Nas súas paisaxes, as masas de 
caducifolias autóctonas sitúanse nas proximidades das canles fluviais 
e nas zonas de maior pendente, ocupando solos profundos orientados 
ao norte e ao oeste, fundamentalmente bosques de ribeira, carballeiras 
e soutos. Unha das singularidades desta comarca son os pequenos 
bosquetes de sobreiras do Arnego.  

A distribución xeral dos usos aínda responde, en gran parte, ao modelo 
tradicional, a pesar dos procesos de concentración parcelaria e das 
modificacións derivadas da expansión urbana das cabeceiras municipais 
e do desenvolvemento industrial. Os núcleos urbanos, especialmente 
Lalín, condicionan a súa contorna, cunha considerable densidade de 
vivendas, naves e vías de comunicación. Te
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cun relevo suave, o deza atópase nunha 
superficie relativamente achairada na que se 
produciu unha forte erosión fluvial.
A suavidade do relevo e a abundancia de auga 
posibilita a ocupación e a distribución homoxénea 
da poboación por todo o territorio, claro exemplo 
dun asentamento rural disperso. 

aldeas de Quintá, enVeande e o carballo da ParroQuia de sta. mª de dozón

Lalín é o núcleo máis importante do Deza. É un cruce estratéxico na rede 
viaria galega, km 0, rótula entre a Galicia interior e a litoral, e entre o Norte e 
o Sur, que ademais é cabeceira e centro comercial da comarca.

o monte ocupa os solos máis pobres e as 
zonas máis elevadas e afastadas das aldeas. 
componse de árbores, tanto autóctonas 
(carballeiras con castiñeiros, bidueiros, etc.) 
como plantacións (piñeirais, sobre todo). 

lalín. ediFicio do concello camPo da Feira de agolada

Os pendellos de Agolada (s. XVIII) constitúen un exemplo moi ben 
conservado dos campos da feira que estiveron espallados polo país como 
espazos comerciais propios da economía agrogandeira tradicional, e que na 
actualidade perviven en parte, ou ben esmorecen.

ParQue eólico no monte Faílde

En Galicia temos 158 Parques Eólicos, cuns 4000 
aeroxeneradores e unha potencia instalada duns 
3300 MW. Na comarca do Deza, aprovéitanse as 
elevacións dos montes Cabezas, Farelo e Carrío 
para o seu emprazamento. 
Antes de decidir a súa localización, cómpre 
considerar o seu impacto nas paisaxes: visual, 
acústico e nos roteiros de aves. 

A paisaxe rural do Deza caracterízase pola 
extensión de prados, que empregan o parcelario 
das antigas agras (conxuntos de parcelas 
abertas que só están pechadas cun valado ou 
cunha sebe exterior). 
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A vivenda tradicional do Deza é de gran volume, 
planta rectangular, con cuberta a dúas augas, 
muros de pedra e dous andares. As construcións 
dos novos alpendres e granxas xa se fan separadas.

A actividade industrial céntrase nos polígonos 
empresariais. Boa parte das empresas teñen 
relación co sector agropecuario: pensos para o 
gando, leite ou tranformación da madeira.

O Deza está cruzado pola autoestrada AP-53 
Santiago-Ourense, a liña férrea A Coruña-Zamora 
e o AVE  Santiago-Ourense. Estas infraestruturas 
non sempre benefician o territorio que atravesan.

As aldeas, compostas polas vivendas, eiras e 
hortas, localízanse entre os terreos cultivados e 
o monte evitando ocupar os solos produtivos. As 
situadas nas abas aproveitan a ladeira de solaina.

As leiras e os prados rodean as aldeas. A 
orientación gandeira desta comarca é recente.  
nos prados é habitual atopar os bolos de silo,  
rulos de herba cubertos con plástico, preparados 
para dar de comer ao gando.

A ampla extensión que ocupan os pastos e 
cultivos herbáceos proba a existencia dunha 
gran cabana vacuna composta por cabezas de 
raza frisoa, destinada á produción de leite, e raza 
autóctona para carne. As granxas son centros 
de produción gandeira, que modernamente se 
afastaron da vivenda familiar e deron lugar a 
novas construcións illadas.

naqueles lugares máis degradados, o monte 
contén tamén xesteiras, uceiras e toxeiras.

casas-ViVenda Polígono emPresarial do deza Viaduto do aVe sobre a aP-53

granxa, Prados e Vacas nas terras do deza
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EL cASERío, Óleo sobre táboa (28x20)

Julia minguillón (Lugo 1906 – Madrid 1965)

FIAdEIRAS dE ZoBRA
Dirección: daniel González Alén
Produción:  Grupo cinematográfico Deza
Ano: 1981

Película documental con valores etnográficos 
que trata os labores do cultivo e elaboración 
do liño ademais do folclore da comarca, un dos 
máis senlleiros que perdura en Galicia.

ARdALén,  (páx 223)

miguelanxo Prado. El Patito Editorial. 2013 ISBN 978-84-939434-5-5 

tERRA E VEnto
Emisión: televisión de Galicia (tVG)
Realización: Xacobe Sineiro
Produción: Pórtico de Comunicaciones S.L. 
Ano: 2002

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.

As Nogueiras
As P

enas

As Maceiras

A Lama A Carballeira

O Carballo

A Carballa

PiñeiroParada

a Portela

https://youtu.be/DnDPei1SILs
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A Serra do Courel é un espazo natural singular que reúne características 
xeolóxicas, botánicas, da fauna, arqueolóxicas ou etnográficas que se 
revelan como únicas.
 
Estruturalmente dominan os vales encaixados labrados polos afluentes 
do río Sil: Lor, Quiroga, Soldón e Selmo. Estes leitos están separados 
por espazos interfluviais que superan os 1600 m, como Formigueiros 
(1654 m), Pía Paxaro (1616 m) e Faro (1615 m).

Boa parte da Serra do Courel pertence ao dominio climático oceánico, 
cunha marcada inclinación á variante de montaña, como consecuencia 
da súa altitude, relevo e distancia ao mar. No val do río Sil atópanse 
estacións de clima submediteráneo e incluso mediterráneo atenuado.

A xeoloxía deste territorio, eminentemente montañoso, conta cunha 
historia moi longa. Nel atopamos algunha paraxe de relevancia a nivel 
mundial coma o sinclinal da Serra do Courel (coñecido como pregamento 
de Campodola-Leixazós). 

A Serra do Courel está formada por lousas, cuarcitas, xistos e pedra 
de gran da Era Primaria. Intercaladas con estes materiais atópanse 
estreitas bandas calcarias que orixinan covas e outras formacións 
características deste tipo de terreo. Todos estes materiais proceden 
de sedimentos mariños, que na Era Primaria se viron comprimidos, 
pregados e elevados pola colisión das placas continentais dando lugar á 
Serra do Courel. Durante a Era Terciaria o relevo desta Serra ergueuse 
acadando cotas que superan os 1600 metros. Hai 2,6 millóns de anos 
o clima da Terra pasou a ser moito máis frío que na actualidade (fases 
glaciais). Nesta serra estes cambios no clima quedaron rexistrados na 
superficie en forma de circos e morenas glaciais. 

Os extensos e protexidos vales, a confluencia dos climas mediterráneo 
e eurosiberiano atlántico e as bandas calcarias favorecen e existencia 
dunha flora rica e variada. Na Serra do Courel está presente máis do 
40% de todas as especies vexetais galegas.

Un basto patrimonio arqueolóxico e etnográfico completan un espazo 
cheo de contrastes. Asentamentos castrexos, minas romanas, castelos, 
ferrarías, abellarizas, celeiros, arquitectura tradicional de montaña, etc. 
dan unha idea dun pasado duro marcado polo enxeño do ser humano 
para adaptarse a un medio tan áspero coma singular.

Aínda que estas zonas de montaña non parezan lugares propicios para a 
ocupación humana, o asentamento na Serra do Courel pódese constatar 
desde a Prehistoria. Na actualidade é un territorio pouco poboado, cunha 
densidade de poboación moi baixa e cun notable avellentamento da 
poboación. Estes factores maniféstanse coma o principal atranco para 
o normal funcionamento, potenciación e desenvolvemento dos enormes 
recursos endóxenos que existen neste territorio. Te
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As Maceiras

o CouRel

Punto de Vista da Panorámica central
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a seara.

na media ladeira, a masa forestal está composta 
por unha fraga mesta de árbores caducifolias 
coma os carballos, os castiñeiros, os bidueiros 
e as faias. Algunhas árbores perennifolias 
adáptanse ben á sombra destas formacións no 
verán, por exemplo os acivros e os teixos.

os prados ocupan os fondos dos vales. Son prados 
regados a través dun denso sistema de levadas 
que se derivan do río Selmo e outros regueiros. 
o gando pasta no verán, polo que é preciso que 
estean pechados con valos.

As fracturas do terreo e os vales de leito irregular 
propician a aparición das fervenzas.

Os muros , valos e sebes serven para separar as 
leiras entre elas. Na paisaxe rural tradicional tiñan 
moita importancia, mais están a desaparecer polos 
custos asociados ao seu mantemento.

As vivendas das serras teñen muros de pedra, 
escaleira exterior e cuberta de lousa. Son casas 
amplas de dous andares cunha solaina orientada 
ao mediodía, que se utiliza para secar as colleitas.

FerVenza do Fócaro ViVendas de montaña da seara

aldea de soldón, no camiño de Quiroga á searacoVa no courel

muros e Valos

louseira en Folgoso do courel

nas partes altas dos montes, dominan as 
formacións arbustivas, normalmente de 
xestas coma o piorno. débense á intensa 
actividade humana, historicamente para o 
aproveitamento gandeiro e na actualidade 
por mor dos lumes. na medida en que non 
haxa lumes, as árbores autóctonas irán 
progresando no mato.

©maria casTelo rey©ramón Vila anca ©rocío romar roel

©Guillermo Díaz aira 
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Hai uns 50.000 anos, a neve e o xeo acumuláronse 
en cuncas ou circos, orixinando o glaciar da Seara-
Vieiros, con tres linguas de xeo que marcaron 
profundos vales.
A lingua de xeo dos glaciares descendeu polo 
val adiante arrastrando rochas que orixinaron 
morenas.

As aldeas de montaña forman núcleos compactos 
con rúas estreitas e vivendas moi xuntas para 
protexerse do frío e dos ventos. As árbores que as 
circundan actúan de paraventos.

A lagoa de Lucenza é de orixe glaciar. A súa orixe 
remóntase ao Pleistoceno, hai uns 13.400 anos. 
Está moi colmatada de sedimentos. Durante o 
inverno permanece xeada e no verán, seca.

A minaría do ferro no xacemento do Monte 
Formigueiro foi coñecida xa polos romanos e 
constituíu a principal actividade económica da Seara 
durante séculos xunto co pastoreo e os teares.

O turismo rural, o sendeirismo e montañismo son 
as actividades económicas ensaiadas para loitar 
contra o despoboamento da zona, de momento 
cuns efectos modestos e limitados.

lagoa glaciar de lucenza Ferraría en seoane do courel senda

esQuema dos glaciares da seara-Vieiros

neste courel de montes tan grandiosos, a presenza do ser humano semella insignificante, de aí 
que o poeta Uxío Novoneyra escribise:
“courel dos tesos cumes que ollan de lonxe!/ Eiquí síntese ben o pouco que é un home...”

glaciar de Vieirosglaciar de
Formigueiros

glaciar da camPa 
da retorta

glaciar da
lucenza

glaciar de murelos
e do Fócaro

glaciar do Valecín 
e das Fragas

©Valerià Paül carril

©museo XeolóXico De QuiroGa

©rocío romar roel
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http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-07-Courel.pdf.zip
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VILAmoR
Dirección: Ignacio Villar
Produción: Vía Láctea Filmes
Ano: 2012

No ano 1976, Breixo vive coa súa familia nunha idílica e illada 
aldea, e prepárase para converterse algún día no cura da 
vila de Seoane. Un día atópase cos membros dunha comuna 
hippie que se asentou nos arredores da súa aldea, e decide 
colaborar con eles para recuperar as casas abandonadas de 
Vilamor, e crear un novo xeito de vida. Pero todo se complica 
cando Breixo namora tolamente de Sonia, unha das rapazas 
da comuna. El non acepta o amor libre, nin as drogas, nin 
o ateísmo. Con moita mágoa, abandona a súa aldea. Trinta 

e tres anos despois, convertido nun escritor de sona e cos ideais agochados nalgún 
recuncho da memoria, Breixo regresa ao lugar onde viviu os mellores anos da súa vida.
Vilamor é a primeira longametraxe de ficción que se roda na montaña de Lugo e 
desenvolveuse en varios momentos do ano para rexistrar a evolución da trama ao 
longo da historia.

PAISAxE nEVAdA. Óleo sobre lenzo (39x47) 
Virxilio Blanco Garrido (Forcarei 1896 - 1948)

o coUREL. Óleo sobre lenzo (118x176)

Fermín González Prieto (Viveiro 1900 – Madrid 1987)

Poema nº 29 
POLO Real de Parada 
por Savane e por Piñeira 
Pontalor e Fondestela 
cara Pacios de Lousada 
o solar da miña mai. 
Polas rotas do meu pai 
i a miña irmá cabaleira. 
Coma se fora candi-el 
coma se fora candi-ela 
a Pedrafita á feira. 
Por Grandalonga e Liñares 
deixando a do Courel 
pola vista dos Ancares. 

Poema nº 20 
HEIN d’ir o Pía Páxaro i a Boca do Faro 
deitarme na Campa da Lucenza nun claro. 
Hein d’ir á Devesa da Rogueira i a Donís 
ó Rebolo á Pinza i ó Chao dos Carrís. 
Hein d’ir a Lousada i a Pacios do Señor 
a Santalla a Veiga de Forcas i a Fonlor. 
Hein d’ir ó Cebreiro pasar por Liñares 
rubir ó Iribio a Cervantes i a Ancares 
Hein d’ir a Cido i a Castro de Brío 
baixar i andar pola aurela do río. 
Hein d’ir a Céramo cruzal’o Faro i entón 
debrocar pra baixo cara Oéncia e León. 
Hein d’ir a Vales i a Pena da Airexa 
i a un eido solo onde ninguén me vexa. 

Poema nº 3 
Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe! 
Eiquí síntese ben o pouco que é un home... 

Poema nº 21 
Terras érmedas do Freixeiro! 
Montes irados! 
Pobos pobres 
que se foron quedando nos ósos! 

A cASA dE PARAdA
A casa de pedra e cal vella 
-solaina de ventanas prá serra- 
feita fai cen anos á miña maneira! 

oS EIdoS 
Uxío novoneyra. Ed. La Voz de Galicia. 2002. ISBN 84-9757-047-2

A Boca da Rogueira

Cam
pa 

do 
Bed

ul
Teso das Papoulas

Os Carballóns

Teso de Valporca

Campa da Retorta

Teso
 da 

Pallo
sa Pena da Aiga

O Penouco
alto de murelo

https://youtu.be/lEAqEf-zWgE
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A ría é, xeoloxicamente, o tramo final dun val fluvial asolagado polo mar. 
Un espazo xeográfico singular, pois do tamaño e características das 
Rías Baixas non hai outras no mundo. 

A de Arousa e a ría máis grande de Galicia, con  238 km2 de auga e 273 
km de litoral interior, formado maioritariamente por areais entre cantís 
rochosos e esteiros nas desembocaduras dos ríos e regatos. As ribeiras, 
de escasa altura e mar abrigado, facilitan o acceso á auga e favorecen 
os asentamentos litorais.

Os fondos de escasa profundidade -algúns emerxentes ao ritmo das 
mareas- e a mestura de augas salobres e doces, propician a pesca e 
marisqueo.

A paisaxe da ría confórmase pola concavidade dos montes e serras que 
a rodean, ten a auga como esencia e espazo central, e na boca ao mar, 
as illas e a península do Grove deféndena dos ventos oceánicos. 

Os territorios da ría, morneados pola corrente do Golfo, xa estaban 
habitados a finais da última glaciación. Tamén había castros, moitos 
deles marítimos, desde onde se pescaba e mariscaba. Aldeas e 
asentamentos litorais consolídanse no medievo sobre areais ao abrigo de 
saíntes rochosos, afianzándose como vilas da sardiña, onde se instalan 
salgadeiras no s. XVIII, e conserveiras no s. XIX. A construción de estradas 
e ferrocarril no s. XIX supuxo a transformación destes asentamentos 
de pescadores, formalizando frontes marítimas e espazos urbanos con 
novas arquitecturas.

A auga da ría é camiño, espazo de relación e de traballo. É o lugar 
común das xentes da ribeira que propiciou a identidade dos arousáns. 
As embarcacións de pasaxe relacionaron xentes desde os peiraos, 
posibilitaron negocios e disputas, afectos e casamentos. Pola ría 
chegaron invasións e saqueos. Construíronse defensas, e diques e 
ramplas para acondicionar os portos, e sinais marítimos para os 
accesos. Nas augas da ría mariscouse e pescouse desde sempre, e 
hoxe o cultivo de marisco e os polígonos de bateas ocupan máis da 
cuarta parte do Mar de Arousa.

O litoral atópase moi ocupado, con asentamentos ribeiráns xa 
concatenados onde se mestura o urbano recente cos antecedentes 
rurais e mariñeiros.

Nas terras baixas da contorna da ría viven preto de 200.000 habitantes, 
coexistindo vivendas, edificios, naves, comercios, polígonos industriais e 
equipamentos espallados polo territorio, construídos fundamentalmente 
sobre o parcelario rural preexistente, nun recente e acelerado proceso 
de diseminación, propiciado pola construción e modernización das 
estradas, e a definitiva implantación de autovías e infraestruturas 
ferroviarias de alta velocidade. c
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Cortegada e as Illas Malveiras forman parte do 
Parque Nacional das Illas Atlánticas. cortegada 
está cuberta por pradeiras e bosques, nos que 
destaca un de loureiros que acadan os 12 m de 
altura, dun gran valor paisaxístico.

os núcleos de Vilagarcía, Carril, Vilaxoán e 
Sobrán forman un continuo urbano ao longo da 
chaira da liña de costa. Inicialmente separados, 
o dinamismo das súas actividades económicas 
motivou a súa unión.

A Illa de Arousa está unida ao continente desde 
1985 por unha ponte. conta con catro portos 
destinados a actividades relacionadas co mar e 
co turismo. Está densamente urbanizada no seu 
istmo.

A ría de Arousa é a principal produtora de marisco 
de Galicia. Pola súa peculiar configuración, 
prodúcese unha circulación especial de augas 
doces e salgadas. Isto, xunto a un afloramento de 
augas profundas que veñen do océano, posibilita 
un gran desenvolvemento do fitoplancto.

A ribeira norte da ría de Arousa está constituída 
pola península do Barbanza, onde se asentan 
vilas importantes como Ribeira, A Pobra do 
Caramiñal, Boiro e Rianxo, de tradición pesqueira 
e marisqueira. Nos últimos anos todas elas 
tiveron un notable crecemento urbanístico, en 
parte debido ao desenvolvemento do turismo 
residencial.

ría de arousa. Vista desde o monte da curota

ría de arousa. Vista desde o monte xiabre

Situado no sur da Illa de Arousa, o bosque do 
carreirón está declarado Zona de Especial 
Protección para as Aves (ZEPA). É un dos poucos 
espazos da illa libre dos procesos de urbanización. 

bosQue do carreirón na illa de arousa

A especulación urbanística iniciada na década de 
1990 e a construción da ponte fixeron proliferar na 
Illa de Arousa as construcións ilegais de veraneo 
en zonas protexidas de alto valor ecolóxico. 

Vilagarcía é a vila reitora da Ría de Arousa e da 
península do Salnés. A vida da vila xira en torno 
ao seu porto, punto neurálxico do transporte de 
mercadorías, actividades pesqueiras e de lecer. 

Vista de Vilagarcía desde o monte xiabre nucleo urbano da illa de arousa
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A Serra do Barbanza é un macizo granítico 
levantado pola oroxenia alpina na Era terciaria. 
Separa a ría de muros e noia da de Arousa, de 
xeito que esta última queda protexida dos ventos 
atlánticos.

A ría de Arousa destaca pola súa extensión e 
abertura, en forma de alvéolo. É a máis ampla 
do litoral galego. Orixínase na Era Cuaternaria 
nunha contorna dominada polos granitos, cando 
o mar invade o val fluvial do río Ulla.

o polígono industrial de Bamio destaca na 
paisaxe polas súas naves enormes. os impactos 
paisaxísticos dos polígonos industriais adoitan ser 
esquecidos.

As chairas de marea son zonas chás e pouco 
profundas do interior da ría protexidas da ondaxe. 
Son explotadas en parcelas para o marisqueo a 
flote e a pé.

As bateas son unha estrutura de trabes de madeira 
de onde penduran de 800 a 1000 cordas de 5 a 8 m 
de longo. As crías de mexillón prenden nas cordas e 
medran ata que se recollen 12 ou 14 meses despois. 

Parcelas de acuicultura en carrilbateas

desembocadura do ulla en catoira

o esteiro do Ulla presenta notables valores naturais. Ata ben entrada a Idade media supuxo un 
lugar estratéxico de navegación cara ao interior, de aí a presenza dos restos das Torres de Catoira, 
principal punto defensivo do bispado compostelán contra os ataques viquingos. na actualidade está 
atravesado polo viaduto do tren de alta velocidade do Eixo Atlántico, que comunica A coruña con Vigo.

Depuradoras, conserveiras, cocedeiros ou fábricas 
de envases constitúen a trama industrial da zona, 
visible na paisaxe. De sempre, o papel da muller 
foi esencial nestas actividades económicas.
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SIMÓN non viviu sempre na praia de Area Maior, veu de lonxe, dun 
mar de ningures. Simón naceu nunha batea. O primeiro que viu Simón 
na súa vida foi unha fraga de cordas da que estaban penduradas, a 
milleiros, crías de mexillóns. Simón medrou con esa paixase ateigada 
de semellantes seus. Alí foi engordando, endurecendo a cuncha, 
facéndose maior. Había moita xentiña e pouca veciñanza, apenas 
relación, nada que contarse. 

(Marcela di que aos humanos lles pasa o mesmo: viven en longas cordas 
de cemento, onde hai centos de persoas que nin se tratan nin se falan. 
Chámalle edificios; casas xigantescas para amorear humana xente. 
Ela viu eses grandes edificios cando foi á praia do Orzán, no seo dunha 
grandísima batea de humanos á que lle din A Coruña.) 

A vida na batea non era vida. «Simplemente era agardar pola morte -lembra 
Simón-. Todo eran perigos e nada achegaba esperanza nin felicidade.» 

mAR AdEntRo
Dirección: Alejandro Amenábar
Produción: Sogecine
Ano: 2004

Ramón Sampedro é un mozo mariñeiro que percorreu o mundo embarcado. 
Un día tírase ao mar desde unhas rochas, sofre un accidente e queda 
tetrapléxico. Pese aos coidados da súa familia, Ramón insiste en quitarse 
a vida e quere unha morte digna para a que precisa de axuda. Ten axuda 
dunha avogada, unha asociación a prol da eutanasia e unha amiga da vila.
Mar Adentro foi rodada entre as rías de Noia e Arousa na Praia das Furnas 
na parroquia de Xuño de Porto do Son, o lugar onde Sampredo ten o 
accidente. Tamén en Xuño se sitúa o Monte Castelo e a casa onde viviu na 
película o protagonista. En Boiro está a casa onde morre na ficción. Unha 

das intencións de Amenábar era que non se percibise como unha película nun só cuarto e por iso 
decidiu sacer a voar a Sampedro. Deste xeito, desde o aire é como nos mostra a paisaxe das rías 
de Arousa e Noia. 

Ao pouco comezaron a a parecer os muxes e a desaparecer os silenciosos 
veciños. A centos. Simón tivo sorte; sen saber como, fíxose amigo de 
Amador, un muxe distinto. 

Amador achegábase ás cordas e só papaba os mexillóns que estaban ben 
enfermos e os mortos. Aos máis farrucos deixábaos vivir. Simpatizou con 
Simón e axudouno a preparar a súa fuga. «Porque a batea -recórdanos 
Simón- non é outra cousa que un cárcere de mexillóns.» 

Amador rillou a corda que apreixaba a Simón ata cortala, arrastrouna á 
badía de Merexo e deitouna nun tranquilo con. 

«Os mexillóns déstesme a vida e eu págovos cunha nova vida» -dixo na 
despedida Amador, o muxe libertador. 

Así zafou da morte certa Simón, o mexillón máis vello de Merexo. 

AREA mAIoR
manuel m. Barreiro. Ed. Xerais. 2002. ISBN 978-84-9782-601-3

VEnto mAREIRo. Óleo sobre cartón
Alfonso Rodríguez castelao (Rianxo 1886 - Bos Aires 1950)

PAISAxE dE RíA. Óleo sobre lenzo (60x80) 
Luís Seoane (Bos Aires 1910 - A Coruña 1979)
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https://vimeo.com/164870676
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A Ribeira Sacra é unha das paisaxes máis singulares de Galicia. No seu 
interior, os ríos Miño e Sil conflúen nos Peares. Augas arriba desa unión, 
tanto o Miño coma o Sil xeran profundos canóns na rocha, a partir dunha 
fractura tectónica na que despois actuou a erosión fluvial, constituíndo o 
que se dá en chamar Ribeira Sacra, que en realidade son dúas Ribeiras 
Sacras. O contraste entre os planos horizontais dos niveis superiores 
aos canóns e a verticalidade das escarpadas paredes é unha primeira 
característica que singulariza este mundo. Tamén existe unha oposición 
marcada entre as vertentes de sollío, polo xeral vitícolas, e as abas de 
avesedo, habitualmente cubertas de vexetación arbórea. Así pois, a 
Ribeira Sacra é unha paisaxe heteroxénea, na que abondan os miradoiros 
que permiten gozosas e variadas panorámicas e perspectivas.

Tanto as ribeiras do Miño coma do Sil presentan unhas condicións 
climáticas suaves. Grazas ao seu clima matizado, na Ribeira Sacra hai 
vexetación e cultivos mediterráneos, por exemplo sobreiras e videiras, 
respectivamente. Para poder conseguir terra apta para o cultivo, o ser 
humano foi construíndo ao longo dos séculos os famosos socalcos. 
É a viticultura heroica, como se adoita dicir hoxe en día. A paisaxe 
da Ribeira Sacra é froito dunha humanización constante, e malia ser 
acotío (e erroneamente) considerada unha paisaxe natural, non se pode 
comprender sen a acción antrópica ao longo do tempo.

Outra característica que singulariza a Ribeira Sacra é o seu abondoso 
patrimonio. Desde a Idade Media, capelas, igrexas, conventos e 
mosteiros foron organizando esta paisaxe. De feito, o nome da Ribeira 
Sacra procede das súas connotacións relixiosas, xa que sempre foi un 
lugar privilexiado para o establecemento monástico. 

A un lado e a outro do Sil e do Miño, desde Belesar ata os Peares, e desde 
os Peares augas do Sil arriba, atopamos unha Galicia netamente rural. 
O illamento físico, en relación cos principais centros urbanos galegos, 
e a difícil accesibilidade fixeron que a Ribeira Sacra conserve moitas 
das esencias que comunmente se asocian a Galicia: paisaxes rurais 
ben mantidas, boa gastronomía, hospitalidade cara ao visitante, etc. 
Asemade, a estrutura do poboamento e a distribución das aldeas sufriu 
unha alteración moito menor que noutros espazos con máis dinamismo 
económico do país. 

En pleno século XXI, a Ribeira Sacra proxecta unha dobre imaxe de viño 
e turismo de calidade. Dunha banda, a constitución da denominación de 
orixe vitícola en 1997 deu lugar a unha expansión do número de adegas 
que embotellan viños excelentes, moi prezados no mercado galego e 
internacional. Un dos máis reputados é o mencía producido na contorna 
de Amandi. O turismo, pola súa banda, ten óptimas perspectivas de 
desenvolvemento grazas á diversidade e calidade dos recursos. Deste 
xeito, a Ribeira Sacra como destino turístico está vencellada á paisaxe, 
ao patrimonio histórico, á visita de adegas -con catas de viños- e aos 
catamaráns do Miño e do Sil, unha das actividades preferidas nas visitas 
a estas terras. Te
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ribeira sacra. Vista do canón do sil desde o mirador de cabezoás

Pese aos escasos puntos de acceso e ao seu 
illamento natural, os canóns do Sil están 
humanizados nas abas de sollío con aldeas, 
soutos e o cultivo das vides e oliveiras. En troques, 
as abas de avesedo, orientadas cara ao norte, 
non adoitan estar cultivadas e nelas domina a 
vexetación forestal.

mosteiro de sto. esteVo de ribas de sil

nos lugares onde hai un certo desenvolvemento 
dos solos medran as matogueiras formadas 
por uces e xestas.

Os sinuosos canóns do Sil son navegables en 
catamarán nos tramos de augas represadas polos 
encoros, sendo un dos atractivos culturais e de 
lecer da Ribeira Sacra. Estas novas actividades 
económicas son algunhas das alternativas para 
dinamizar unha zona deprimida e sometida a 
unha forte despoboación.

A Ribeira Sacra toma o seu nome da abundancia 
de mosteiros e ermidas que desde a época sueva 
(s. VI) se asentaron nas súas abas na procura de 
recollemento e illamento dos frades e eremitas.

O forte encaixamento dos ríos e o abondoso caudal 
do Miño, o Sil e o Bibei propicia o represamento 
da auga en encoros destinados á produción de 
enerxía hidroeléctrica.

Como reflexo dun clima mediterráneos as oliveiras 
medran ben neste espazo. Abondosas na Idade 
Media, na Idade Moderna sufriron unha regresión, 
por cambios climáticos e/ou por decisións políticas. 

encoro de sto. esteVo noVa Plantación de oliVeiras

núcleos de cimadeVila e Vilouxe
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o Cotarro das Boedas elévase por riba dos 700 
metros de altura sobre o nivel do mar, desprovisto 
de vexetación ante a ausencia de solo.

Os viñedos están dispostos nun sistema de chanzos chamados socalcos ao longo da ribeira, en abas 
con fortes pendentes. Os muros dos socalcos impiden a destrución do solo pola erosión da auga. Os 
distintos tons na folla das vides en outono permiten diferenciar facilmente as variedades da uva. 

A masa forestal está formada por sobreiras, 
aciñeiras, castiñeiros e carballos. Na actualidade 
están a gañar terreo as plantacións de piñeiros e 
eucaliptos.

souto socalcos e Vides nas abas da ribeira sacra

O río discorre encaixado sobre cuarcitas e 
granitos, moi difíciles de erosionar, aproveitando 
as fracturas orixinadas polos movementos 
tectónicos da Era Terciaria e que deu lugar a 
un val moi estreito e fondo con pendentes moi 
pronunciadas.

nas zonas menos afectadas polos lumes, 
medra a vexetación mediterránea (aciñeiras 
e sobreiras). Está adaptada a solos pouco 
profundos e á seca do verán.

canon do sil Parede de rocha no canón do sil

©maria casTelo rey ©maria casTelo rey
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A horta da casa dos Solovio na ribeira do Mifio non era das máis 
grandes. Polo xeitosa, leda e farturenta non tiña envexa de ningunha. 
Despois dun anaquiño de xardín de buxos, roseiras e laranxeiras baixaba 
en dous planos ata a mesma beira do rego da Millarada, No primeiro 
cruzábanse dous paseos emparrados, con postes de pedra demarcando 
catro cadros de horta e patacas sombreados por algunhas ducias de 
froiteiras. No centro estaban o tanque de lavar e a fonte, que viñan do 
mesmo manancial da fonte e lavadoiro do pobo, posto a carón da cerca 
no camiño. Fora obra dun antergo da casa e levaba a data: 1792. No ano 
do Terror o fidalgo ribeirán ocupábase en canalizar as finas augas da 
encosta. Un tema para o temperán espirito caviladoiro do Adrianciño, 
neno.

tERRA E VEnto
Emisión: televisión de Galicia (tVG)
Realización: Xacobe Sineiro
Produción: Pórtico de Comunicaciones S.L. 
Ano: 2002

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.

A segunda e máis baixa metade da horta tamén tiña os seus paseos de 
viñedo e toda ela se adicaba a nabeira de millo. Pola parte máis baixa 
volvíase lameiro, sempre verde, cruzado por un sendeiriño, branco 
compañeiro das decorrentes augas do regato. Alí, agarimado por 
salgueiros de tenro verdecer, amigos dos paxaros e sensibles ó primeiro 
sopro outonizo, había un muíño deixado des que se fixeron as novas aceas 
do Miño. Tiña a súa casiña, e as pedras cubertas de musgos figuraban 
chorar pola ausencia das raparigas loiras e enfariñadas doutro tempo. 
O Xacobe non era un espírito sentimental. Mais polas sestas baixaba ata 
aquel lugar. Agardaba algo que seguramente chegaría. E chegou.

ARREdoR dE SI
Ramón otero Pedraio. Ed. La Voz de Galicia. 2002. ISBN 84-9757-020-0

VELLo oLIVEIRAL.Óleo sobre lenzo (50x40)
Antonio Fernández Gómez (Goián 1882 - 1970) 

xEntE dE SoUtoLonGo. Óleo sobre lenzo (73x60)
Alfonso Sucasas Guerra (Lalín 1940 - Vila de Cruces 2012) 
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https://youtu.be/4h4qiNv4yGw
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O Ribeiro é unha bisbarra situada nas ribeiras do Miño e os seus afluentes 
Avia e Arnoia. 

A súa historia está ligada ao cultivo da vide. A diferenza doutras comarcas 
onde a agricultura era para autosuficiencia e para obter algúns ingresos 
pola venda de excedentes, as comarcas vitivinícolas dedicaban a práctica 
totalidade da súa produción á comercialización. Pero esta dependencia 
do comercio exterior tamén ocasionou crises cíclicas ao longo do tempo.

Os lexionarios romanos do s. III establecerían as primeiras plantacións 
de viñedo, nas ladeiras dos ríos polo seu microclima e pola facilidade 
do transporte fluvial. Pero a época esplendorosa dáse no s. X, cando os 
monxes cistercenses crean o Mosteiro de San Clodio, que sería o xermolo 
principal do desenvolvemento vitivinícola do Ribeiro.  Os monxes ordenan 
o territorio: hortas nas zonas baixas; viñedos a media ladeira; cereais 
e gando máis arriba e montes comunais nos cumios. Ceden terras aos 
labregos a cambio dunha parte da colleita. O viño era de gran calidade e 
xa Afonso X O Sabio fala nas súas cantigas do ”bon vinho d’ourens”.

A expansión do cultivo e a riqueza está ligada a épocas de crecemento 
demográfico, pola necesidade de man de obra. As pestes e guerras 
reducían a poboación polas mortes e as levas de mozos para o exército, 
coas conseguintes crises.

As patoloxías da viña ocasionaron outra terrible crise: en 1850 aparece 
o Oidium, pouco máis tarde o Mildium e a finais do s. XIX a praga da 
Filoxera que estragou os viñedos, provocando o gran éxodo migratorio de 
poboación cara a América.

Recupéranse os viñedos enxertando as viníferas europeas sobre patróns 
americanos ou utilizando híbridos resistentes á filoxera. Pola gran 
demanda de viño, a uva Palomino (branca) ou Alicante (tinta) substitúen 
as castes tradicionais, en detrimento da calidade.

A Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial ocasionaron outro duro golpe ao 
sector, que reacciona buscando fórmulas asociativas. En 1953 inaugúrase 
a primeira adega cooperativa do Ribeiro. No camiño da calidade, a finais 
do s. XX reaparecen as variedades brancas clásicas (Treixadura, Torrontés, 
Loureira, Albariño, etc.) e as tintas (Brancellao, Mencía, Caiño, Sousón, 
etc.) mediante substitución do viñedo existente, xa que a UE non permite 
novas plantacións nin o uso de híbridos, para evitar excedentes.

Na actualidade, o crecente abandono pola división hereditaria dos terreos 
tenta corrixirse mediante concentración parcelaria, cooperativas de 
cultivos en común ou plantacións en terreos de monte.

No Ribeiro, o concepto “calidade” xa non é suficiente, e hoxe comézase a 
pensar en “personalidade, singularidade, etc.”, valores inexpropiables e 
non deslocalizables.c
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O gran crecemento da vide fai necesaria a poda anual, e a súa condución en empalizadas de postes 
e arames en espaldeira (antigamente, en estacas atadas con vimbios). A distancia normal entre 
espaldeiras son 2 m para facilitar os labores. A produción media son 10.000 kg/ha, obtendo de cada 
hectárea unhas 7.500 botellas, que deben levar unha contraetiqueta oficial que certifica a súa orixe.

No Ribeiro hai un cento de adegas, que elaboran 
entre 15 e 20 millóns de litros de viño controlados 
polo Consello Regulador da Denominación de 
Orixe, para o mercado local e internacional.

A superficie agraria tradicional está fragmentada 
en multitude de parcelas de pequeno tamaño. 
Isto dificulta a mecanización e obter unha 
rendibilidade comercial. Por estes motivos, nos 
últimos anos amplas zonas de monte están 
sendo substituídas por novos viñedos. Estes 
procesos son claramente visibles nas paisaxes.

A paisaxe do viño é unha creación humana. 
desde a Idade media, contruíronse socalcos 
para o cultivo das vides. 

os solos onde se cultiva a vide proceden de 
granitos meteorizados. Son areentos, permeables 
e máis ben secos. A súa cor clara reflicte a 
radiación solar e favorece a maduración das uvas. 
os solos dos fondos dos vales son de  aluvión do 
cuaternario e neles adóitanse plantar hortas.

As vides plántanse entre os 80 e os 300 m de 
altitude, cotas nas que non xea en primavera, 
nas orientacións máis solleiras. 

Val de gomariz

Val de beade.

interior dunha moderna adega adega e un dos seus camPos de Vides
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O encoro de castrelo de miño retén as augas 
do río Miño entre os concellos de Ribadavia 
e Castrelo de Miño. A construción da central 
hidroeléctrica no ano 1969 anegou extensas 
zonas de cultivo, nas que se producía moi bo 
viño, e mudou o microclima da zona.
O Clube Naútico Castrelo de Miño instalado nel é 
un centro de referencia en Galicia para a práctica 
destes deportes e de actividades de lecer.

os vales do Ribeiro, bañados por numerosos 
ríos, están protexidos dos ventos atlánticos 
polas estribacións montañosas das Serras do 
Faro e do Suído, pertencentes á dorsal Galega.

os núcleos de  poboación aséntanse ao pé das 
abas entre as zonas de hortas e os viñedos.  
Son un conglomerado de aldeas diseminadas e 
cercanas ás zonas de produción agrícola.

encoro de castrelo de miño

ribadaVia o río aVia ao seu Paso Por ribadaVia

estación de ribadaVia

Ribadavia é a cabeceira comarcal do Ribeiro. Bañada polo río Avia, foi declarada Monumento Histórico 
Artístico en 1947. O seu casco urbano está dominado polo castelo dos condes de Sarmiento e alberga 
os restos dunha destacada xudaría en Galicia. Foi un punto neurálxico nas comunicacións co interior de 
Galicia por estrada e ferrocarril. Na actualidade conta coa proximidade da autovía Vigo-Madrid.

os montes están plantados de piñeiros e, cada 
vez máis, cubertos dunha especie alóctona 
que medra descontrolada: as mimosas, que 
conforman unha masa impenetrable.
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A viña da reitoral, a maior da contorna, fervía de beira a beira e de cabo 
a rabo, porque era tempo de poda, e había que aproveitar as frecuentes 
escampadas daqueles días. (...) O propio abade revisaba os labores con 
moito interese, pois as talladas tiñan que ser coidadosas para impedir 
a agromanza do zume a destempo, coa conseguinte sangradura da vide 
que malograría o acio por chegar. Comprobaba planta a planta cunha 
precisión abofé maniática. Malia semellar fachendoso do mencía das 
súas videiras, sabía que aínda non lle atopara o punto apetecido. (...) 

O seu desvelo ía máis alá dos coidados dun colleiteiro escrupuloso. 
Estendíase á propia terra e obsesionábase por darlle as substancias 
que logo pasarían ao viño, cristalizando deseguida no ceo da boca 
para esvarar ledamente pola gorxa, deixando nela a pegada do caldo 
ben amañado. Teimaba que as cepas sorben do solo as súas esencias 
para saborealas no zume, divinizada despois pola man de Deus nos 
acios das uvas mouras. Rexeitaba o esterco por excrementado de máis, 

A ESmoRGA
Dirección: Ignacio Villar
Produción: Vía Láctea films e Editorial Galaxia
Ano: 2014

Baseada na novela do mesmo nome de Eduardo Blanco 
Amor. A historia relata vinte e catro horas de vida de tres 
amigos (Cibrán, Milhomes e Bocas) durante un percorrido 
por bares de alterne e tabernas. A incesante inxesta de 
alcohol destapa os seus instintos máis ocultos e fai confesar 
segredos non revelados. Todo iso na Galicia rural dos anos 
1950, en pleno inverno e en vésperas da chegada de Franco 
a inaugurar un encoro.

Ignacio Villar conta que unha das dificultades da rodaxe foi crear unha atmosfera fría. 
Para iso recurriu ao inverno de Ourense e aos días chuviosos e de temporal.
A esmorga rodouse na Capela do Santo Cristo e nas inmediacións da Catedral de 
Ourense, a casa dos Andrade é o Pazo de Tor en Monforte, a casa de citas de Nonó 
rodouse no Carballiño, a Taberna da tía Esquilacha é a Taberna Papuxas de Ribadavia 
e outros exteriores están filmados en Seixalbo.

pero recorría ao estrume moído a machadazos e pousado na corte uns 
poucos días para unha fermentación escasa. Tamén botaba mazás 
temperás mesturadas con laranxas acedas de primeira hora. Carros 
ateigados coas froitas enfilaban cara á ben cumprida leira da abadía 
para soterralas arredor das cepeiras.

Tíñase por un estudoso dos procedementos empregados durante 
séculos polos frades do Císter. No cercano mosteiro de Melón dera 
con raros códices sobre o cultivo vitícola e non facía outra cousa que 
anotar en amañadas cuartillas os seus achados despois da conseguinte 
experimentación. Na aldea sabían que calquera animal morto tiña bo 
enterro nas viñas da reitoral. Para o crego estas carnes eran achegas 
moi proveitosas sempre que se aplicasen nas semanas previas á chegada 
do zume. 

o SABRE do FRAncéS 
miguel Anxo Fernández. Ed. Galaxia. 2012. ISBN. 978-84-9865-423-3

dESPoIS dA VEndImA.Óleo sobre lenzo (38x46)
Leopoldo Fdez. Varela (O Porriño 1929 - 2007) 

cASA doS REGoS. Óleo sobre lenzo (75x90) 
celso Varela (Briallos, Pontevedra 1952) 

Erbededo de Arriba
Cima 

da Al
dea

Fondo de Vila

A Pena Erbededo de Abaixo

Casar do Mato
O Olivar

O Outeiro O Campo
A Figueiriña

https://youtu.be/ebk47-8s1uo
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Cando un chega a Vigo por aire, terra ou mar sinte un arrecendo 
mariño que asolaga os outros sentidos, sobre todo se temos un 
día de brétema. A ría de Vigo determina a expansión da cidade. Un 
crecemento un tanto equivocado por mor das presións dos poderes 
económicos concretos: primeiro foi a expansión portuaria cara ao 
Areal e logo o impedimento dun planeamento organizado con ideais, 
como os de Antonio Palacios.

Estos erros do pasado condicionan o caos do presente. A falta de 
coidado dos recursos mariños esgotou a sardiña xa na altura do inicio 
do século XX. A ausencia dunha política agraria para o minifundio 
incidiu na falta de integración do medio periurbano na expansión 
inmobiliaria de Vigo.

Pero Vigo é o dinamismo da área metropolitana e da expansión polos 
mares atlánticos da pesca nos grandes caladoiros. Hai moitos Vigos 
descoñecidos, os que nos levan ata as terras agrarias do Fragoso, as 
construcións navais da costa, os parques forestais que orlan a cidade 
e permiten un parque fluvial xunto ao Lagares.

Moitas veces tense falado de Vigo como federación de aldeas. O que 
se pode apreciar sobre o municipio é unha morea de lugares que 
representan unha estrutura tradicional do hábitat galego, aínda que 
se agravase a dispersión nos últimos decenios, como sucedeu en 
toda a área metropolitana. Os cultivos de millo, patacas e legumes 
mostran que foi a paisaxe tradicional do policultivo de subsistencia, 
que actualmente ten pouco interese económico e ecolóxico.

Este dispersión de células do hábitat e incluso de vivendas illadas, 
antano agropecuarias e hoxe chalés con horta e xardín familiar, é 
consecuencia dunha estratexia do poboamento recente, pero tamén 
das posibilidades que ofrece unha terra abondosa en auga, cunha 
oscilación térmica pouco acusada e con pendentes suaves nas ladeiras 
dos vales.

A vida de Vigo latexa nos corazóns do microtoponimia: O Calvario, 
Bichita, O Rocío, As Roteas, O Caramuxo... Nomes con moita historia 
que se recupera coa axuda das persoas que aínda tiveron tempo de 
camiñar polas rúas da cidade e polas corredoiras das parroquias que 
compoñen este lugar que lle chamamos Vigo.

E Vigo tamén existe nos símbolos de proxección internacional: nas 
augas da Ría e na abundancia de augas dos ríos e regatos do Val do 
Fragoso, nas pedras do castelo do Castro, nas igrexas medievais de 
Bembrive, Castrelos e Coruxo, no clima de matiz mediterráneo no 
conxunto oceánico simbolizado na oliveira do escudo da cidade. Signos 
dun pasado que se dinamiza na área metropolitana e na eurorrexión 
de Galicia co Norte de Portugal.c
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Porto de Vigo. Vista desde o monte do castro cara a bouzas.

Vigo e a súa ría. Vista desde o camPus

auDiTorio lonXa De alTuraesTaleirobarrio De coia
Terminal

TransborDaDoreszona Franca lonXa De liToral

As illas Cíes foron separadas do continente 
por un movemento tectónico. Pechan a ría 
polo oeste e forman parte do Parque Nacional 
das Illas Atlánticas de Galicia, cunha gran 
biodiversidade terrestre e mariña.

A vila de Vigo configúrase no s. XVI arredor do Berbés, entre o Monte do Castro e o mar. Na actualidade 
o Berbés é unha zona de alto valor patrimonial e paisaxístico, en proceso de rexeneración urbana. Os 
continuos recheos foron afastando o mar da cidade por mor da demanda crecente de espazos para as 
actividades portuarias.

os barrios periféricos que  rodean a cidade 
central, froito da anexión doutros concellos 
como Bouzas (1905) e Lavadores (1941). A forma 
urbana máis característica é a o do polígono 
de vivendas, como en coia ou San Paio de 
navia, de bloques illados en altura. Son barrios 
fundamentalmente residenciais, aínda que 
tamén hai zonas industriais como a Zona Franca.

na paisaxe urbana de Vigo podemos distinguir 
tres grandes ámbitos:

Unha área periurbana na que dominan as casas 
illadas unifamiliares, en xeral en parcelas de seu 
nas que tamén atopamos hortas e xardíns, e zonas 
industriais dispersas. Esta área bordea os barrios 
de crecemento continuo do centro de Vigo e 
esténdese polos concellos veciños de mos, nigrán, 
Gondomar, Baiona, etc.

illas cíes. Vista desde a illa norte o berbés. 1889.  

A cidade de Vigo está limitada polo sur por unha extensa zona forestal na Serra do Galiñeiro, cuberta de piñeirais e mato.

As Illas cíes son tres: a do Sur, a do Faro e a do Norte, 
estas últimas unidas entre si polo Areal de Rodas, 
praia que está recoñecida internacionalmente.

o berbés. 2015.  

©daVid álVarez (FlicKr) ©arQuiVo Faro De ViGo
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Porto de Vigo e centro urbano. Vista desde o monte do castro cara ao areal e teis.

Vigo é a cidade máis industrial de Galicia, o primeiro porto pesqueiro de España e a súa área de influencia 
abrangue o conxunto da eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Destacan as actividades ligadas ao 
mar: tráfico comercial de mercadorías e pasaxeiros, estaleiros, conserveiras. As principais industrias 
localízanse na Zona Franca creada nos anos 1940 para potenciar a industria e o tráfico portuario. 

PorTo DePorTiVo Terminal conTeDores

A ría de Vigo ten unha forma alongada e 
estreita. As súas marxes presentan un relevo 
aplanado que se vai facendo máis escarpado 
segundo nos achegamos a Rande. 
na ribeira desta ría, desenvolveuse a cidade 
máis poboada e a rexión urbana máis extensa 
de Galicia.

A Península do Morrazo pecha a ría de Vigo 
polo norte. é unha antiga superficie de erosión 
elevada durante a Era terciaria. 
desde a abertura da ponte de Rande en 1981, 
esa marxe da ría comezouse a urbanizar tamén 
intensamente, cun enorme crecemento dos 
concellos de cangas e moaña.

O polígono de coia, realizado polo Ministerio 
de Obras Públicas, acolleu traballadores do 
sector automobilístico e naval e foi o centro das 
movilizacións durante a reconversión dos anos 1980.

Unha cidade central, densa, continua e compacta, 
consolidada ao longo do tempo como centro 
de negocios e servizos. o Monte do Castro é o 
único espazo verde nesta zona, preservado polo 
histórico uso militar do seu castelo.

barrio de coia zona Franca e terminal de transbordadores
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Trasladámonos a primeiros de agosto. Alugamos un piso grande e 
soleado, que estaba situado nunha das rúas céntricas, preto da praza 
do Concello. Por ter, incluso tiña un pequeno cuarto interior, idóneo 
para que miña nai instalase nel o seu laboratorio de fotografía. Desde 
os cuartos de atrás, a panorámica era inesquecible: víase todo o barrio 
vello, coas casas de pescadores e as rúas estreitas que baixaban ata o 
peirao onde atracaban os barcos; máis alá, ocupábao todo a inmensidade 
do Atlántico, estendéndose ata xuntarse co ceo no horizonte. 

O meu cuarto era un dos que daban a esta parte de atrás. Deberon de ser 
moitas as horas que pasei apampado fronte ós cristais, contemplando 
o que para min era un espectáculo novo e fascinante. Primeiro estaba 
o mar, que nunca tivera tan preto, e o rito obsesivo das ondas batendo 
contra os cons alí onde a costa se facía máis escarpada. E logo estaban 
tamén as terras da beiramar; nas máis próximas había casas e leiras 
cultivadas, pero, conforme se afastaban da vila, o que se vía era unha 

LoS LUnES AL SoL 
Dirección: Fernando León de Aranoa 
Produción: Elías Querejeta, J. Robles, Mediapro
Ano: 2002

Os seis protagonistas son traballadores dun 
estaleiro que é vendido e son despedidos xunto 
a outros 200 compañeiros. Estes reúnense a 
diario no bar para matar o tempo e falar da 
situación de cada un deles. Santa intenta manter 
unha posición crítica e de incorformidade 
social. José vive con vergoña a sensación de 
depender da súa muller. Lino oculta a súa idade 
para poder atopar emprego. Amador é a imaxe 

de home derrotado que deixou de loitar.  Viven nunha cidade costeira que 
deu as costas ao campo e medrou de xeito esaxerado grazas ao éxodo 
rural, ás novas construcións e ao sector industrial.
O filme inspírase nos anos da reconversión industrial e está rodado en 
Vigo, concretamente na ría, no porto e no barrio do Berbés.

sucesión de prados e pequenas extensións boscosas que se prolongaba 
ata onde alcanzaba a vista. 

Supoño que foi ó pouco de instalarnos cando reparei por primeira vez 
na torre do faro. Eu daquela non sabía o que era, nin moito menos o 
que me ocorrería nela; pero resultaba imposible non fixarse naquela 
construción que se alzaba, recortándose contra o ceo, sobre un pequeno 
outeiro que sobresaía entre o verde escuro das árbores. 

Tratábase dunha torre circular, parcialmente derruída, con traza de 
levar moitos anos abandonada. Aínda que o que máis me fascinaba eran 
os corvos que revoaban permanentemente por riba daquelas pedras, 
entre as cales debían ter os seus niños. 

AS SomBRAS do FARo. (Historias para calquera lugar) 
Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais. 2001. ISBN 84-8302-626-0

PoRto dE VIGo. Óleo sobre lenzo (144x100)
Ángel Sevillano Estremera (Vigo 1942 - 1994)

AtARdEcER En SAmIL. Óleo sobre lenzo (61x80)
manuel Abelenda y Zapata García (A Coruña 1889 - 1957)

O XuncalO Caramuxo

Bo
uz

as

V
ig

o
O Fragoso

O OuteiroAs Pedreiras
A Salgueira

A Ameixeira Bichita

https://youtu.be/VIkxyC5-a0Q
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A Reserva da Biosfera Área de Allariz (declarada pola UNESCO no 2005), 
é un territorio de enorme importancia bioxeográfica, xa que é fronteirizo 
entre as dúas grandes rexións que coexisten na Península Ibérica, a 
mediterránea e a eurosiberiana. 

No concello de Allariz atopamos un factor xeográfico singular que ten 
marcado o devir do territorio ao longo dos séculos, e segue a ser hoxe 
motor de desenvolvemento: o Río Arnoia. Entorno a el vertébranse os 
seus 92 núcleos de poboación dos cales destaca a propia vila de Allariz, 
pero tamén outros tan singulares como San Salvador dos Penedos, 
Santa Mariña de Augas Santas e o propio Castro de Armea. 

Allariz, que foi Vila e Corte na Baixa Idade Media, obtivo o seu foro no 
s. XII de mans do rei Afonso VII, chegando a ser un importante centro 
político e comercial, como o demostra a súa importante xudaría. A 
presenza xudía deu lugar á lenda de Xan de Arzúa e á Festa do Boi, que 
se mantén dende 1317. 

A súa poboación pasou por momentos de gran pulo, coa construción de 
casas nobres e o Mosteiro de Santa Clara, na Idade Media, chegando aos 
10.000 habitantes na primeira metade do s. XX, relacionados co comercio 
do liño, e posteriormente coa industria do curtido, da que chegaron a 
existir 52 fábricas no termo municipal. 

Tras isto Allariz, como a maior parte do interior de Galicia amorteceu, 
vendo marchar os seus fillos camiño da emigración ao longo do s. XX. 
Cando a poboación xa por pouco superaba os 5.000 habitantes, no 
1989, a veciñanza foi quen de poñer en valor o seu patrimonio secular. 
Empezando polas construcións abandonadas do entorno do Río 
Arnoia: curtidoiros, muíños, presas. Continuando pola recuperación 
do seu Casco Histórico, que pasou en moitos casos das silveiras a 
ser un importante polo de desenvolvemento económico, co seu centro 
de outlets, locais hostaleiros, e hospedaxes con encanto, espazos de 
artesanía, etc. 

É a aposta decidida por un medio rural que estaba a quedar exánime, 
poñendo en marcha novas iniciativas como a carne de boi, o Ecoespazo 
do Rexo, a cervexa artesanal, transformados de castaña, queixo de 
ovella, rebaños extensivos, etc. Todas elas deron lugar a ilusionantes 
propostas de futuro, que aproveitan a incontestable contorna natural 
(sebes, bosque de ribeira e touzas), o seu coidado, e a aposta pola 
calidade de vida a través dos servizos públicos, o desenvolvemento 
de actividades etnográficas e culturais, e o dinamismo económico do 
territorio. 

Este conxunto de medidas fixeron remozar a poboación e conqueriron 
que este concello sexa hoxe un exemplo a seguir, na procura de espazos 
onde os cidadáns podan desenvolverse dun xeito respectuoso coa súa 
contorna e con eles mesmos. Te
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o monte de chorente, o meire e o Requeixo 
forman parte do chamado Macizo granítico 
de Allariz que bordea e protexe o val onde se 
asenta a vila, cabeceira da comarca.

A expansión da vila a finais do s. xx e inicios do s. 
xxI prodúcese ao longo das vías de comunicación. 
Son edificacións novas de vivendas unifamiliares 
ou pareados e adosados que forman pequenas 
urbanizacións afastadas do nucleo orixinal.

A “Vila Alaricii”, posiblemente de orixe sueva, 
convértese en enclave real da monarquía galega 
a finais do século XI. No século XIII amurállase 
e vive un segundo esplendor no século XVIII coa 
construción de torres e casas blasonadas dentro 
e fóra dos seus muros.

O río Arnoia foi o fío condutor e fonte de enerxía das 
fábricas de coiros, dos muíños e das minicentrais 
caseiras, un elemento vital para o sustento 
económico tradicional da vila.

O planeamento urbanístico aprobado no ano 1994 propón ordenar sen alterar o modelo tradicional de 
asentamento, mellorar a calidade de vida das persoas e protexer os recursos naturais e culturais. Os 
espazos verdes e as zonas de esparexamento no centro urbano combínanse con edificios rehabilitados 
destinados a novos usos, novas edificacións integradas e aparcamentos fóra do entramado histórico.

Vista de allariz desde o castelo

Vista de allariz desde Penamá

curtidoiro acearrica

igrexa de VilanoVa

ViVendas rehabilitadas

o núcleo da vila sitúase nunha aba resgardada, 
ao pé do monte do castelo. Presenta unha 
forma compacta e densa, con usos diversos:  
residenciais, administrativos e comerciais.
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o Polígono industrial de Chorente acolle ao 
sector industrial con empresas dedicadas o 
sector téxtil, a automoción, coxeneración de 
enerxía, metal e construción. tamén conta con 
empresas automobilísticas e firmas relacionadas 
co sector madereiro.

Allariz aséntase no val do río Arnoia, que baña o 
centro histórico polo seu lado norte e noroeste. 
Nas marxes do río atopamos amieiros, salgueiros 
e freixos. A recuperación das ribeiras supuxo 
a creación de espazos verdes para o uso da 
cidadanía.

A Autovía das Rías Baixas, A-52, comunica a 
vila e o seu polígono industrial con ourense 
e castela e León. Para salvar o fondo de val 
do río Arnoia, fíxose necesario a construcción 
dun viaduto.

O montículo granítico do castelo preside a volta do Arnoia ao seu paso por Allariz. No seu cume, posible 
recinto castrexo, ergueuse na Baixa Idade Media unha fortaleza que dominaba o paso do río e serviu de 
defensa á vila.

O artista vasco Agustín Ibarrola realizou unha  
intervención creativa de land art no bosque de 
ribeira do río Arnoia.

río arnoia ao seu Paso Por allariz

restos do castelo de allariz ecoesPazo do rexo

A vexetación da zona componse sobre todo de 
plantacións de piñeiros. nos últimos anos tamén 
se expandiron plantas alóctonas moi agresivas 
coma as mimosas e as acacias, difíciles de 
erradicar.

©beaTriz marTinez rubal
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Eu son un río, un río feliz e algareiro que, chip chop, churrín churrín, glupín 
glupín ... , pinga a pinga, vou saíndo da escuridade da terra, onde a dicir 
verdade estaba moi a gusto, bastante quentiño e sen tantos sobresaltos 
como os que ás veces teño no decorrer do meu serpenteante camiño. Así 
que de min non se pode dicir iso de naceu tal día daquel ano. Eu estou 
nacendo continuamente, como ben se pode comprender. Moi amodiño, 
as pérolas de auga, que son brillantes e transparentes como cristais de 
rocha, van xurdindo do fondo da Terra, unha a unha, ata formaren un 
diminuto regachiño, fresco e anceioso, que busca incansablemente as 
fírgolas axeitadas que o conduzan ó exterior. É coma se a Terra sangrase. 
Ó sair fóra, a luz do sol deslúmbrame e estou uns momentos sen saber 
onde me atopo nin o que teño que facer. Así empeza a miña vida. Eu 
nazo do interior da Terra, pero non me fago alí. Resulta que as miñas 
orixes están nas nubes. Non é porque eu ande sempre despistado que 

A LInGUA dAS BoLBoREtAS
Dirección: José Luis cuerda
Produción: Sogetel, Las producciones del Escorpión e Grupo Voz
Ano: 1999

Corre o inverno de 1936, Moncho, un rapaz de oito anos que 
vive nunha vila galega ten medo de empezar a escola porque 
ten oído dicir que os mestres pegan, pero Don Gregorio non 
é un mestre ao uso. Lelles poesía, ensínalles a observar 
a natureza e coa chegada da primavera saca as clases ao 
campo. A escola tamén lle descobre a amistade de Roque 
e Aurora. Pero o estalido da Guerra Civil rachará con todo 
aquilo que Moncho ama. 
A lingua das bolboretas foi rodada en Allariz. Para iso contouse 

cos veciños para facer de extras e transformouse o aspecto da vila para asemellala a 
unha dos anos 1930. As rúas cubríronse de palla e terra, cortouse o tráfico no centro 
e o Concello tivo que retirar todos os farois, as papeleiras, os colectores e os sinais 
de tráfico durante a rodaxe. Esta circunstancia foi aproveitada para substituílos por 
outros máis discretos e máis acordes co casco histórico.

ás veces si que é certo, é que as nubes son de auga. Están constituídas 
por milleiros de millóns de diminutas partículas de xelo e auga. Cando se 
xuntan moitas delas, fórmanse as pingas que, por pesadas que se volven, 
xa non son capaces de mantérense no aire, e caen en forma de choiva. 
Esta auga vaise coando polas gretas e poros das terras, e escorregando 
polas rochas ata xuntarse nuns lugares profundos onde se almacena, e 
logo ... ¡Aí está! Volve saír para fóra, pinga a pinga, como xa dixen máis 
arriba. Todo o que digo seino porque o lin nas pedras das montañas, 
que son coma libros, ou me foi contado por alguén. Precisamente, para 
que estas historias non se me esquezan e non queden perdidas para 
sempre, decidín escribi-la miña historia. 

mEmoRIAS dUn Río 
Antón cortizas Amado. Ed. SM. 1989. ISBN 84-348-2701-8

ÁLAmoS. Óleo sobre lenzo
José Ramón morquecho (Pontevedra 1946) 

PAISAJE dE Río con BARcA. Óleo sobre lenzo (38x49)
ovidio murguía (Dodro 1871 -  A Coruña 1900) 

os xuqueiros
Ch

ore
nte

Penamá

Vilar Fondevila

A Frieira
A Acea

Rial O Mato
Allariz

https://vimeo.com/151228453
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A Limia é unha das poucas chairas extensas de Galicia. Situada a 600 
metros de altura, débese ao afundimento dun bloque de relevo que foi 
colmatado por sedimentos provenientes da erosión fluvial exercida nos 
bloques erguidos veciños. A peculiaridade limiá é que esa colmatación 
non foi completa, pois até finais da década de 1950 existiu nesa chaira 
unha lagoa duns 40 km2, que de feito non era demasiado fonda (só 
algunhas pozas tiñan máis de 3 m).

Esa lagoa foi destruída a partir da década de 1950, a maior agresión sufrida 
por unha paisaxe galega na súa integridade. A idea de facela desaparecer 
non era nova, pois temos evidencias de que en época romana xa se 
tentara e constan proxectos escritos de desecación cando menos desde a 
Ilustración (s. XVIII). Se ben as intencións eran obter máis espazo agrícola 
e impedir as inundacións estacionais que se producían nas marxes da 
lagoa, a súa devastación comportou a fin dunha paisaxe diversa e rica, 
que foi acompañada do esquecemento de tradicións, crenzas e lendas 
que xiraban ao seu redor. Tamén se deu a perda de hábitats de especies 
animais e vexetais que vivían nela e unha crecente desertificación.

Tradicionalmente, ao redor da lagoa existía unha orla fértil de prados que 
se asolagaban durante a época de choivas, polo que mantiñan humidade 
durante a seca. As aldeas estaban afastadas da lagoa e localizábanse 
na marxe da depresión, resgardadas da auga. No ámbito das aldeas, 
existía un parcelario de campos pechados por sebes e muros. Non fica 
practicamente ningún lugar no que esa paisaxe tradicional se conserve, 
non só a causa da desgraza da lagoa, senón por mor das concentracións 
parcelarias que se practicaron durante as décadas posteriores, mesmo 
aínda no s. XXI.

Dunha paisaxe heteroxénea pasouse a unha paisaxe monótona. Na 
actualidade a antiga lagoa está maioritariamente dedicada á pataca. 
Trátase dunha actividade económica especializada que sofre arreo nos 
anos que os prezos son baixos. Asemade, os monocultivos impiden a 
rexeneración natural do solo, polo que cómpre adubalos con fertilizantes, 
e precisan de herbicidas e pesticidas. A achega intensiva de xurros e 
química supuxo unha contaminación xeral do ecosistema limiao, a cal 
se trasladou augas abaixo do río Limia, ao encoro das Conchas, onde se 
veñen observando infestacións estacionais de cianobacterias perigosas 
para a saúde humana.

As actuacións levadas a partir da década de 1950 comportaron a 
desaparición da maior parte de evidencias de época romana e medieval 
que existían na antiga lagoa. Mesmo moitos restos arqueolóxicos foron 
utilizados como recheos nas pozas que deixan as explotacións areeiras, 
ou na cimentación dos muros das canles de desaugue que se construíron. 
No entanto, da época medieval fican tres torres perimetrais á lagoa e 
intervisibles entre si, que están edificadas en outeiros para controlaren 
o territorio e conforman un conxunto único en Galicia: A Pena, Sandiás e 
A Porqueira (unha cuarta, a de Celme, afundiu). 

a limia 
lagoa de anTela

Punto de Vista da Panorámica central
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A Lagoa de Antela ata 
o seu desecamento en 
1958 constituíu un dos 
humidais continentais 
de maior extensión 
e biodiversidade do 
suroeste europeo.

Vista da lagoa de antela desde o monte do castro da cidá

os asentamentos de poboación ubicábanse 
nas marxes da antiga Lagoa de Antela 
para evitar a auga. A vila reitora é xinzo de 
Limia. Hoxe algunhas das novas edificacións 
sitúanse en terreos da antiga lagoa.

A depresión de Antela é un bloque afundido que 
durante uns 200 millóns de anos se foi enchendo 
de sedimentos, principalmente de areas e arxilas 
con algúns niveis de lignito. Na era cuaternaria 
cubriuse de auga dando lugar á Lagoa.

aldea de morgade no Primeiro Plano. a Vila de xinzo de limia ao Fondo

cartograFía sitga 2001. 1/250.000

cartograFía cnig 1942. 1/250.000

maPa de domingo Fontán 1845. 1/250.000

A paisaxe agraria da antiga lagoa está na 
actualidade dominada por formas xeométricas 
rectilíneas, consecuencia da concentración 
parcelaria realizada logo a súa desecación. 
As pistas son moi amplas, o que favorece a 
mecanización.

tan só atopamos vexetación arbórea (amieiros, 
salgueiros, freixos, bidueiros, etc.) nas marxes 
dos regueiros, que están canalizados de forma 
artificial. A maior canle de desaugue é a Principal 
da Lagoa de Antela.
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A paisaxe caracterizábase pola presenza dunha gran masa de auga cun perímetro duns 35 km. En 
total ocupaba uns 42 km² e chegaba nalgunhas zonas aos 6 km de ancho e 7 de longo. Rodeándoa 
dispoñíanse as terras de labor e os pastos delimitados por sebes. Entre a Lagoa e as terras de labor 
había un área intermedia de asolagamento estacional moi fértil, con xuncos, xonzas e bión.

A recuperación ambiental das antigas areeiras 
abandonadas, que no seu día esmagaran arreo a 
paisaxe, está a permitir a volta da biodiversidade 
da Lagoa e o aniñamento de aves migratorias.

A maior parte do espazo está dedicado a cultivos 
intensivos, de trigo pero sobre todo da pataca. 
Este monocultivo contraponse ao policultivo 
tradicional. 

A agricultura intensiva da Limia precisa de 
moitos fertilizantes, pesticidas e herbicidas. 
Estes son arrastrados ata o encoro das 
conchas, provocando a contaminación das 
súas augas.

As variedades de pataca que se cultivan na Limia 
son a kennebec, a gría e a desirée. As patacas da 
Limia acóllense á indicación xeográfica protexida 
“Pataca de Galicia”, aprobada pola xunta de 
Galicia e amparada pola Unión Europea.

areeiraslagoa de antela nos anos 1950

Nas veigas do sur da Lagoa de Antela hai zonas sen 
concentración parcelaria nas que aínda se pode 
ver a paisaxe tradicional. As leiras están pechadas 
por sebes de árbores e matogueiras, que diminúen 
a velocidade do vento e a evaporación, favorecen a 
infiltración das augas e acollen insectos, paxaros 
e pequenos mamíferos que axudan a controlar 
as pragas que afectan os cultivos. Este tipo de 
paisaxe é coñecido na Limia como “touzas”.

rulos de Palla. leira desPois da sega sebes de árbores e matogueiras

©Valerià Paül carril
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A lenda conta que antigamente no lugar que hoxe ocupa esta lagoa 
houbo unha cidade chamada Antioquía, coñecida porque os seus veciños 
carecían de calquera mostra de caridade. 

A lenda narra que Deus quixo castigalos pero Xesús propuxo redimir 
aos máis xustos baixando á cidade en forma de mendigo. Percorreu así 
todas as casas pedindo esmola sen que ninguén se apiadase del. 

Xa de volta, aflixido, e mentres estaba cruzando unha carballeira, viu 
unha casarella coa porta suchouza e unha velliña agarouchada a carón 
dun lumiño que máis afumaba que aquecía. Xesús arrimouse e pregou:

 -Unha esmola por amor de Deus. -Pase quen sexa –dixo a velliña.

E Xesús pasou. E a velliña sentouno ao lume e muxía unha cabra que 

tiña e deulle unha cunca de leite e un anaco de bica. E despois deitouno 
na súa camiña de farrapos. 

Cando á alba do día espertou, Xesús díxolle á velliña:

-Ven, quero que olles o que foi de Antioquía. 

E a velliña quedou sorpresa cando viu que no lugar que ocupaba Antioquía 
se estendía unha lagoa que asolagaba a vila. E ninguén se salvara fóra 
da velliña

Nas mañanciñas de San Xoán, co primeiro raio de sol, aínda se pode ver 
no fondo o campanario da igrexa. E na Noiteboa, ás doce en punto, óese 
o canto dos galos.

GALIcIA EncAntAdA
Antonio Reigosa. Enciclopedia da fantasía popular de Galicia. www.galiciaencantada.com
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tERRA E VEnto
Emisión: televisión de Galicia (tVG)
Realización: Xacobe Sineiro
Produción: Pórtico de Comunicaciones S.L. 
Ano: 2002

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.

os toxás das quintas

Xinzo d
e Limia

O Prado Vello

A SainzaAceveiral

PORTO ALTO
A Cabreira

Baronzás As Canellas
Outeiro da Paixón

https://youtu.be/hfVSyLlf5kY
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O alto val do Támega constitúe unha unidade natural caracterizada pola 
presenza dunha potente falla en sentido meridiano (norte-sur) que se 
pode reseguir na paisaxe e que dá lugar ao xurdimento de augas termais. 
Cara ao norte, quedan balnearios como os de Vilaza e Caldeliñas, ambos 
arestora pechados, e tamén mananciais de augas moi coñecidas como 
Cabreiroá, Sousas e Fontenova. Cara ao sur, está Chaves, cuxa orixe 
romana se debe precisamente á presenza de augas termais.

O afundimento tectónico foi colgado de sedimentos cuaternarios, boas 
terras que na actualidade están aproveitadas para a agricultura. Así, as 
leiras cultivadas sitúanse no fondo do val. Namentres, as pendentes están 
deixadas a monte, con distintos tipos de mato (toxeiras, xesteiras, etc.) ou 
plantacións forestais. Este monte está sometido a lumes constantes, de 
aí que presente unha aparencia degradada. O río Támega, ao discorrer 
polo fondo do val, con materiais doadamente mobilizables e sen case 
pendente, flúe con lentitude e dá lugar a meandros. Nos meandros 
abandonados, créanse lagoas.

A fronteira discorre cun trazado de direccións cambiantes polo medio 
do val, deixando a parte máis alta da bacía do Támega en Galicia. Desde 
a fronteira até a súa foz no río Douro, o val do Támega é territorio 
portugués. Esta fronteira, coma todas, é azarosa, xa que a súa existencia 
é debida a motivos políticos e históricos. Neste sentido, e non habendo 
estruturas defensivas nas inmediacións, esta paisaxe non presenta 
elementos físicos que amosen a presenza da fronteira. Con todo, é unha 
paisaxe de fronteira na medida en que está moi condicionada desde o s. 
XII pola presenza dunha división política entre Galicia e Portugal que, no 
entanto, non se plasmou nunha liña ben definida e estable até hai unhas 
décadas.

Trátase dun ámbito sometido durante séculos a tensións xeopolíticas. 
Isto non impediu as relacións económicas; por exemplo, as feiras de 
Chaves e Verín sempre congregaron moitas persoas da outra banda da 
fronteira. E, de feito, aínda hoxe en día as compras nos supermercados 
ou nas gasolineiras fanse cruzando a fronteira para atoparen prezos 
máis baratos. No pasado tamén houbo actividades como o contrabando, 
que evitaba as aduanas de ambos os dous países. Tamén a vida social 
foi sempre compartida, entre outros mecanismos mediante festas e 
celebracións conxuntas.

Nos últimos anos, as tensións desapareceron grazas en boa medida á 
integración europea, que implicou o esvaecemento da fronteira. Nesta 
zona, existe a iniciativa máis potente de cooperación transfronteiriza 
entre cidades da raia galego-portuguesa: a Eurocidade Chaves-Verín. De 
forma simbólica, as súas oficinas están situadas nas antigas aduanas de 
Feces de Abaixo.

paisaxes
de FRonTeiRa

Punto de Vista da Panorámica central
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Rabal

Vista das aldeas de rabal e Vilarelho da raia desde o outeiro da cruz 

Nas terras raianas, a poboación dedicouse 
tradicionalmente a actividades agropecuarias 
e ao contrabando de produtos alimentarios e 
manufacturados. Desde a desaparición das 
fronteiras coa integración europea, o contrabando 
esmoreceu.

o río Támega é un afluente do douro. En 3,5 km 
do seu percorrido fai de fronteira. dá lugar a unha 
densa formación arbórea de ribeira, na que hai 
unha rica poboación de aves.

As aldeas de mandín (esquerda) e Rabal (centro) 
son galegas. Vilarelho da Raia (dereita) é 
portuguesa. Entre elas non hai ningún elemento 
de separación. Incluso hai terreos de labor e que 
pertencen aos dous estados.

mandín

rio támega ao seu Paso Por rabal

O couto mixto era un territorio fronteirizo entre Galicia e Portugal con goberno e xustiza propios. Non 
pagaban impostos en ningún dos dous países. En 1864, un acordo entre España e Portugal suprimiuno 
e pasou a formar parte dos concellos de Calvos de Randín e Baltar na provincia de Ourense. Nos 
últimos anos estase a loitar pola recuperación da súa memoria histórica.

A A75 é a moderna autovía que une chaves e 
Verín. o novo trazado non ten paso fronteirizo, 
o que fixo decaer a actividade comercial das 
aldeas fronteirizas como Feces de Abaixo.

os lumes son unha lacra tanto en Galicia como 
en Portugal. destrúen os solos, degradan a 
vexetación e fan que medre o mato.

Preto de Mandín está Lama de Arcos, que foi un 
pobo promiscuo. Había tres aldeas deste tipo, 
nas que a raia cruzaba o núcleo mesmo dividindo 
as casas. En 1864 incorporáronse a Portugal.

as tres aldeas do couto mixto: no Primeiro Plano rubiás, meaus e santiago ao Fondo

Portugal

esPaña

meaus santiago

Pobo Promiscuo de lama de arcos
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O treito final do río Miño foi usado para establecer a fronteira entre Galicia 
e Portugal. Durante séculos, tui (Galicia) e Valença do Minho (Portugal) 
opuxéronse a unha á outra con impoñentes fortalezas defensivas. Esta situación 
repítese en Arbo-melgaço, Salvaterra-monção, A Guarda-caminha, etc. 

A Veiga de calvelos é un espazo agrario 
compartido entre Galicia e Portugal, unha chaira 
abrigada polos montes que a circundan.

Os habitantes compartiron desde sempre o seu 
xeito de vivir, a súa cultura e a súa lingua. As 
mulleres de Vilarelho da Raia lavaban no río en 
Rabal e os nenos e nenas de Rabal tiñan o seu 
lugar de lecer diario en Vilarelho.

Rabal Vilarelho da Raia

Este muro coincide coa liña de fronteira nesta 
parte do territorio.

castelo e camPo de esPigueiros (hórreos) en lindoso 

camiño de Fronteira entre Vilarelho da raia e rabal

Portugal esPaña

Vista de tui desde a Fortaleza de Valença do minho

liña da Fronteira no asFalto

marco no camiño de Fronteira entre Vilarelho da raia e rabal 

Rabal é unha pequena parroquia de fronteira. no 
sueste de Galicia, todas as aldeas son parroquias, 
a diferenza do resto do territorio onde as 
parroquias son agrupacións de aldeas.

os viñedos desta zona de Galicia pertencen 
á denominación de orixe de monterrei. A moi 
boa acollida dos seus viños está a provocar o 
incremento da superficie vitícola.

O castelo portugués de Lindoso é un exemplo de fortaleza fronteiriza. Na 
actualidade atrae a moitos visitantes. Ao seu pé, atópase un dos centros de 
información do Parque Nacional da Peneda-Gerês, rodeado dun excepcional 
campo de hórreos.
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Lembro que aquel día me recibiu o doutor Montenegro en persoa, unha 
deferencia coa que non contaba e que me confirmou a súa inmensa 
humanidade. Despois de presentarme algúns dos que ían ser os meus 
compañeiros de traballo, ofreceuse a ensinarme as diversas instalacións 
do centro. Todo o que diga aquí sobre elas parecerá pouco, porque semella 
imposible que exista algo mellor. Xa o lugar onde están radicadas é 
excepcional: un pazo magnífico a poucos quilómetros de Goián, situado 
no máis alto dun outeiro que baixa suavemente  ata  as  beiras   do  Miño,  
xusto  fronte  ás pequenas illas da Boega e Vacariza, e con Vila Nova 
de Cerveira ollándonos desde a banda portuguesa. Trátase dun edificio 
cargado de historia, unha xoia representativa da mellor arquitectura civil 
do barroco galego. Segundo souben despois, fora edificado sobre os 
restos dunha vella fortaleza do século XIV, da que a penas quedaba nada. 
(...) O clima e a beleza do contorno foran dúas das razóns que levaran ós 
doutores a fixar alí o lugar onde poñer en práctica as súas teorías. 

Restauraran o pazo por completo e ampliárano con outras instalacións 
anexas. Se o exterior era unha marabilla, coas dúas torres laterais e a 
señorial escalinata da entrada, tamén eran modélicos os interiores, que 

foran adaptados ó novo uso do edificio. (...) Había ademais numerosos 
espacios comunitarios, cheos de recunchos que invitaban ó diálogo.

De  todo o conxunto,  impresionáronme  especialmente os amplos 
xardíns de estilo francés, onde salientaban unhas xigantescas palmeiras 
centenarias, así como o extenso arboredo posterior, que ocupaba a 
outra banda do outeiro e se prolongaba ata as terras cultivadas do val. 
Paseando por aqueles carreiros abeirados de castiñeiros e carballos 
tiña a sensación, malia estar a moi poucos quilómetros  de Vigo, de que 
me acababa de mergullar nunha das escasas fragas solitarias que aínda 
se poden atopar no interior do noso país. (…)

Se miraba ó sur, máis alá  dos xardíns, o que vía era o Miño, e, na 
outra beira, a liña verde que sinalaba o comezo das terras de Portugal. 
Atopábame nun lugar magnífico, e resultaba doado adiviñar  que a miña 
estancia  alí ía ser unha experiencia inesquecible.

AIRE nEGRo
Agustín Fernández Paz. Ed. Xerais. 2000. ISBN 84-8302-520-7

PAISAxE. Óleo sobre lenzo (97x130)
manuel colmeiro Guimaraes (Silleda1901 - Salvaterra de Miño 1999) 

A tARdE no VAL. Óleo sobre lenzo (64x75) 
Imeldo corral González (Ferrol 1889 - 1976)

A LEI dA FRontEIRA
Dirección: Adolfo Aristarain
Produción: CPA, Shazam SA, Adai Filmes
Ano: 1995

No ano 1900, a ambos lados da fronteira entre Galicia e Portugal 
nacen dous nenos, João e Xan. Vinte anos despois, nas súas 
respectivas fuxidas do convento e do alistamento para a guerra, a 
súas vidas atópanse na fronteira. Xuntos corren diversas aventuras 
entre nas que se atopan a Bárbara, unha xornalista do New York 
Times que busca ao bandido “El Argentino” para facerlle unha 
entrevista. Lupi, o actor que encarna a “El Argentino”, comentaba 
que moitas veces non sabía se estaban rodando en Galicia ou en 
Portugal porque a paisaxe era a mesma nos dous territorios. A 
periodista é un personaxe inspirado na fotógrafa Mathilda Anderson.

vilarelho da Raia

Telh
eiro

s

O Penedo

Rabal Alvorinha

Cerdeira
O Torros

O Seixo O Baixo
Outeiro da Cruz

https://youtu.be/l4PNR5MjrM0
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e unha balsa de 78 ha de lama vermella en Lago (Xove). A lama vermella 
é un residuo xerado na produción de alúmina a partir da bauxita. Por 
cada tonelada de aluminio metálico producido xéranse dúas toneladas 
de lama. Este lodo está constituído por óxidos de ferro, aluminio e 
titanio. En menor medida por silicio, óxido de calcio e alcalis. Tamén ten 
trazas de fósforo, vanadio, manganeso, cromo, magnesio, estroncio, 
cinc, circonio e galio. Ten unha alcalinidade moi alta cun pH 10, o que 
impide calquera forma de vida na balsa. Esta factoría de San Cibrao 
produce 1000 Tm por día en peso seco de lama, representando un dos 
principais residuos industriais de Galicia.

BARREIRAS. A arxila é unha das materias primas máis abundantes da 
codia terrestre. Os xacementos localizados nos depósitos terciarios e 
cuaternarios están amplamente estendidos por toda Galicia destacando 
polo número de explotacións e produción as cuncas de Xanceda e 
Visantoña no concello de Mesía (A Coruña). Esgotado o barro, estes 
espazos son rehabilitados coa terra sobrante e repoboados con especies 
arbóreas. Aínda que antano gran parte das barreiras eran abandonadas, 
estas deron lugar á aparición de lagoas artificiais que mediante un 
proceso natural de rexeneración se converteron en ecosistemas de gran 
valor ao ser colonizadas por diferentes especies animais e vexetais, caso 
por exemplo da Lagoa de Mera en Oleiros (A Coruña) ou a da Fianteira 
de Vilalonga en Sanxenxo (Pontevedra) situada dentro do Humidal 
Protexido do Complexo Intermareal Umia-O Grove. Para coñecer a 
historia deste milenario oficio podemos achegarnos á Aula da Natureza 
e Museo Etnográfico “Brañas de Valga”, no mesmo concello de Mesía, 
construída preto dunha antiga barreira abandonada e convertida hoxe 
nunha fermosa lagoa.

LAGoAS ARtIFIcIAIS. Ata o ano 2007, nas Pontes de García Rodríguez 
(A Coruña) estaba a maior mina de lignito a ceo aberto de España. Hoxe, 
esa gran fenda de máis de 200 m de profundidade é un lago de 18 km 
de perímetro e 547 Hm3 de auga procedente da chuvia, dos regueiros 
cercanos e, na súa maioría, do río Eume. Esta importante recuperación 
dun espazo mineiro degradado supuxo un significativo cambio da 
paisaxe coa aparición de novos espazos de lecer, bosques e unha praia 
fluvial, pero tamén trouxo consigo consecuencias para a zona tales 
como variacións na temperatura media, que descendeu medio grao, e 
aumento dos bancos de néboa. 

cAntEIRAS. A explotación industrial do granito rosa nas canteiras 
de Porriño (Pontevedra) comeza en 1926. Ocupa unha superficie de 4 
millóns de m2. Entre 1960 e 1970 Porriño exportaba a todo o mundo e 
converteuse na zona graniteira máis importante de España. Ata 1998 
as canteiras eran só extractivas pero logo desa data reconvertéronse e 
pasaron a extraer e a elaborar a pedra. Para iso investiron en maquinaria 
e en prospeccións dando como resultado unha extracción selectiva e 
sostible da veta, que apenas orixina residuos. Estes son tratados na súa 
totalidade converténdose en area ou grava para a construción.

Conforme a necesidade enerxética do ser humano foi evolucionando 
desde o Neolítico á actualidade, o solo e o subsolo do planeta foron 
sufrindo as pegadas na procura de recursos e da súa explotación. A 
minaría, as instalacións fabrís, a produción de refugallos, etc. deixaron e 
deixan fondas cicatrices nas paisaxes que persisten ao longo do tempo 
e o seu impacto abrangue tamén as augas, a atmosfera e a calidade de 
vida de todos os seres. Algunhas destas feridas seguen a medrar, outras 
viven procesos de rexeneración e recuperación coa toma de medidas 
en aras da sustentabiblidade paisaxística e medioambiental, froito do 
esforzo e do compromiso social para acadar o ben común.

Estes son algúns exemplos:

LoUSEIRAS. As serras que integran o macizo de trevinca son as máis 
altas do país, pechan Galicia polo sureste e marcan o límite con Castela 
e León. Encerran grandes reservas de lousa que sitúan a comarca de 
Valdeorras (Ourense) coma a área de maior produción e exportación 
do mundo desta rocha. Os ríos pertencen á cunca do Sil, destacando o 
Casaio, San Xil, Ricosende ou Valborraz. O seu clima está condicionado 
pola altitude, con baixas temperaturas e nevadas no inverno e con veráns 
calorosos. A vexetación autóctona, moi alterada polo ser humano, está 
conformada por soutos, matogueiras, bosques de aciñeiras e sobreiras. 
Nas abas de solaina construíronse bancais para a plantación de vide e 
oliveira. A repoboación forestal actual faise a base de piñeiros.

Na parte máis alta da bacía do río San Xil, atopamos o teixedal de 
casaio. É un bosque único formado por aproximadamente trescentos 
teixos centenarios e considerado unha das paisaxes máis emblemáticas 
de Galicia, na actualidade protexido na ZEC Pena Trevinca.

A produción de lousa en Valdeorras non tivo limitacións e causou 
grandes impactos medioambientais nos solos, nos ríos, na atmosfera e 
nos seres vivos. Do total do material removido tan só o 2% é aproveitado 
e convértese en manufactura. O restante 98% é material de refugallo que 
se deposita nas escombreiras xa que non é reutilizado para a obtención 
doutros produtos pola falla de rendibilidade e o alto custo do transporte 
e da reciclaxe. Os escombros son moi heteroxéneos en tamaño, xa que 
se tiran desde pequenas partículas procedentes do serrado ata bloques 
de grosor considerable, e en tipoloxía. Litoloxicamente podemos atopar 
nunha escombreira cuarcitas, seixos e, sobre todo, lousa. Non existe 
ningún tipo de planificación nos sistemas de extracción da lousa de 
Valdeorras que permita a restauración posterior do espazo mineiro 
formado nin pola canteira nin pola escombreira e o territorio fica tan 
degradado que impide calquera outro uso.

BALSAS dE LodoS. O concello de Xove (Lugo) conta cun complexo 
industrial dedicado á obtención de aluminio. Amais ten un porto propio 
a escasos metros da Praia de Lago, unha fábrica de almacenaxe de 
bauxita procedente da mina de Boké (Guinea Ecuatorial) en San Cibrao 

FeRidas
nas paisaxes
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o macizo de Trevinca ten unha altitude que 
supera os 2000 m. os picos máis altos teñen 
formas puntiagudas, produto da acción do xeo. As 
abas das montañas teñen fortes pendentes e os 
vales son moi encaixados. 

louseiras en casaio

A balsa recibe 400.000 toneladas de lodo tóxico ao ano que chegan por tuberías, que atravesan o campo ao 
longo de 2 km, e en camións.

A lagoa artificial das Pontes de García Rodríguez 
conta cunha praia artificial e unha zona verde. A 
escombreira da mina repoboouse con piñeiros de 
oregón, carballos americanos e bidueiros.

balsa de lodos da alúmina de san cibrao

lagoa artiFicial das Pontes

A vexetación componse de mato por mor dos 
lumes. As árbores están refuxiadas nos corgos, 
nome que se lle dá nesta zona aos torrentes.

Punto de Vista da Panorámica

4.600  Millóns de Anos 552  Millóns de Anos

CÁMBRICO ORDOVÍCICO

PRIMARIA  (PALEOZOICO)500  M. A. 430  M.A. 400  M.A.

SILÚRICO DEVÓNICO

350  M.A. 270  M.A.

CARBONÍFERO PÉRMICO

245  M.A. SECUNDARIA  (MESOZOICO)200  M.A. 140  M.A. 65  M.A.
TRIÁSICO XURÁSICO CRETÁCICO

1,6 M.A.TERCIARIA  (CENOZOICO) 10
.0

00
 A

n
o

s

C
U

AT
ER

N
A

R
IA

  (
N

EO
ZO

IC
O

)

ARCAICA  (PRECÁMBRICA)



89

As pistas enlazan unha canteira con 
outra e estas coas estradas e cos 
núcleos de poboación. non posúen 
cunetas nin aliviadeiros e o seu firme 
non está compactado, polo que cando 
chove convértense en torrentes.

A cor azul verdosa das augas das 
lagoas artificiais débese ás algas e ao 
contido sólido depositado procedente 
do lavado dos materiais removidos e 
ao arrefriado das serras que cortan a 
lousa.

os ríos que se filtran por debaixo dos 
escombros arrastran materiais e tamén están 
contaminados. A acumulación de escombros 
destrúe a vexetación de ribeira.

As escombreiras son grandes montañas de 
refugallos que ocupan abas, fondos de vales e 
cauces dos ríos de xeito incontrolado. destrúen 
toda forma de vida e impiden os cultivos e o 
asentamento humano. 

As canteiras do Porriño aproveitan a maioría 
do granito extraído, ben en bloque ou os 
refugallos como area e grava.

canteira de granito no Porriño

canteira de extracción de arxila en xanceda, concello de mesía

A barreira “Espiñeira” é unha canteira de arxila 
situada na cunca de xanceda onde se extrae, a 
ceo aberto, o barro para a fabricación de tella e 
outros produtos cerámicos. 

temos constancia da existencia da 
aldea de casaio desde o s. VI.

4.600  Millóns de Anos 552  Millóns de Anos

CÁMBRICO ORDOVÍCICO

PRIMARIA  (PALEOZOICO)500  M. A. 430  M.A. 400  M.A.

SILÚRICO DEVÓNICO

350  M.A. 270  M.A.

CARBONÍFERO PÉRMICO

245  M.A. SECUNDARIA  (MESOZOICO)200  M.A. 140  M.A. 65  M.A.
TRIÁSICO XURÁSICO CRETÁCICO

1,6 M.A.TERCIARIA  (CENOZOICO) 10
.0

00
 A

n
o

s

C
U

AT
ER

N
A

R
IA

  (
N

EO
ZO

IC
O

)
ARCAICA  (PRECÁMBRICA)

http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-15-Feridas.pdf.zip
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-15-Feridas.pdf


90

Pica, canteiriño, pica,
pica na pedra miúda;
pica na muller allea,
que outro picará na túa.

Manuel, Manueliño,
Manueliño, canteiro;
as falas de Manueliño
pican no muíño albeiro.

Picando na miña pedra,
facéndolle o paramento,
pasou unha rapaciña
e rouboume o pensamento.

PRAdoLonGo
Dirección: Ignacio Villar
Produción: Via Láctea Films
Ano: 2008

Raquel, Martiño e Armando son tres amigos que acaban 
de cumprir a súa maioría de idade. O verán preséntase 
como todos os demais, con festas, tardes no río..., 
pero esta vez nada vai ser igual. O amor que os dous 
rapaces comezan a sentir por Raquel e a posible venda 
de Pradolongo (un prado de alta montaña pertencente 
á familia de Martiño) á louseira do pai de Armando,  
obrigaraos a reconsiderar os seus soños e os vínculos 
que os mantiveron unidos desde a infancia.

A rodaxe realizouse en Valdeorras (Ourense), nos concellos de Petín, A Rúa, 
O Barco, Vilamartín, A Veiga e Carballeda, o cal permitiu ao director, Ignacio 
Vilar, sorprender unha vez máis ao espectador coa recreación de espazos tan 
impresionantes como o da lagoa de Ocelo en Pena Trevinca, as canteiras de lousa 
no concello de Carballeda de Valdeorras e a aldea de Robledo en Vilamartín. 

Non me caso cun canteiro
que anda moito polo alto.
Pode caer e morrer 
e despois dicir que o mato.

Canteiriño pica e canta
e deixa a costureira
que ela perde de coser
e ti de picar a pedra. 

Gracias a Deus, miña nai
que agora son canteiro
meto rachas na parede
levo picos ao ferreiro.

mAREA nEGRA. Técnica mixta en lenzo
Antón Patiño (Monforte de Lemos 1957) 

UnHA VILA dE montAñA. acuarela sobre carTón (20x24)
manuel quiroga Losada (Pontevedra 1892 - 1961)
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Corte dos Lobos

A Carba Sobredo

Casaio
Os Vales

Leiroso Teixerra
Alto das Chas

https://youtu.be/nhaTcCS2bIo
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http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2016/04/PTSC_PAGUS_MapaFontan_1845-190ppp.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PTSC_PAGUS_MapaFontan_1845-190ppp.pdf.zip
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http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-Hipsometrico.pdf
http://proxectoterra.coag.es/wp-content/uploads/2017/10/PAGUS-Hipsometrico.pdf.zip
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“Ti dis: Galiza é ben pequena. Eu dígoche: Galiza é un mundo. Cada 
terra é coma se fose o mundo enteiro. Poderala andar en pouco tempo 
do Norte para o Sul, do Leste para o Oeste noutro tanto; poderala 
volver andar outra vez e máis: non a has dar andado. E de cada vez 
que a andes, has atopar cousas novas e outras has botar de menos. 
Pode ela ser pequena en extensión; en fondura, en entidade, é tan 
grande como queiras, e dende logo, moito meirande de como ti a ves. 
[...] Do grandor do teu espírito depende todo; canto máis pequeno 
sexa, máis terra precisará. Se o teu pensar é fondo, a túa terra, para 
ti, non terá cabo, nela estará o mundo todo con todos os seus climas. 
Se o teu pensar se detén na códea das cousas, non digas tampouco: 
Galiza é ben pequena; es ti, que endexamais poderás concibir nada 
grande.”

LERIA
Vicente Risco (1961)

Rocío Romar Roel
Xosé M. Rosales Noves

Valerià Paül Carril
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