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LIMIAR
A finalidade destes cadernos, que hoxe se inicia, é múltiple, por unha
banda a de complementar con explicacións escritas o contido do Museo
Etnográfico, é dicir, as pezas; outra é a de facer unha viaxe no tempo para
ver como era a vida e as súas distintas actividades diarias no noso concello
e concellos veciños e, deste xeito, o visitante ou o lector terá unha visión
máis completa de como era a vida na Galicia dos séculos XVIII, XIX e
boa parte do XX e, unha terceira, a de transmitir ás vindeiras xeracións un
pasado, aínda próximo, do que foi o xeito de facer dos seus devanceiros
para que teñan claro de onde veñen.
Asemade, tamén se inclúe un apartado pequeno que fai referencia á nosa
Cultura Popular, ou á Cultura Inmaterial que é tan importante como a
Material.
Iníciase esta serie de Cadernos do Museo Etnográfico con este primeiro
co tema da caza, agardando que tras del veñan moitos máis con diferente
temática, máis sempre coas mesmas finalidades.
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A CAZA, ASPECTOS XERAIS
O grande número de medoñas existentes no noso concello xa nos confirma que dende tempos prehistóricos estivo habitado.
Unha das principais actividades do home primitivo era a caza, pois o
aporte de carne á tribo ou clan era imprescindible para a súa subsistencia,
xa que a recolección por si soa non abondaba para poder vivir.
Co paso do tempo e a domesticación dos animais, a caza seguiu sendo un
complemento necesario pois os escasos e pequenos rabaños non abondaban para manter o, cada vez máis, numeroso clan. Clan que co paso do
tempo e a mellora do clima e da alimentación darían lugar a aparición de
grandes tribos.
As tribos existentes nesta zona do concello de As Pontes de García
Rodríguez e que, andando o tempo, habitarían os castros de Bermui,
Ribadeume, Espiñaredo, Seoane, Portorroibo, Rebardille, Castro de Uz,
Somede... posiblemente pertenceran aos IEGIVARRI NAMARINI ou
egivarros namarinos, dentro das tribos dos Ártabros, tal e coma os clasifica
Higinio Martíns. (AS TRIBOS GALAICAS de Higinio Martíns Estévez.
Ediçoes de Galiza, 2008).
Nas escavacións dos castros galegos dentro dos achados figuran restos
óseos de animais coma: bois, cabalos, cabras, porcos... mais tamén de
cervos, porcos bravos, lobos... É dicir, a caza seguía a ser un complemento
indispensable para a subsistencia. E así o foi logo durante a Idade Media e,
posteriormente, tamén.
Ao longo de todo este tempo os métodos de caza variaron moito, o espazo
recorrido dende a lanza de madeira ata o rifle con “mira” telescópica é
moi longo. Mais hai algúns métodos que non variaron moito e que foron
chegando ata nós tal e como se facían nun tempo remoto, algúns posiblemente dende antes da Idade Media, se cadra dende a Prehistoria e que,
hoxe, están a piques de desaparecer.
Meu pai faloume dalgunhas destas maneiras de practicar a caza, pois el foi
cazador e, na miña casa, sempre houbo escopeta para a caza e un can da
caza. Víñalle de tradición, pois seu pai e tíos foran cazadores, ao igual cos
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Materiais atopados no túmulo 242, na
Vilabella, da colección de D. Santiago
de la Iglesia. Imaxe que acompaña ao seu
artigo de catalogación.
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Enxoval da cista 229 da Veiga dos Mouros.
Fotografía de D. Federico Maciñeira.
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De pé, meu avó-padriño ( José María), de esquerda á dereita, meu tío
Manuel co seu fillo Manuel, meu tío Germán, meu pai Amador, o tío de
meu pai e irmán de meu avó, Felipe, e me tío Narciso. Todos cazadores.

Partida de caza con dous raposos pendurados dun pao, preto do mercado
vello.

avós, e a tradición herdouse entre meu pai e os seus
irmáns, e que logo pasaría a algún dos meus curmáns
e, tamén a unha curmá. En min tamén entrou o verme
da caza e fixen os meus inicios, primeiro con el e logo
só, mais decateime axiña de que o de matar animais
por deporte non era o meu, máximo cando estes
escasean. Na actualidade, na caza maior (xabaril e
corzo) parece que hai un aumento, na menor diminúe
(perdiz, conexo, lebre...).
Dende hai uns anos coido que hai uns factores que
influíron negativamente na caza: o aumento das armas
de fogo, a deforestación, os lumes e a desaparición
da vida rural ou agrícola, pois ao deixar de traballar
a terra aos animais fáltalles o alimento. Hoxe non se
planta coma antes, as terras outrora de labor (terras
onde se botaba maínzo, trigo, aveas...), hoxe son montes, toxais, xesteiras... Desapareceron os herbais, as
hortas, os arbustos e as árbores froiteiras... e con elas
moitos animais que tiñan o alimento asegurado todo
o ano (perdices, conexos, lebres, aves frías, paspallás,
pombos, rulas...). E pola contra ao haber máis terras a
monte, aparecen especies coma corzos, lobos, porcos
bravos, raposos...
Na caza distinguíanse entre os animais que facían
dano ou causaban perdas (lobo, porco bravo, raposo...) e os que non o facían (lebre, perdiz, paspallás...).
Para a caza menor (a dos non daniños), polo xeral
eran dous, tres ou catro cazadores como máximo; para
os de caza maior (os que facían perdas) formábase
unha partida de varios cazadores que se distribuían
por unha ampla zoa onde se sabía que había os animais a cazar (lobos, raposos, xabarís...). Eu lembro un

Partida de caza do xabaril. Meu avó-padriño é o primeiro pola dereita.
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costume que tiñan meu pai e os seus compañeiros de caza, ou de partida
de caza, que cando mataban un animal que facía dano, atábanlle os pés e
atravesábanlle un pao largo por debaixo das amarrallas para podelo transportar entre dous e levalo polas aldeas ou lugares do arredor a onde fora
cazado e, nas casas, dábanlles algo do que tiñan aos cazadores (ovos, viño,
chourizos...) como pago por telos librado dun animal daniño que causaba
perdas no gando ou nas terras cultivadas.
A derradeira vez que vin este costume, non foi nas Pontes de Gª Rguez.,
foi en Sobrado dos Monxes, onde tiven a miña primeira escola hai 40
anos. Mataran dous lobos os cazadores do lugar e paseárannos dentro
dunha furgoneta por case todo o concello coa mesma finalidade que aquí
se facía, é dicir, que lles deran algo por telos librado de semellantes exemplares. O que demostra que este costume estaba moi espallado pola nosa
Galicia adiante e non era só de aquí. Por certo, aqueles lobos cruzaban
a estrada por onde eu ía á noite para Sobrado a pé dende a miña escola.
Pensándoo ben eu tamén tería que terlles dado algo.
Tamén lembro outros costumes de meu pai cando saía de caza, que é moi
probable que viñeran de vello, herdados de tempos inmemoriais, se cadra
dos cazadores primitivos:
Cando se saía a cazar non só se cazaba, tamén se colleitaba (E, á noite,
miñas irmás e máis eu, estabamos agardando a súa chegada, pois ademais
do que cazara, traía tamén noces, castañas, abelás... o que atopara polo
monte e camiños).
Outro moi espallado entre os cazadores era que cando se cazaba, sempre
se deixaba unha parella como mínimo para ter garantida a reprodución
do seguinte ano, por exemplo, se cazaban perdices; pasaba o mesmo cos
coellos e lebres.
Imos ver algúns sistemas de caza que se están a perder e outros que xa se
perderon, principalmente pola comodidade de cazar con armas de fogo.
Diferenciaremos entre os de caza maior e os de caza menor.
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A CAZA MAIOR
Un dos animais máis perseguidos polo home dende tempos ancestrais foi
o lobo, e foi perseguido polos danos que causaba nos rabaños de ovellas, nas vacas, nos poldros e incluso nos cans. Tamén porque nalgunha
ocasión teñen atacado á xente, aínda que isto non está moi rexistrado e si
hai moitas historias. Meu pai contábame que cando el traballaba na mina,
ao pouco de vir da guerra, unha noite de inverno cando viña cara a súa
casa, no Paraño, sentiu a súa presencia (din que o pelo se che pon de punta
e a carne ponse coma a da galiña, incluso hai xente que perde a fala co
medo) cando viña polo atallo (hoxe, Cal da Avelaíña) que ía dende Tras
do Rego ata A Cruz das Cabezas. Neste atallo había un valado de pedra a
un lado e a outro, pois meu pai ía polo atallo e o lobo por tras do valado
e acompañouno logo de ter saído do atallo e chegouno ata case chegar á
casa. Durante o camiño viuno ben preto del pero non lle fixo nada. Cando
chegou contoullo a meu avó que colleu a escopeta e os cans, mais xa fuxira
e non deron con el. O perigo dos lobos é cando andan en manada. A
carón do lobo podemos escoitar moitas historias, relatos, lendas e contos
que enchen a nosa cultura popular galega.
Antano organizábanse batidas comunais ou dos veciños para perseguilos e
matalos, pois eran moitos os danos que causaban nunha economía xa precaria de por si. Hai documentos que así o acreditan: O arcebispo Xelmirez
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dispuxo, “XXV – De perseguir aos lobos todos os sábados (agás os de
Pascua e Pentecostés) os presbíteros, cabaleiros, labregos, libres de calquera outro negocio, adíquense á caza do lobo”. No século XIV o arcebispo
Berenguel de Landoira ordenou batidas porque a morte dos ditos lobos he
nossa gran prol et comunalmente de cada terra. A obriga era tal que se os
veciños non se presentaban ás batidas eran castigados severamente. Tamén
se contrataban cazadores expertos que empregaban todo tipo de procedementos para cazalos: trampas, cebos envelenados, armas... Algunhas
parroquias chegaron a gozar de privilexios porque destacaban sobre as
outras nas caza do lobo, como pasou con algunhas de Viveiro.
No século XVIII, Carlos IV, concretamente no 1795, ordenou o cese das
batidas e, que no seu lugar, os xustizas outorgasen premios aos que cazasen
lobos. Isto non funcionou e volveuse ás batidas. O mesmo rei, Carlos IV,
fixo custosas monterías nas que interviñan miles de homes.
Nas batidas comunais empregábase un sistema de caza que, posiblemente,
veña xa do Paleolítico, e que consistía en acurrar ao animal ou animais ata
un foxo (ou pozo) e alí dábaselles morte con pedras e lanzas e, máis nos
nosos tempos, con escopetas. Na miña familia, unha das fincas herdadas
por meu pai leva o topónimo ou nome de “O Foxo”, posiblemente porque
alí se practicase este sistema de caza. Topónimos relacionados hai moitos
ao longo do Pais: O Foxo, O Foxal, Foxados, Foxado, Foxos, Foxados,
Foxacos... Imos ver como era este sistema ancestral de caza do lobo.
Primeiramente describirei o que era o foxo que, aínda que o nome faga
referencia a pozo, furado..., era moito máis complexo. O conxunto do
foxo estaba formado por dous muros, valados ou sebes que nun principio
puideron ser de ramallos entrelazados, mais logo acabaron por facerse
de pedra, soían ser altos para que o lobo non os saltara. Estes muros eran
semellantes aos lados dun ángulo e, no vértice, estaría situado o foxo. Os
lados do ángulo, ou muros, canto máis abertos, máis espazo abranguería
para acurrar o lobo; e se cruzaban camiños, poñíanse cancelas e así o lobo,
unha vez dentro deles, non tiña por onde fuxir. Polo xeral, facíanse en
corgas ou terreos costeiros, estando o foxo na parte máis baixa e partido os
muros dende o foxo cara arriba polas ladeiras dos montes. O foxo era unha
construción circular, en muro seco, cun furado escavado a xeito de pozo
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O cazador Guillermo Caaveiro cun lobo abatido no Freixo, ano 1957.

dentro del, e que se cubría a súa boca con ramallos, follas e fentos, para
que o lobo non o vira e cando se poñía sobre el, caía no furado.
Cando se sabía que o lobo andaba pola zona, xuntábanse os veciños e
facendo barullo con cans, paos, latas, pedras, berros... ían levando ao lobo,
pouco a pouco, cara os muros do foxo, facéndoo caer dentro do furado
ou foxo. Unha vez alí o mataban a con tiros de postas, e antigamente con
pedras e lanzas. Estes foxos de muro, coido que polo noso concello non se
deron, xa que non quedan mostras deles.
Outras veces o foxo, simplemente era un furado ou pozo feito na terra de
tres ou catro metros de fondura e tapado con ramallos, felgos... para que o
lobo non o vira (prescindíase dos muros, simplemente obrigábase a pasar
o lobo por un determinado camiño onde estaba o foxo). Íase levando ou
acurrando o lobo, facéndoo pasar por onde estaba o foxo para que caera
dentro e logo rematalo. Tiña a vantaxe de que o foxo podíase facer en
calquera tipo de terreo, non tiña que ser costeiro ou pendente, o que si
tiña que estar en zona de paso habitual. Non era tan efectivo como cando
había os muros, pois con eles non tiña escapatoria e, sen eles, podía coller
o camiño do foxo ou non.
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O lobo no inverno, coa fame, facíase máis perigoso. A xente se tiña que
saír pola noite, sempre levaba un facho ou un farol aceso, pois dicían que
á luz non se achegaba; e tamén unha machada, unha aixada ou calquera
outra cousa para defenderse del. Durante moito tempo unha arma que
se empregou moito para defenderse do lobo, sobre todo pola noite, foi a
bisarma ou especie de lanza.
A orixe da bisarma debe ser moi vella, pois posiblemente a teña na primitiva lanza por mor da súa semellanza. Leva unha folla curva lateral que
sae da base mesma da punta da lanza e que cortaba por diante e cravaba
por detrás ao retirala, ferindo tanto ao empurrala cara adiante (cravando
a punta da lanza e producindo corte a folla curva), coma ao retirala cara
atrás (a punta da folla curva desgarraría). As feridas con esta arma eran
mortais a maioría das veces.
Cando se mataba un lobo, unha das partes máis apreciadas era a súa pel,
que ben podía servir para os pés da cama e quentarse con ela no inverno
ou, tamén, para os abrigos e outras prendas do inverno.
Para defender aos cans das roeduras dos lobos e os ataques ou embates dos
porcos bravos, poñíanselles no pescozo un colar con púas. Lembro que na
casa dos meus avós, na Forxa, tiñan un can lobeiro, o “Sil”, ao que lle tiñan
posto un colar de púas de ferro, duns tres ou catro centímetros de longo,
coa finalidade de defendelo do lobo no caso de ser atacado por el cando
estaba no lindeiro co gando. Os lobos traban no pescozo aos seus contrincantes ou ás súas presas. O primeiro que facían, no caso de ataque, era
matar aos cans e logo as reses.
Os lobos foron desaparecendo do noso concello a partires dos anos 60-70,
do século pasado. Na actualidade volve a habelos, e nas nosas parroquias
volveron a ter que padecer os seus ataques aos rabaños, principalmente de
ovellas, poldros e algún becerro.
Outro animal perseguido polas súas desfeitas nas leiras de patacas ou no
maínzo, foi o xabaril ou porco bravo. Animal que coma o lobo foi abondoso noutrora e logo de desaparecer uns anos, volveu a aparecer no noso
concello, onde hoxe é habitual velos cruzar as estradas.

Partida de caza cun lobo en Gondré 1955.

Para que non se aproximara ás fincas empregáronse, dende hai tempo,
moitos sistemas: roupa usada, pelo humano, perfumes, ruídos (andaravías
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ou tarabelas que facían ruído), toques con cornos, aparellos que cada certo
tempo estoupaban un petardo imitando a un tiro e nos últimos anos había
quen deixaba un transistor aceso toda a noite na finca), plásticos (que
se moven co aire)... Un dos métodos máis efectivos resultou ser o pastor
eléctrico, que coas súas boas descargas disuade de que se achegue ás fincas,
mais non sempre.
É un animal que para os humanos non é perigoso, mais con dúas excepcións: Unha, cando anda coas crías e, dúas, cando está ferido. Entón si
pode facer fronte a calquera que se poña por diante.
Para cazalo empregáronse varios sistemas ao longo do tempo, batidas con
cans e partidas de caza, distribuíndo os cazadores e postos de tiro. Os cans
seguen o rastro e acósano ata que sae de onde está e ponse a tiro dalgún cazador. Este empregaba cartuchos de postas ou balotes para matalo. Neste
tipo de caza non era raro que o porco bravo atacase algún can ou cadela e
que lle abrira a barriga, neste caso había que coselos e para dita operación
non era raro que algún dos cazadores levara unha agulla e fío. Metíanselle
as tripas dentro e logo cosíase, algúns vivían, outros morrían ás poucas
horas ou días. Meu avó e meu pai téñenme contado de ter que coser algún
can cando ían tras do porco bravo.

CADERNOS DO MUSEO ETNOGRÁFICO MONTE CAXADO  A CAZA

Trebello grande para a caza maior.

Noutrora un sistema que se empregou foi o do foxo (non redondo coma
o do lobo, o do porco bravo era cadrado ou rectangular), perseguíase
conducíndoo ata onde estaba o furado tapado con felgos e ramallos e
cando caía nel matábase a lanzadas. Noutras ocasións facíase o furado ou
foxo por onde adoita pasar e logo íase mirar se caera e matábase. Podía
pasar varios días dentro do foxo ata que alguén ía mirar. Estes foxos eran
un perigo para a xente e para o gando, pois podían caer neles e estar alí ata
que alguén pasaba preto ou ía mirar.
Contoume meu tío que con estes foxos tamén se collían os lobos, poñíase
un cabrito ou un año dentro e tapábase ben para que o lobo non sospeitara nada. Isto facíase contra a noitiña, logo o año ou o cabrito poñíase
a berrar pola nai, viña o lobo e caía dentro. Despois había que matalo.
Dicíame, tamén, que no lugar do Pedrón, onde nacen os ríos da Casilla e
do Paraño, había un foxo deste tipo e segundo el oíra aos maiores, enterraran alí dous franceses cando as tropas napoleónicas viñeran por estes lares,
matárannos nunha casa cando foron a facer requisa e enterráronnos no
foxo do lobo.
Outro xeito de caza do porco bravo era “á espera”, situándose o cazador
preto dun lugar por onde se sabía que ía beber ou comer e disparándolle
cando o tiña a tiro. Neste xeito de caza había que ter en conta a dirección
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do vento, pois o porco bravo ten un olfacto moi fino ou desenvolvido, é
dicir, venta moi ben, e a distancia podía descubrir ao cazador.
Os cepos, trebellos ou garamelos (todo é o mesmo), tamén se empregaban para cazar o porco bravo, mais tamén lobos, raposos, porco teixo ou
teixugo, corzos... Asemade tamén se empregaban lazos grandes para a caza
destes animais e lazos pequenos para outros animais de menor tamaño.
Iremos vendo algúns tipos de trebellos e lazos. Sistemas estes moi empregados e que hoxe están prohibidos, mais aínda se seguen a empregar de
xeito clandestino ou furtivo, pois ás veces os estragos que estes animais
fan nas terras cultivadas anima aos donos a correr o risco e poñelos. Por
ser un animal que se reproduce abondosamente, as súas poboacións van
en aumento e con elas os estragos e é frecuente ver noticias na prensa case
todos os días relacionadas coas súas desfeitas nas plantacións ou causando
accidentes automobilísticos nas nosas estradas, xa que as cruzan con certa
frecuencia pola noite cando van na procura de alimento. En ocasións, as
batidas controladas, son un remedio momentáneo pero non a solución.
Do porco bravo aproveitábase a súa carne, pois é moi similar ao do porco
da casa, aínda que non teña o mesmo sabor; desecábase a súa cabeza (principalmente a de aqueles exemplares de maior tamaño) para ornar algunha
parede e poder amosarllo a algún convidado o día da festa do patrón e

CADERNOS DO MUSEO ETNOGRÁFICO MONTE CAXADO  A CAZA

contarlle o traballo que lle dera cazalo. Tamén cos chavellos ou dentes
grandes que lle sobresaen na boca, tense feito colgantes e outros adornos.
Foi un animal moi representativo da casa dos Andrade na Idade Media.
Exemplos témolos en Pontedeume e na Ponte Baxoi-Miño, asemade na
heráldica desta casa nobre.
Ao corzo e ao cervo, tamén se lles daba batida coa axuda dos cans que os
sacaban a lugares despexados de mato, onde estaban apostados os cazadores para poder cazalos. Tirábaselles con cartuchos de postas ou balotes.
O porco teixo ou teixugo que desfacía as leiras, tamén se cazaba a tiros ou
con lazos ou trebellos. A súa pel era apreciada.
Outro animal tamén perseguido era o raposo, chamado polas nosas terras
do Freixo, golpe. Animal astuto, áxil e rápido; que fai as súas desfeitas
polas noites nos galiñeiros ou polo día aproximándose caladiñamente ás
airas, cando non están preto os cans e as galiñas peitean polo campeiro.
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Este é outro animal que está moi presente na nosa cultura popular, principalmente nos contos que os avós contaban aos netos, e pais a fillos. Eu
aínda me lembro dun que me contaba meu pai e que tiña unha frase que
logo escoitei que se aplicaba na vida real “galiñas serán, pro cheiranme a
can”, ou outra “ai meus peiños, meus peás, se non fora por vós comíanme
os cans”.
A caza do raposo con cans facíase cando se sabía que andaban preto das
casas e facían das súas, pero tamén era algo casual, isto é, íase de caza e
os cans daban co rastro, entón perseguíase e matábase. Posiblemente uns
dos sistemas máis empregados para cazalos fosen os trebellos e os lazos,
colocados nas proximidades dos galiñeiros e camuflados o máis posible,
pois eran moito máis efectivos, xa que se caían neles non tiñan moita
escapatoria.
Unha das partes máis apreciadas do seu corpo era o seu pelexo, pola suavidade del.
Xinetas, porcos teixos, gatos monteses, londras e martas ou delonciñas
ou donicelas, eran tamén cazadas se había ocasión, pola pel principalmente. Dábaselles caza a tiros, con trebellos ou con lazos, coma nos casos
anteriores. As delonciñas eran moi temidas pola crenza de que se roía a un
animal ou a unha persoa, morría deseguido. Ao meu avó-padriño, unha
roéralle un pé a unha vaca e morreu deseguido.
Dos gatos monteses, que había cando eu era neno, lembro que viñan ás
galiñas. Vivíamos no Poboado, e cando se alporizaban as galiñas, meu pai
collía a escopeta, acendía a luz e como lles alumaban os ollos coa luz, pois
tiro limpo con eles. Eu debía ter poucos anos, mais teño esa lembranza.
Foi outro animal que desapareceu da nosa fauna pontesa. Era un pouco
máis grande cos gatos da casa, pero na morfoloxía moi similar a eles.

Lobo.

Outra lembranza que teño, pero esta máis clara porque a vin durante
moitos anos era que meu avó-padriño, tiña o pelexo dunha xineta pendurada no cuarto da casa. Chamábame a atención polo fermosa que era, non
souben onde acabou.
Imos describir e falar un pouco dos trebellos ou cepos e dos lazos, aínda
que xa vimos que se empregaban na caza maior a miúdo. Na caza menor
tamén se usan, aínda que son de menor tamaño.

Porco bravo
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Os trebellos ou cepos, son aparellos feitos de ferro, tiñan dúas partes dentadas semicirculares que se pechaban unha contra da outra cando o animal
activaba un resorte coa pata.
Para a caza de animais grandes (caza maior), eran dun bo tamaño e, na
maioría das veces, ían enganchados a un arame, corda grosa ou cadea e
estas, á súa vez, amarradas ou atadas a unha árbore para que o animal non
escapase co cepo enganchado na súa pata. Pois o instinto animal empúrrao
a tirar da pata enganchada e arrastraría canda el o cepo. En moitas ocasións ten quedada a pata soa e o animal fuxir sen ela.

Corzo.

Cervo.
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Os cepos colocábanse no camiño de paso destes animais a cazar e tapábanse para que non se viran; cando o animal pisaba neles quedaba atrapado.
Logo había que matalos. Os cepos eran perigosos para a xente, pois se un
ía distraído polo monte, podía pisar neles e quedar enganchado, correndo
o risco de desangrarse se non viña ninguén para axudar a saír del.
Nalgúns cepos poñíase carne enganchada neles, coa finalidade de cando o
animal viñese comela e tirase dela o cepo pechase e atrapase a súa cabeza,
morrendo alí na maioría das veces.
Dos cepos ou trebellos de menor tamaño falarei no apartado de caza
menor.
Os lazos, estaban feitos de arame de ferro, aínda que eran mellores os de
arame de aceiro, xa que é moito máis forte e resistente. Para cazar con eles
primeiramente hai que ter moi estudado o terreo e os lugares de paso dos
animais a cazar, principalmente coñecer as boqueiras ou lugares de entrada ou saída das fincas polas que soe pasar, pois eran os mellores lugares
para poñer os lazos, o mesmo que nos valados, concretamente, por onde
pasaban o valado dun lado ao outro. Ou tamén onde cruzaban as gabias
que antes había nalgunhas fincas.
Facíanse no arame un nó corredizo e atábanse os dous extremos do mesmo un a un lado e outro ao outro; un, atábase a unha árbore próxima ou
a un toxo, xesta ou uz grosa o outro, atábase a un carballo novo ou outra
árbore ou arbusto, flexionábase e poñíaselle algo que o sostivera dobrado
para que cando a peza entrase no lazo, saltase e tensase o lazo, impedíndolle escapar. O lazo colocábase a altura que coincidira coa testa do animal a
cazar, para que cando este pasara e quedase enganchado pola cabeza, non
puidera ceibarse del.

Oso.

Cos lazos cazábanse raposos, lobos, porco bravo, porco teixo, xinetas,
corzo... Todos os lazos non eran do mesmo tamaño, facíanse máis grandes
para a caza maior e máis pequenos para a caza menor, na que tamén se
empregaban, mais imos falar deseguido dela.
Outros animais de caza maior e que existiron noutras épocas foron o lince
e o oso, desaparecidos das nosas terras dende hai moito tempo, polo que
non quedan lembranzas da súa caza.
Lince.
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A CAZA MENOR
Eran moitas as especies a cazar dentro desta tipoloxía, mais había dúas que
destacaban polo moito que se apreciaba a súa carne: o conexo e a perdiz.
Outras especies eran: lebres, paspallás, petos (o común e o real), aves frías,
pombos, pegas rebordás, pitas de monte, bubelas, merlos, estorniños,
parrulos...
Este tipo de caza facíase principalmente con escopeta e can de pelo ou de
pluma, existindo varias razas para unha clase ou a outra: grifón, sabuxo,
podenco... para pelo; pointer, setter... Aínda que tamén algún can de palleiro saía bo para a caza, como me ten contado meu pai, que el tivera un
can de palleiro que servía tanto para a ir cosa vacas ao lindeiro coma para
ir de caza, dáballe igual perdiz que coello. Ensinárao cando era aínda un
cadeliño e logo afixérase. Matárallo un porco bravo e meu pai tivera moita
perda del.
Hai algo moi curioso sobre os cans para saber se vai ser bo, regular ou
malo para a caza (aínda que ás veces non se atinaba con este sistema) e era
mirarlle os pelos que tiña debaixo da boca, na zoa da gorxa:
– Se ten un pelo...
– É bo can!
– Se ten dous...
– Mellor!
– Se ten tres...
– Peor!
Isto era o que dicía meu pai, Amador do Paraño sobre os cans de caza.
Tamén para chamar aos cans había dous sistemas: asubiarlles ou os chifres,
estaban acostumados e cando escoitaban o chifre ou o asubío volvíanse
deixando o rastro. A vantaxe do chifre era que se escoitaba moito máis
lonxe.
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A caza de pelo e pluma é distinta, o can de pelo levanta a presa e trata de
sacala polo lado que máis axeitado para o cazador. O can de pluma, para
primeiro indicando a presencia da presa e, a orde do cazador, levantala.
No apartado de caza menor, é un dos que máis tipoloxías admite, pois
ademais de escopeta e can, hai un montón de métodos ou sistemas de
Chifre co que meu pai chamaba os cans.

caza. Imos ver algúns. Comezaremos polos xa citados, cepos ou trebellos e
lazos. Os cepos, de moito menor tamaño que para a caza menor, empregábanse para os conexos, lebres, furóns, martas, porco teixo... O sistema era
o mesmo, unha vez estudado o terreo por onde soian pasar, colocábanse e
disimulábanse todo o posible e, logo, a agardar.
Tamén había uns trebellos especiais para coller as teupas e dos que logo
falarei.

Outro tipo de chifre para chamar os cans.

Os lazos, tamén de menor tamaño e feitos con arames e cordóns, eran
empregados para cazar, principalmente, conexos e lebres. Facíase o lazo co
nó corredizo e poñíase na boqueira do furado, cando este saía do trobo,
tropeza nel ao saír, mete a cabeza e aperta o lazo ao puxar para saír e queda
enganchado nel.
Lazos para os conexos, habíaos de dous tipos: dun cabo ou de dous
cabos. Os de un cabo, só se ataba dun estremo a un pau, estaca ou ramallo algo groso (para que o coello non escapara co lazo ao pescozo) que
houbera preto. Son lazos feitos con cordellos ou cordas delgadas; facíase a
lazada e poñíase na boqueira do furado para que cando o conexo saíra do
trobo, enganche nel polo pescozo e aperte o lazo e non puidera fuxir. Na
boqueira o lazo ía sostido por tres pauciños que se chantaban suavemente,
o suficiente para que non se soltara e que termara do lazo.

Dous trebellos pequenos para a caza menor.

O de dous cabos, os estremos do cordón ían atados ás estacas ou aos
ramallos grosos e o lazo poñíase coa axuda de dous pauciños na boqueira
do trobo.
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Ás veces, para facer saír ao conexo facíase ruído pola outra boqueira, pois
normalmente tiñan máis dunha entrada ou saída (ou tamén se poñían os
lazos en ámbalas dúas boqueiras).
Outro sistema, para cazar os conexos nos trobos, era empregando un furón que se metía por unha das boqueiras e na outra poñíase un lazo, unha
rede ou un saco para cando saíra o conexo fuxindo do furón. Ao furón
poñíase un axóuxere para telo localizado.
As redes ou sacos tamén valían, soamente había que facer ruído pola outra
boqueira. As redes non eran moi empregadas nesta zona, pois non as
había, agás que viñeran da costa por algunha amizade. Cando se conseguía
algunha, ou un anaco, pois eran caras, poñíanse a xeito de saco ou bolsa na
saída do trobo ou boqueira do furado, cando o conexo saía, enguedellábase nela e quedaba atrapado.
Os máis frecuentes eran os lazos e os sacos, pois estes si os había.

Axóuxeres para os furóns, tamén se
lles poñían aos cans ás veces.
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Lazos para as aves, os lazos tamén se empregaban para cazar aves, grandes
e pequenas. Non eran exactamente iguais que para o conexos, xa que
variaban algo. Imos ver como eran e como se poñían.
O primeiro tipo de lazo era algo semellante ao dos conexos, consistía nun
cordón con nó corredizo nun dos estremos e que se poñía ao arredor do
niño. O cazador tiña o outro cabo na man, e situábase a certa distancia do
niño e ben agachado para non ser visto pola ave ou paxaro. Cando este
entraba no niño, puxábase polo cordón e enganchábase a ave ou o paxaro
polas patas.
O segundo tipo de lazo, chamado “trallo”, consistía en chantar na terra
unha vara de vimbio que levaba na punta unha baraza ou cordel que
remataba na punta nun nó corredizo; primeiro espetábase ben o vimbio
na terra para que non o puidera arrincar o paxaro, logo atábase ben o
cabo do cordón nel, no outro estremo facíase unha lazada. Unha vez feito
isto, arqueábase a rama do vimbio para que fixera de resorte e tirara polo
lazo. A lazada aberta abríase en circo coa axuda duns pauciños cravados
no chan. Para que o vimbio non turrara pola baraza ou cordel, levaba un
pau atravesado que apoiaba no arquiño e sostíñase por abaixo cuns cantos
grans de maínzo. Cando o paxaro picaba no cebo, ó coller o maínzo que
sostiña o lazo, soltábase o cordel, endereitábase o vimbio e o lazo pillaba
o paxaro polas patas ou polo pescozo. No primeiro caso quedaría vivo,
probablemente, e, no segundo, case seguro que morto.
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As aves e paxaros que se podían coller con este tipo de lazos era variado, e
en moitas ocasións poñíanse onde se sabía que viñan comer. Algunhas delas eran: perdices, pombos, rulas, paspallás, pegas, merlos, petos, parrulos,
lavercas... Canto máis grandes, maior resistencia tiña que ter o lazo e a súa
armadura, pois do contrario, podían arrincar con todo.
Os lazos non eran os únicos sistemas para pillar aves e paxaros, había moitos máis: ichós, panterlos, lousa, visgo ou liga, sedela e anzol..., que logo
iremos vendo como era cada un deles. Como vemos a imaxinación desenvolvíase pola necesidade, xa que eran tempos nos que a alimentación era
escasa e pouco variada e a caza, xunto co pesca, era un complemento, unha
fonte de aportación de alimentos que sempre era ben recibida na familia.
Este sistema de caza con lazos debe ser moi vello, pois está en moitas culturas do planeta, con variacións por suposto, pero moi espallado.
Contábame meu pai que cando el era un neno, un método moi empregado para coller as perdices era o “ichó”.
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O ichó facíase da seguinte maneira: primeiramente, cavábase na terra
e nun lugar que frecuentaban as perdices, un furado o suficientemente
amplo para que nel coubera unha perdiz folgadamente. Logo construíase
un recadro de madeira cunha porta de dúas follas, feitas tamén de madeira
ou lata (aínda que de lata, como escaseaba, facíase menos). Os gonzos das
portas facíanse de xuncos retortos ou de serdas dos cabalos ou do rabo
das vacas. Facíanse de tal xeito que mantiñan sempre as portas pechadas,
abrindo soamente cara a dentro e non cara fóra, isto lográbase retorcendo
ao revés as serdas coa axuda duns pauciños. Logo poñíase o recadro coas
portas enriba do furado e xa estaba feito o ichó. O seguinte paso era disimulalo con herba, follas, ramiñas... Despois sinalábase o camiño con toxos
ou silvas de xeito que conducira directamente ao ichó. Cando a perdiz
viñan comer nos grans (que previamente se lle deixara) ou na bichería do
chan, pasaban por riba do ichó e caían nel, e como as portas pechaban
non podían saír ata que o cazador as sacaba.
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Nos ichós, aínda que se preparaban para as perdices principalmente,
podían caer tamén outras aves: pombos, rulas, corvos... En moitas ocasións podían caer dúas ou máis aves neles. Tamén podíase pillar algún
conexo ou lebre, polo que o ichó era unha trampa moi empregada polos
rapaces e os maiores tamén os poñían. Eran doados de facer e resultaban
produtivos.
Os panterlos eran outro tipo de trampas para aves e paxaros. Eu de neno
tiven un, que mo fixera meu pai e con el pillaba paxaros principalmente
que logo tiña que ceibar. É un tipo de caza a espera ou de agardar e na que
facía falla unha certa dose de paciencia, pois os paxaros podían vir ou non,
ou tardar horas en facelo. Coma no caso anterior do ichó, con esta trampa
tamén se pillan vivos as aves ou paxaros. Merlos, xílgaros, pardais... e algún
de maior tamaño caían cun pouco de moita paciencia.
Para construílo precisábanse varas de bidueiro, abeleira, castiñeiro... dun
grosor moi semellante e non moi grosas, con elas facíase un armadillo a
xeito de pirámide cadrada e aberta pola base. Para enlazar ou unir as varas,
que minguaban en lonxitude segundo se subía cara o vértice, empregábanse cordóns (o máis habitual) ou puntas (rara vez, porque non as había e
eran moi caras).
Unha vez feito, o panterlo colocábase nun campeiro ou nun lugar onde
soian vir os paxaros. Apoiábase nun lateral, erguíase do oposto e suxeitábase cun pauciño a xeito de gaia ao que ía atado un cordón, no outro cabo
do cordón estaba a man do cazador que, agachado, agardaba a espreita
a chegada do paxaro para comer os grans, que previamente se deixaran
baixo o panterlo e uns poucos por fóra del. Paciencia e sorte era o que se
precisaba e, coma non, estar ben agachados para non ser vistos. Cando
chegaba o paxaro e poñíase a comer os grans que había baixo o panterlo, o
cazador turraba polo cordón e caía a gaia de apoio baixando o panterlo e
pillando o paxaro. Logo viña outra operación que tiña que ser moi precisa
e que non sempre finalizaba ben, coller o paxaro. En moitas ocasións, ao
meter a man, escapaba.

Ichó e detalle das serdas retortas ao revés para
que funcione. (Fotos facilitadas polo meu
curmán Lolo Corral).
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Outro sistema era facerlle un artellamento, no que cando a ave entraba
debaixo do panterlo para comer os grans, pisaba nel e caía o pao que
sostiña o panterlo quedando dentro, con este sistema non era preciso estar
a espera.
O artellamento consistía en poñerlle un pauciño que tocase o pao que
sostén o panterlo e poñíaselle onde se botaban os grans, obrigando a ave
ou paxaro a pisar nel para poder comelos e, ao mesmo, tempo accionar a
trampa.
Se un non tiña feito un panterlo ou quen llo fixera, sempre podía solucionar o problema empregando a súa imaxinación e usar un cesto pequeno,
unha caixa ou unha cunca ou unha copeta do pan a xeito de panterlo. O
sistema do cordón e a gaia para o apoio era o mesmo.
Outra forma de usar o panterlo sen necesidade de estar á espreita era o de
poñerlle un aro de vimbio preso polas puntas a dúas esquinas erguidas do
panterlo. Para armalo, poñíase o panterlo do mesmo xeito que xa explicamos. Entre a parte media do aro e o bordo do panterlo, armábanse uns
pauciños para que mantiveran o artefacto aberto, botando ao arredor del
uns grans coma cebo. Cando vén o paxaro e comeza a comelos, primeiro
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os que hai fóra e logo, ao comer os de dentro e entrar bate cos pauciños,
cae o panterlo e o paxaro queda dentro.
E outro sistema máis era con dous paus, un en posición vertical e que o
sostén e o outro en horizontal que apoia no primeiro ou preso a el, cara
a dentro, e no seu cabo, ponse o cebo. Cando comen o cebo e tiran polo
pau horizontal, este, á súa vez, tira polo vertical e cae, quedando o paxaro
dentro.
A lousa ou chanta era outro sistema de caza co que se podía pillar
perdices, furóns, lebres... Primeiramente facíase unha foxa e recubríase
de ramas, follas, herbas, musgo... para que o animal non a vira. Por unha
das beiras da foxa poñíase unha lousa ou chanta apoiada por un dos seus
cantos no chan e sostida no canto oposto por un armado de tres paus,
artellados en certos encaixaes feitos neles, de tal xeito que manteñan a
lousa en equilibrio. Un dos paus ten o estremo por debaixo da lousa e nel
poñíase o cebo (situado debaixo do estremo do pau). Cando viña a presa
e comía o cebo, movía o cabo do pau, rompíase o equilibrio, caía a lousa e
a presa quedaba na foxa, non podendo saír porque llo impedía a lousa ou
chanta.
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O visgo ou liga, era un sistema que se empregaba para cazar paxaros,
principalmente paxaros cantores: xílgaros, reiseñores... Consistía nunha
substancia espesa e pegañenta que se facía na casa ou que tamén se mercaba na tenda, estaba feita a base de aceite e pez.
O sistema consistía en untar unhas variñas coa liga ou visgo. Logo poñíanse preto das pozas onde ían beber os paxaros ou noutros lugares e botábaselles rafas de pan á beira e cando viñan comer, pousábanse nas variñas
e quedaban coas patas pegadas nelas. Tamén se lles poñía nas árbores ou
arbustos, onde tiñan os niños e cando viñan, pousábanse nelas antes de
se meter no niño e quedaban pegados nelas, canto máis querían despegar
máis se pegaban. Logo, ao non poder voar, collíanse coa man.
Neste tipo de caza había que estar a espera para collelos.
A sedela e o anzol era outro xeito de coller as aves. Poñíase un gran de
maínzo no anzol que ía atado a unha sedela, e esta, á súa vez, atada a un
arbusto. Viña a ave, peteiraba o gran, tragábao e cando tiraba quedaba
enganchada polo anzol, logo había que quitarllo. Este sistema empregábase para coller pegas principalmente, aínda que podían caer con el, calquera
tipo de ave que tragase o gran.
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Cepos para a caza de aves e paxaros.

Os cepos, apareceron polos anos 60 a 70 nas ferraxerías uns cepos para
cazar paxaros, que tiveron bastante saída. Había uns que tiñan ata unha
rede para pillalos vivos. Os tamaños eran variados, dependendo do paxaro
ou ave que se quixera cazar. Na foto pode verse con claridade como eran.
Había que poñelos en lugares de paso ou que frecuentaran as aves.
En moitos destes sistemas ou métodos nomeados, ás veces, pillábanse
vivos os animais. De ser así, moitas veces facíanse xaulas ou gaiolas de
madeira e metíanse dentro, dándolles de comer e beber e pasaban a ser
uns animais máis da casa que había que coidar. Lembro que na miña
casa tivéramos durante moito tempo unha perdiz e unha rula que cazara
meu pai, feríndoas nunha á e trouxéraas vivas para a casa, sandáramolas e
metéraas nunha xaula que el fixera de madeira, moi similar a que se amosa
no debuxo seguinte, saían polo pequeno xardín que tiñamos na casa do
Poboado a peteirar nel e cando cansaban volvían á xaula e non se ían.
Así durante moito tempo, ata que un gato salvaxe, dos moitos que había
daquela, no las matara.

Cepo con rede.
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A caza con reclamo vivo era outro procedemento empregado para
cazar, principalmente, aves. Así cazábanse pombos, perdices, parrulos...
Consistía en ter un animal da especie que se ía cazar e colocábase naqueles
lugares frecuentados por esas aves. O animal sempre estaba suxeito por
unha ou dúas patas para que non fuxira, logo o cazador agachábase para
non ser visto e agardaba a que viñesen as aves atraídas polo reclamo doutra
da mesma especie e así poder cazalas.
A caza con reclamo artificial ou simulado, tamén empregado frecuentemente polos cazadores, entre eles meu pai, pois tiña un reclamo que
facía o son do canto das perdices e el tamén o sabía facer coa man. A min
aprendeumo pero non me sae tan ben como lle saía a el. Este reclamo
consistía nun cilindro feito cun resorte ou espiral grande e recuberto de
coiro miúdo e que levaba unha especie de remate con tubo de lata que
tiña uns furadiños. Ao premer coa palma da man o resorte, facía de fol e
producía a saída do aire polo tubo cos furados, emitindo un son semellante ao das perdices, atraéndoas. Isto facíase cando se levantara xa o bando
das perdices e logo pousáranse esparexidas por unha zoa. Íase achegando
un a ela, agachado e en silencio, e producindo o son para atraelas e poder
dispararlles.
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Reclamo das perdices.

Para facer este son coa man e a cara, primeiro collíase aire, levábase o puño
esquerdo preto da boca e, segundo, coa man dereita pechada, golpeábase o
carrelo dereito ao son do emitido pola perdiz, había que ir deixando saír o
aire en pequenas doses e cos beizos apertados.
Outros reclamos remedaban o canto doutras aves. Tamén se facían coa
boca, unhas veces con asubíos e outras con sons guturais, previamente
ensaiados. Había que estar ben agachado ao empregalo e armarse de paciencia, logo facíase soar de cando en vez e a agardar que viñesen. Ás veces,
por exemplo para as anátidas, facíase un reclamo de madeira ou cortiza,
pintada, que semellaba un parrulo e aboiaba na auga, logo producíanse
os sons propios del de xeito artificial (con reclamo artificial) ou de xeito
humano (simulando os sons coa boca e, en ocasións, coa axuda das mans).
Loxicamente había que practicalo para poder facelo ben.
Estes tipos de caza facíanse con escopeta e, ás veces, con redes.
Cóntame meu tío que había unhas escopetas chamadas de cheminea, dun
canón ou de dous e longos. Cargábanse por diante, poñíase primeiro a
pólvora, logo os tacos de cartón prensado ou feitos con papel apertado;
deseguido a munición en grans ou os balotes de chumbo e, por último retacábase outra vez. Apertábase todo cunha baqueta que ía debaixo do canón ou canóns. Despois había que preparar a parte de detrás, onde levaba
unha especie de cheminea furada. Botábase pólvora negra nela e poñían
de cuña un pistón, levantaban a chave e disparaban. Estas escopetas tamén
se lles chamaba “de agarda que vou cargar”, pois dun tiro ao outro podía
pasar tempo e a peza fuxía de non darlle co primeiro disparo.
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Dúas petacas da pólvora

Escopetas de chaves ou martelos exteriores.

Logo viñeron as escopetas de martelos ou percutores exteriores, que
tamén se chamaban de chaves.
Nas escopetas de cartuchos con martelos ou percutores interiores, os
cartuchos, unha vez disparados, non se tiraban gardábanse na canana ou
cinto dos cartuchos, ou ben no morral e, cando se chegaba á casa sacábanse e logo, cando había vagar (sobre todo polas noitiñas), recargábanse,
pois mercar cartuchos era caro e saía máis barato recargalos.
O proceso de recarga era o seguinte: Primeiramente sacábaselle o pistón
picado, poñíase o cartucho no atacador e coa axuda dun punzón fino que
se empurraba ata que saíra cara a fóra. Logo botábase unha medida de
pólvora (un cartucho cortado previamente facía de medida), para que esta
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Impulsores ou fulminantes para as escopetas de martelos SPIT.

non saíra polo sitio do pistón poñíase o pistón sacado pero sen apertar
ou unha tapa por fóra, un papel ou cartón e apertábase coa baqueta;
deseguido metíase un taco, a continuación a munición (grans para a caza
menor ou balotes se era para a maior) e apertábase todo coa baqueta; para
rematar poñíanse as tapas. Logo co rebocador pechábase o cartucho coa
parte superior do mesmo. E por último poñíase un novo pistón e listo
para metelo no cinto dos cartuchos.
Todo este traballo tamén se facía coa axuda dunha máquina que facía as
veces de atacador, rebocador e baqueta. Apareceron posteriormente, pero
non todo o mundo as tiña.
Outro detalle máis era que no cinto dos cartuchos colocábanse por un
orde, segundo o grosor da munición.
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Cartuchos para recargar. Medidor e cartucho para recargar. Tacos e tapas.

Caixa da pólvora, marca Águila

«

Caixas de
pistóns e
balotes de dous
tamaños.
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Atacador, rebocador e baqueta. Máquinas de recargar os cartuchos.

Polo xeral, cando se chegaba á casa despois dun día de caza, un traballo
que había que facer era limpar a escopeta, para elo desmontábase e limpábase con graxa ou aceite coa axuda dun pano ou unhas fías. Os canos para
limpalos, empregábase unha baqueta que, de non habela, usábase unha
cana ou unha vara fina. Había que poñer un trapiño engraxado ou aceitado e limpábase por dentro, evitando o óxido da ánima do cano. Logo
desmontada e engraxada metíase na caixa da escopeta, e de non habelo,
volvíase a montar e colgábase no cuarto.
Os rapaces íamos de caza, como é de supoñer non con escopetas, as armas
dos nenos eran os tirabalas, tirachinas ou tiracroios, e tamén os arcos con
frechas de madeira ou de varillas dos paraugas.
Os tirabalas facíamolos cunha galla de mirto (arbusto duro e resistente,
que dá unhas gallas moi feitiñas e que eran abondosas no Poboado, pois os
peches das fincas eran de mirtos), unhas gomas de cámaras das rodas dos
coches, camións, motos ou bicicletas (as mellores eran as dos coches ou as
dos camións, pois as de motos e bicicletas estiraban moito e non lanzaban
moi lonxe), un anaco de coiro e un bramante ou cordel de cáñamo (que o
conseguiamos correndo detrás dos fogos que botaban nas festas, aínda que
pagando un prezo, pois viñan embreados e manchabas todas as mans que
logo había que lavar e frotar enerxicamente, pois era moi malo de sacar).
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Máquina para recargar cartuchos que complementa ás anteriores.

Primeiramente cortábanse dúas tiras de goma, mellor dos coches ou dos
camións como xa dixen, porque eran máis duras, duraban máis e lanzaban
máis lonxe a pedra. Logo co cordón atábase un estremo da tira a un pau da
galla, e despois a outra tira ao outro, polos outros cabos das tiras de goma
pasábanse polos furados feitos previamente no anaco de coiro e atábanse
con cordón fortemente. Había que coller a goma dúas veces para atar,
tanto na galla coma no coiro.
Deseguido poñíase unha pedra no coiro e suxeitábase cunha man, a outra
collía a galla e estirábanse as gomas, ao mesmo tempo que se apuntaba ao
paxaro, lata, rocha, árbore... que se desexase atinar e soltábase a man que
suxeitaba a pedra dentro do coiro.
Os arcos faciámolos de madeira de mirto, abeleira... Madeiras duras, flexibles (cando están verdes) e resistentes. Tamén se empregaba un cordón ou
bramante, que ao igual que no caso dos tirabalas, empregábamos os que
ían nas canaveiras dos fogos.
Primeiramente buscábase unha vara que fose recta, sen moitos nós e do
grosor axeitado, cortabámola e faciamos uns encaixes nos estremos para
poder pasar e atar ben o cordón neles e que non esvarase polo pau. Había
que atar, primeiro, nun dos estremos; logo, flexionar arqueando a vara e
atar no outro estremo da mesma o cordón. E xa tiñamos o arco feito.
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A vara, de antemán, podíase decorar sacando parte da
casca, pois tanto o mirto coma a abeleira dan moi ben
a casca cando están verdes, facíanse zig-zags, redondeís, ou espazos pelados; os máis arteiros poñían as
iniciais do seu nome.
Ás frechas facíanselles punta e, ás veces, queimábanse un pouco para endurecelas. No estremo oposto
facíase un encaixe para poder poñer o cordón do
arco. En ocasións, tamén lles poñíamos unha pluma
dunha galiña ou dun galo, facíamoslle unha incisión
neste mesmo estremo do que falabamos (o oposto á
punta) e introduciamos a pluma, logo atábamos os
estremos do corte con cordón fortemente, quedando
a pluma dentro. Esta axudaba a dúas cousas: a seguir
unha traxectoria máis recta, sen desviarse, e a ser máis
doada de atopar unha vez disparada, sobre todo cando
se perdía no medio da herba ou no mato, cousa que
pasaba con facilidade.
As frechas máis efectivas para a caza de paxaros eran
as frechas feitas coas varillas dos paraugas. Afiábaselle
un dos estremos e no outro, coa axuda dunha lima,
facíase un encaixe para o cordón do arco. Ao ser
finiñas e ir afiadas cravaban moi ben e chegaban moi
lonxe; e incluso podíanse tirar con arcos máis pequenos. O que se precisaba era de bo tino para atinarlle
aos paxaros e a outras pezas ás que se lles disparaba. O
principal problema delas era que escaseaban e rara vez
as podías conseguir.
Outra actividade de “caza” dos nenos eran os grilos e
as ras. Lembro que para pillar os grilos collíamos unha
herba e a metíamos no furado do grilo e comezábamos a movela con movementos xiratorios ao tempo
que a íamos sacando amodiño, se o grilo estaba dentro
saían coa herba, entón había que taparlle o furado
coa outra man e logo tirar a herba e pillar o grilo.
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Metíanse nunha grileira que se facía con xuncos trenzados. Tamén lle botábamos auga para que saíra, ou
nun caso estremo, mexabamos no furado. Par as ras,
lembro que as pillaba cunha vara ou cana longa, unha
sedela e un anzol, no que poñiamos unha pequena flor
azul e a bailábamos por diante delas ata que enganchaban no anzol querendo pillar a flor que confundían
cun insecto en movemento. Logo as metíamos nun
bote con auga, de onde escapaban polo xeral. O da
pesca ou caza de ras era polo seu canto polos seráns
e as noites, o seu croar nos días de verán é algo que
se bota en falta, pois antes eran abondosas as charcas
onde criaban dun ano para outro. O progreso fixo desaparecer estes hábitas, pois non se tivo en conta a vida
que había nelas.

Cordón e vara. Arco e proceso de confección da
frecha. Frecha de varilla.

E para rematar este traballo quixera citar nel a caza
de ratas, ratos e teupas; que aínda que non eran para
consumir, era unha caza de exterminio polos estragos
que facían nas colleitas, nos sementados, nos prados
e tamén nas casas (xa que en moitas ocasións os ratos
roían ata a roupa nos armarios e non só ían á comida).
Polo que coido que tamén deben estar incluídos neste
traballo da caza.
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AS RATEIRAS, TIPOS
En case que todas as casas había micos ou gatos para pillar os ratos e incluso
as teupas, pois algúns eran moi rateadores. Asemade podía haber cans que
tamén as pillasen. Eu tiña unha cadela, “Niebla”, á que non se lle escapaban
moitas cando estban valando.
Para cazar as ratas e os ratos facíanse rateiras de madeira e ferro. Hai dous
tipos de rateiras, as que pilla os ratos vivos (e logo mátanse) e as que pilla
os ratos e os mata.
O primeiro exemplar que se amosa nas fotografías consiste nunha especie
de caixa de madeira, máis ou menos cadrada, e aberta por riba e da que
saen dous paos verticais aos lados e que van unidos por unha madeira
paralela ao chan cun furado no medio, por el sube e baixa un pao do que
pende un anaco de cerna que é a que vai matar o rato. Debaixo dela unha
taboiña sostena elevada. Unida á taboiña está o cebo. Cando o rato tira
por el, cáelle o anaco pesado de cerna enriba e esmágao. Para que subira e
baixara máis doadamente untábase os paos verticais con sebo.
O segundo exemplar, que é do mesmo tipo ca anterior e funciona dun
xeito moi semellante, pero no canto de levar a cerna, leva unha madeira e
enriba unha lousa que fai de peso. O cebo está debaixo unido a un pauciño

Rateiras do Museo. Pillábanos por
aplastamento.
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Outra das rateiras do Museo. Pillábaos vivos, ao roer o cebo pechábase a trapela. Logo había que matalos.

Rateira aínda cumprindo a súa función. A primeira píllaos vivos e, a
segunda polo xeral, mátaos.

que era o que caía cando roía no cebo, permitindo que caera a táboa coa
lousa e quedase morto.
O terceiro exemplar é diferente aos anteriores, tanto no funcionamento
como no resultado final, xa que non os mata senón que os pilla vivos e
logo hai que matalos, xeralmente por afogamento. O modelo semella
unha caixa de madeira, rectangular e cunha tapa basculante que se pechaba cando o rato ou muro tiraba polo cebo que estaba enganchado a un
arame que vai conectado á tapa.
O cuarto exemplar é o da rateira actual e clásica, na que un resorte fai que
salte o arame cando o rato tira do cebo e solta a varilla que o sostén. Polo
xeral quedan mortos, aínda que algún pode quedar pillado por unha pata
ou polo rabo.
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AS TEUPEIRAS, TIPOS:
As teupas había dous sistemas, a parte do veleno (topicida) que se botaba
nas miñocas para matalas cando viñeran comelas, un era o do tubo que as
pillaba vivas, e o outro a do trebello que as mataba.
O do tubo consistía nun anaco de tubo que levaba dúas portas redondas,
unha a cada estremo do mesmo e que xiraba no sentido que permitía que
a teupa entrase pero que non o facía para poder saír e, así, quedaba dentro.
Logo matábase. Buscábase unha teupeira, sacábase a terra e poñíase o tubo
ao longo do furado, no sentido que ía ou viña a teupa, logo tapábase de
novo con terra.
O do trebello era outro dos sistemas empregados. É un ferro dobrado
e que fai presión entre as dúas partes. Sepárase e métese unha pequena
chapiña que leva para separar as partes. Colócase no furado, cando a teupa
pasa, tira a chapiña, xúntanse as dúas partes e a teupa queda aprisionada.
Hai gatos e cans que tamén pillan as teupas con facilidade, agardándolles
cando valan e matándoas.
Facían moito dano nos herbais, pois cando valan botan a terra e as pedras
do chan para fóra, e logo, ao segar, a gadaña cégase e non corta. Polo que
logo hai que cravuñala e afiala de novo.

Trebello para as teupas.
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A CAZA NA CULTURA
POPULAR
O que se pretende é que o Museo sexa tamén un centro de recollida da
cultura inmaterial que temos, e non só de pezas materiais, polo que tamén
se traballa neste senso. Deseguido imos ver unha pequena mostra desta
cultura inmaterial, que moitas veces non lle damos a importancia que ten,
pero que si a ten, pois é unha parte de nós, do noso xeito de ser, por este
motivo é tamén moi importante recollela para que non se perda e poder
transmitila ás vindeiras xeracións.
Na nosa cultura popular galega hai unha parte que fai referencia á caza
dun xeito directo, ou aos animais cinexéticos que moitas veces falan
co home. O raposo, o lobo, os cans, a aguia, a pega... son animais moi
nomeados nos contos galegos. En moitas ocasións tratan de enganar ao
home, pero este sempre é máis listo que eles e sae triunfante da situación.
Moitos ditos, expresións e refráns da nosa fala tamén teñen relación coa
caza ou os animais; hai moitas adiviñas relacionadas tamén con este tema,
o mesmo que algún que outro recitado. Non vou a facer outro libro con
este apartado, pero si que me gustaría poñer algo do que recollín, ao longo
do tempo, da miña familia e logo na da miña dona Pilar, dos meus veciños
e amigos, e da xente en xeral que vive no noso concello de As Pontes de
García Rodríguez.
Gustaríame aclarar que as expresións están recollidas, estas e outras moitas
máis, nos CADERNOS DE FRAXEOLOXÍA GALEGA, no número
17, co título A FALA DUN POBO (As Pontes de García Rodríguez),
do Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades, e que
eu recollín ao longo de moitos anos e que aportei para que a lingua dos
ponteses quede recompilada e non se perda co paso do tempo. Digamos
que foi o meu pequeno gran de area polo pobo das Pontes.
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EXPRESIÓNS
– Comen coma lobos!

– Lévanse coma o can e o gato!

– Dar ao raposo a coidar as
galiñas!

– Meu can pillou unha mosca!

– Durme cos ollos abertos coma as
lebres!

– O can é da cadela!

– É moi amigo de meter os cans á
bouza!
– É moi cuco!

– Morra a marta e morra farta!

– O can é de quen lle dá de comer!
– O que queira ter cans, que os
manteña!

– É raposo vello!

– Paciencia ratos que ardeu o
muíño!

– É un bo merlo!

– Púxose feito un can!

– En todas as niñadas sae un pito
goro!

– Se o porco bravo o comera de
cativo, fóralle moito mellor!

– É un bo can! ou Estás feito un bo
can!

– Fai un frío que nin os cans paran!

– Está máis ledo cun cuco!
– Galiñas serán... pro chéiranme a
can! – dicía o raposo.
– Homes a falar e cans a ladrar,
ninguén os pode calar!
– Hoxe naceu un corvo branco no
Caxado!

– Veulle as orellas ao lobo!
– Viches o lobo!
– Viches o raposo!
– Xaula feita, paxaro morto!
– A educación está ben ata nos
cans!
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REFRÁNS
– Cazador sen can..., come puñetas se llas dan.
– Cazador sen morral, caza pouco e caza mal.
– Cazador e troiteiro..., nin boa meda nin bo palleiro.
– Can que ladra, coello que perde.
– Na terra de lobos hai que ouvear coma todos.
– Entre marzo e abril sae o cuco do cubil, e entre San Xoán e a sega marcha o
cuco para a súa terra.
– O rato que non sabe máis dun burato, logo o pilla o gato.
– No xaneiro mete o rabo o can no palleiro.
– Febreiriño curto, cos seus vintaoito, se chega a ter máis catro, non deixa nin
can nin gato.
– En febreiro, sete lobos máis o carneiro.
– En febreiro, sae o oso do seu oseiro.
– Entre marzo e abril, sae o cuco do cubil, se se lle molla o rabo non ven ata
o maio.
– A can vello, todo son pulgas.
– Ao mellor cazador váiselle a lebre.
– Onde un menos o espere, sáltalle a lebre.
– Dun tiro matou dous pombos.
– Das aves que erguen o rabo, a peor é o xarro.
– Unha sebe dura tres anos, un can dura tres sebes, unha besta duras tres
cans, un home tres bestas e un corvo tres homes.
– Tres paxariños pasan o mar: a rula, o cuco e o paspallás.
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ADIVIÑAS
Pínguele, Pínguele
estaba pingando,
e Fúnguele, Fúnguele
estaba fungando.
Canto máis Pínguele, Pínguele
pingaba,
máis Fúnguele, Fúnguele, fungaba.
(O porco bravo debaixo dun castiñeiro)

Unha cousa que come o millo
e, por onde vai, deixa un rastriño.
(O porco teixo)

Unha dama alta e tesa,
chea de mil aparatos;
anda a morte canda ela
e un home lévaa nos brazos.
(A escopeta)

Teño un amigo de catro patas
que vén comigo gardalas vacas.
(O can)

Tres cazadores na ponte
e tres perdices no prado,
cada un matou a súa
e marchan dúas voando.
(Cadaun é o nome dun dos cazadores)

Catro pés enriba de catro pés
agardaba a catro pés;
catro pés non veu,
catro pés marchou
e catro pés quedou.
(O gato enriba da mesa, agardando
polo rato)
* Recollida a Anxo Ríos

Co rabo entre as pernas
a mala veciña,
vén tódalas noites
roubar a galiña.
(A raposa)

En abril,
cátanos no cubil;
en maio,
xa son bo galo;
en San Xoán,
xa lle dou a carreira ao can;
en Santa Mariña,
xa vou pola cabritiña;
en agosto,
xa vou co meu pai polo rostro;
en Santos,
xa mato os bois nos campos
e en xaneiro,
xa podo co carneiro.
(O lobo)
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ACERTIXOS
(os acertixos, aínda que son para pensar na solución, non é exactamente
como a adiviña, non levan esa rima ou musicalidade da adiviña e a solución é máis complexa).
– Quería un labrego pasar un río levando canda el un lobo, unha ovella e,
tamén, un feixe de herba e non había senón unha barca na que somente
collían o home e un dos que levaba.
Como se amañou o labrego pra pasar ben o río con todo, tendo en conta
que, se quedaban sós, o lobo comía a ovella ou, noutro caso, a ovella comía
o feixe de herba?
(Pasou primeiro a ovella e deixou o lobo e o feixe de herba, volveu e pasou o lobo e
trouxo de volta a ovella. Colleu o feixe de herba e levouno canda o lobo. Regresou e,
por último, pasou a ovella).

TRABALINGUAS:
(o obxectivo dos trabalinguas era a de exercitar a palabra; eran as avoas,
principalmente, as encargadas de ensinarllos aos netos e netas para que
non prenderan ao falar e colleran soltura na fala, noutras palabras, era a
escola familiar que tanto e ben ensinaba).
– En un niño de conchagarfos,
dous conchagarfiños há,
quen os desconchagarfizare
bon desconchagarfizador será.
(Os conchagarfos refírense aos pombos).
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LENDAS
(hai moitas lendas recollidas no noso concello e, entre elas, temos unha
que fala dos lobos, que é a que imos ver deseguido. Está recollida no libro
“De lenda en lenda” de Dona Esperanza Piñeiro de San Miguel e Don
Andrés Gómez Blanco).

O GAITEIRO E OS LOBOS DA FRAGA DO EUME
Un día camiñaba un home pola Fraga do Eume, a través de empinados
sendeiros na marxe dereita do río, entre os concellos de As Pontes e A Capela.
Pola mañá houbera troula na aldea e logo, ata a tardiña, foliada na cas duns
parentes. El era, ademais de labrego, gaiteiro en tempo de lecer, levando para
casa un diñeiro extra que tanta falta facía.
Agora a noite o sorprendera de volta a súa vivenda. Faláranlle dun atallo
polo medio do monte e decidiu collelo, pero a espesura e frondosidade da
vexetación a penas deixaba entrever máis alá de dous metros. O ouvear dos
lobos, cada vez máis nítido, fíxolle apurar o paso; os tropezóns coas pedras e os
enganches coas silvas trouxéronlle a compaña do medo e a anguria.
De súpeto viunos alí, eran varios lobos fracos e famentos. O instinto nestes
casos gaña ó raciocinio e veuse subido nunha árbore inmensa. Aínda non
sabía como fora quen de facelo, el que sempre sufrira de vertixe. Nas mans
levaba a gaita, e pensou en usala como un pao no caso de que as feras tentasen
ascender. Logo maquinou se debería tocala, por se alguén o puidese escoitar e
axudalo.
O frío do medo e da noite non o deixaba pensar ben. Tremía. Por fin decidiuse e comezou a tocar unha muiñeira. Ante a súa sorpresa, os lobos calmaron,
e ó son da gaita fóronse amodiño e desapareceron.
O que el non sabía é que toda a Fraga do Eume estaba emocionada con
aquela música.
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CONTOS
(Hai moitos contos relacionados cos animais e coa caza. Recollín de meu
pai, Amador López Ledo, Amador do Paraño, algúns contos de animais e
da caza que vou expoñer a continuación, non quero estenderme con eles,
porque teño algún máis, e faría este apartado moi longo, polo que con
estes exemplos que vou poñer penso que abonda).

O LABREGO, O LOBO E O RAPOSO
(Vouno contar como mo contaba meu pai cando eu era un neno. El dicía
pra, pro, prá e pró, e non para, pero, para a, para o; e tamén, cas por cans)
Unha vez era un labrego que estaba arando e os bois non lle querían andar.
E el berráballes: - Ei... bois! Ei bois, adiante! Malos lobos vos coman!
E o lobo estaba doutro lado, moi preto, subido nunha pena escoitando todo o
que o labrego dicía. Baixou da pena e foise achegando a el e díxolle: - Oes oh!
Cando remates vouche comer os bois!
O home preguntoulle: - E por que?
O lobo respostou: - Porque ti dixeches que os dabas aos lobos, pra que chos
comérasmos. Logo agora son meus!
O bo do labrego quedouse matinando un anaco, pois era ben certo que dixera
o que lle dicía o lobo e, tiña que atopar unha saída ao problema no que se
metera. O cabo dun tempo díxolle ao lobo: - Agarda un pouco que teño que
rematar de arar e, despois, cómelos. Déitate aí á sombra, ao pé do carro.
O lobo deitouse agardando a que rematara de arar e, neste intre, chegou o
raposo pola outra banda da arada e berroulle ao labrego: - Ei, oh!
O home preguntoulle berrando: Que?
O raposo preguntoulle: - E que tes aí, ao pé do carro?
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E o lobo que estiver a escoitar a conversa, díxolle ao labrego: - Hai, oh! Dille
que é un cepo!
E o labrego berrou: - Un cepo!
E o raposo volveulle a berrar ao labrego: - Bótao no carro!
O lobo que escoitaba, díxolle de novo: - Hai oh! Fai que me botas e non me
botes!
O home fixo que o botaba pro non o botou, pro logo pensouno mellor e
botouno.
E o raposo volveu a berrarlle: - Agora amárrao coa corda! Amárrao ben!
E o lobo díxolle: - Hai, oh! Fai que me amarras e non me amarres!
E o home, amarrouno.
E o raposo seguiu berrándolle: - E agora sacúdelle as formigas co machado!
E o lobo díxolle ao labrego: - Hai, oh! Fai que mas sacodes e non mas
sacudas!
Pro o labrego sacudiullas e matouno.
Entón o raposo achegouse ao home e díxolle:- Agora tesme que pagar porque
non che deixei que che comeran os bois.
E o labrego díxolle: - E... non teño que che dar! Que che hei de dar?
O raposo aprestouse a dicirlle: - Tes, tes! Tes alí unhas pitas novas, alí na
aira, que eu ven che sei delas!

P/ 57

O home contestoulle: - Pro esas son da muller! Eu non chas poido dar que son
da muller e si mo sabe... mátame!
O raposo, pra sacalo do apuro, díxolle: - Mira, ti lévasmas a aira e mételas
debaixo dun cesto e xa irei eu buscalas alí. Ti déixalas debaixo do cesto que
xa irei eu por elas!
O home, cando anoiteceu, pillou as pitas e levounas á aira e púxollas debaixo
do cesto e foise. Pro a muller veullas levar e, foise cara á aira, sacou as pitas e
meteu debaixo do cesto a dous cas que tiñan.
Cando o raposo viña achegándose polas pitas, viña dicindo: - Galiñas serán,
pro ólenme a can! Galiñas serán, pro ólenme a can! E foi erguendo o cesto co
fociño por unha beira e saíronlle os cas. El botou a correr e os cas detrás del e
metéronlle unha carreira boa. E aló abaixo, ao saltar un valado nun monte,
enganchárono polo rabo e pegáronlle un tirón pra atarás, pro non o pillaron
os cas, e cansos, voltáronse prá casa.
O raposo canso, deitouse na bouza e púxose a lamber os pés ao tempo que
dicía: - Ai meus peiños, meus peás, se non fora por vós comíanme os cas!
E faloulle o rabo e díxolle: - E eu, oh?
E o raposo respostoulle: - E ti? A ti, cómate o demo! Que tiraches ben por min
atrás!
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O RAPOSO E A PEGA
Unha vez era un raposo que, nunha mañá de xeada, ía pola beira do río
abaixo e cazou unha pega e levábaa na boca. Un pouco máis adiante atopou
con outra pega, compañeira da que levaba, e que estaba a berrar e dicía:
-Xeou! Xeou! Xeou!
Entón o raposo díxolle: - Pra min non xeou, que cacei!
E a pega seguía a dicir: - Acolá xeou! Xeou! Xeou!
E o raposo volvía a respostarlle: - Pra min non xeou, que cacei!
E estando a falar, escápalle a pega que levaba na boca. Mentras a outra
seguía a dicir: - Xeou! Xeou! Xeou!
E o raposo sen decatarse, turraba: - Pra min non xeou, que cacei!
Entón a pega que lle escapara da boca, díxolle: - E eu vou vella ruza e nunca
me vin en tal escaramuza!

CONTO DA CAZA
(Isto foi verídico, contado tal e como lle pasou a el e ao seu pai, meu avó e
padriño)
Un día fomos de caza a un sitio que lle chaman o Nobil, e facía moito frío.
Levantamos uns conexos e meu pai tiroulle a un e rompeulle unha perna ou
pareceulle que lla rompera. Pillárono os cas e meu pai meteuno no morral.
Logo fómonos pra un campeiro, ao abrigo dunhas penas, e puxémonos a
comer. Despois de xantar, adormecemos e os cas estaban deitados ao pé de nós.
Cando estábamos durmindo, espertamos porque sentimos aos cas: -Ai!, Ai!,
Ai!, Ai!... Erguémonos e ían os cas cun conexo, nós pensabamos que era un
que lles saíra por alí. Pro non sei como miramos para o morral de meu pai
e faltaba o conexo. Logo os cas fórono pillar alá abaixo, á beira do río outra
vez. Cazamos o mesmo conexo dúas veces no mesmo día.
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O DESTERRO
En certa ocasión un cazador saíu a cazar perdices pola mañá cedo. Ergueuse,
almorzou, pillou algo de comida pra o medio día e levoulle tamén algo pra o
can, a bota do viño e o morral, sen esquecer a canana e a escopeta. Chamou
ao Sil e saíron cara o monte. O Sil, como can ben adestrado, logo lle sinalou
as perdices. O cazador preparouse e ¡pum, pum!, mais non caeu ningunha.
As perdices escagalláronse e el seguiu o rumbo dunha, pois as outras foran pra
máis lonxe. Volveu a cargar a escopeta e tomou a dirección da perdiz máis
próxima. O Sil volveu a marcarlla e, cando llo dixo, levantoulla. ¡Pum,
pum! Mais a perdiz seguiu voando sen caer. Tiróuselle a uns centos de metros
máis aló e volveuse a repetir a situación: ¡Pum, pum! E a perdiz, voando,
volveu a marchar, e outros centos de metros máis. Así andou toda a mañá e
boa parte da tarde. O Sil, xa ía canso e o cazador dalle que dalle, ¡Pum, pun!
Volveu a disparar e a perdiz volveu a voar outros catrocentos metros. O home
xa canso e case sen cartuchos, berroulle: - ¡Matar, non te matarei; pro heite
desterrar de España!
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O TATEXO E O DO TIC
Nunha ocasión dous cazadores citáronse pra ir ás lebres, pro un non tiña
can e, o outro, non tiña escopeta porque a estragara. Acordaron ir xuntos, un
levaba o can e o outro a escopeta e tirarían por quendas. Un deles era tatexo
e o outro tiña un tic nervioso nos brazos que lle producía como uns espasmos e os axitaba violentamente de cando en vez, e se estaba nervioso máis.
Xuntáronse pola mañá moi cedo, un traía o can e o outro a escopeta e saíron
cara o monte. Polo camiño acordaron quen tiraría primeiro se saía unha
lebre. Tocoulle ao tatexo a primeira quenda. Saíu unha lebre que levantaron
os cans e o do tic, díxose: - Mira! Unha lebre! Pero como tiña o tic, non podía
indicarlle ben a dirección. O tatexo, díxose: - Dooo...ooo...on...de? E claro,
cando un deu indicado a dirección correcta e o outro rematou de preguntar,
a lebre case estaba en Portugal. E nada, máis camiño e máis can rastrexando
as lebres.
Agora tocáballe tirar ao do tic cando saíra outra e pillou a escopeta. De alí
a un pouco, o can levantaron outra. O do tic colleu a escopeta e comezou a
apuntarlle e, cos nervios, deulle o tic e empezou a axitar os brazos e... ¡Pum!
Disparo atinado e mata a lebre. O tatexo sen darlle tempo a celebralo
díxolle: - Caaa...aaa...ra...aaaaaa...llo a...aaa,,,pun...tan...do a to...ooo...das
paaaaa...ar...tes, a...aaa...sí cal...al...al...quera!
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RECITADOS
(servían para exercitar a memoria dos nenos, e as avoas aproveitaban cando estaban ao coidado deles para ensinarllos; son como poesías, con certa
rima e que conteñen varias estrofas, que a base de repetir íanse memorizando, para logo dicilas enteiras e seguidas).

PICO, PICO, MAZARICO
Pico, Pico, mazarico,
¿quen che deu
tan longo bico?
Deumo Dios
e San Francisco,
pra picar neste carballo.
Piquei e piquei
e repiquei,
un grau de millo
atopei.
Leveinoó muíño,
o muíño a moer
e os ratiños a comer.
Collín un polo rabo,
leveino ó mercado.
Déronme cen reás, un carro
e unha mula corredoira
pra correr a Nosa Señora.
* De miña irmá Esther e meu avó Narciso – A Forxa

(Este recitado fai referencia ao peto, que tamén se cazaba e tiñamos dous
tipos de petos: o peto real e o peto común).
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
Neste apartado do Caderno, tratarei de ir poñendo as fotos relacionadas
co tema tratado e que forman parte da colección fotográfica do Museo.
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As primeiras fotos xa veñen explicadas no Caderno, e de estas dúas
últimas os datos son os seguintes:
1ª foto: Aparece un cazador (descoñezo o seu nome), acompañado
dun can e un raposo morto apoiado nun pau.
2º foto: Ano 1960, aparecen Pepe Durán e Ubaldo Fernández.
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