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LIMIAR

Elixín para este segundo número de Cadernos do Museo Etnográfico o 
tema dos peches tradicionais das fincas porque é algo que se está a perder 
dentro da nosa cultura galega ao igual que están a desaparecer os lugares, 
aldeas, parroquias… que compoñían a nosa xeografía e con eles tamén des-
aparece algo moi importante, mais nesta ocasión non o imos tratar, que é 
os nomes dos lugares, isto é, a toponimia. 

Os cerramentos tradicionais non é algo que teña cabida, polo xeral, nun 
museo etnográfico, aínda que si o podería ter; mais si é algo que está moi 
relacionado con el, polo traballo e polas ferramentas que se expoñen e que 
servían para facer os peches das diferentes tipoloxías. 

Asemade, outra razón, é que tampouco hai nada escrito no noso concello 
sobre este tema ao igual co da caza, que foi o tema do caderno número 1. 
Razón pola que coido que é necesario ir recollendo algo de como eran 
estes peches cara as vindeiras xeracións e deixarlles unha mostra escrita de 
como foi o seu pasado. Ademais, debo aclarar que este traballo vai levar 
abondosa fotografía, pois coido que axudará mellor a comprender as 
distintas tipoloxías de cerramento das fincas.

No home e muller galegos, a terra forma parte da súa vida, é algo que vai 
dentro pois é o elemento básico sobre o que vai xirar as súas existencias. 
A terra é traballo, é ilusión, é vida, é esperanza do mañá, é futuro… mais 
tamén é suor, é desilusión, é pena, e é… ata morte. Dicía meu avó Narciso 
que cando morrera quería que o enterrasen na terra. Nunca o entendín 
ata hai uns anos: Vimos da terra, vivimos da terra e ao morrer, volvemos á 
terra, a formar parte dela. 
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A posesión de terras en Galicia era, tradicionalmente, algo que só se daba 
na nobreza e na Igrexa, principalmente, os mosteiros. Os labregos traba-
llaban as terras alugadas a estes estamentos mediante o sistema de foros. 
Que basicamente era un sistema de arrendamento de longa duración en 
troques dunha renda, podendo pasar aos fillos ou aínda apropiala, sempre 
que se percibisen polo propietario os dereitos establecidos.

D. Ramón G. Romaní Barrientos, no seu traballo: “Evolución Jurídica 
de la propiedad rústica en Galicia: problemas y consecuencias”, dinos o 
seguinte:

“La estructura agraria gallega, caracterizada por un predominio de las pe-
queñas unidades de explotación, es el resultado de un largo proceso histórico 
en el cuál las comunidades campesinas se han visto sometidas durante mucho 
tiempo a las clases detentadoras de la propiedad de la tierra. La forma 
principal de actuación ha sido hasta comienzos de siglo un tipo particular de 
régimen de tenencia, conocido con el nombre de foro, que ha jugado un papel 
decisivo en las formas de organización del espacio, considerándosele el respon-
sable principal de los rasgos esenciales de la actual estructura de la propiedad 
y del sistema agrario.

Son muy variadas las opiniones que existen acerca de foro, pero desde el 
punto de vista geográfico podría definirse como un contrato de arrendamiento 
de larga duración. Consistía en la cesión de una unidad de explotación por 
parte del propietario de la tierra (en su mayor parte en manos de los monas-
terios) a un campesino o campesinos a cambio de una renta, con la posibili-
dad de transmitirla a sus herederos o incluso enajenarla, siempre y cuando 
el propietario percibiese los derechos establecidos. La estipulación de la renta 
podía ser fija o proporcional, en dinero o en especie, siendo más frecuente la 
segunda (generalmente un tercio de los frutos). Por lo que se refiere a su du-
ración, conoció a lo largo de la historia diversas vicisitudes hasta que, desde 
la Real Provisión de 1763 con la suspensión de los despojos, pasan a conver-
tirse en perpetuos. En cuanto a la imposibilidad de división de las tierras 
aforadas parece no haberse cumplido esta medida puesto que en la práctica la 
fragmentación de los «casales» ha sido frecuente, lo que ha provocado una 
fuerte atomización del espacio. En los documentos que hemos manejado para 
el siglo XVIII la mayoría de los campesinos pagan foros a más de un propieta-
rio, prueba de la subdivisión de las explotaciones”.
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Unha das características do chan galego é o minifundismo, é dicir, as 
fincas pequenas, tendo isto que ver co que acabamos de ler e do xeito de 
herdar en Galicia ou polo menos nunha grande parte do seu territorio, 
repartíndose a propiedade entre os fillos e, no mellor dos casos, facéndo-
lle unha mellora ao que ficaba na casa. O que ocasionaba que ao final de 
varias xeracións as fincas ían sendo cada vez máis pequenas, agás que os 
herdeiros fosen vinculeiros. Implicando tamén este feito unha baixa capa-
cidade produtiva e unha escasa rendibilidade económica.

A separación ou delimitación das fincas facíase necesario en moitas oca-
sións, principalmente cando se lindaba con xente de difícil trato ou que 
tiña fama de mover os marcos; ou de ir metendo os peches das fincas cada 
vez máis no do veciño e segundo di o dito popular: “De marco a marco 
non hai arco” e os peches debían ir o máis rectos posible, fose o xeito de 
pechar que fose. Outras razóns ou motivos do peche das fincas eran: A ne-
cesidade de que non entraran ou saíran os animais delas, isto é, se estaban 
pacendo pois que houbese a posibilidade de deixar as vacas, ovellas… soas, 
pechadas e que non escapasen ou saísen de alí; e se había sementado algo 
de que non entrasen nesa finca. E, a outra, que en certa medida xa está 
implícita na anterior, é a de protexer animais e sementes dentro das fincas 
valadas dos animais salvaxes. Asemade, contribuían a evitar a erosión do 
chan e proporcionaban abrigo á finca.

Se voásemos en avioneta ou en globo polo noso territorio galego ollaría-
mos pequenas fincas separadas por peches ou cerramentos que, ata hai ben 
pouco, eran principalmente de cinco clases ou tipos: valados de pedra, pe-
ches de arame e estacas de madeira, peches con pancas e estacas, peches de 
chantas e peches de sebes. E de dar tamén unha volta polo noso concello 
de As Pontes de García Rodríguez, aínda poderemos ver exemplos destes 
tipos de cerramentos, incluso preto da vila. (Habería un sexto tipo, que 
serían os mixtos, isto é, nos que se mesturan dous ou máis tipos de peches)
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TIPOS DE PECHES

Imos comezar falando logo dos cerramentos ou peches de fincas e o imos 
facer polo último dos citados, o peche de chantas, e tamén do xeito de 
poñelas e da xente que as poñía e que eran os chanteiros.

Polo xeral, en Galicia, cando falamos de traballar a pedra, distinguimos 
entre pedreiros (profesionais que arrincaban a pedra no monte), pica-
pedreiros (profesionais que traballaban a pedra arrincada) e canteiros 
(profesionais que colocaban a pedra nas obras). Os pedreiros, nas cantei-
ras de pedra, unha vez deciden o xeito ou dirección na que se debe rachar 
a pedra (o que se coñece co nome de “andar”), fan uns buratos ao penedo, 
separándoos case que unha cuarta e que logo van afondándoos coa axuda 
do cicel. Unha vez rotas as pedras e feito un lote delas, son carrexadas den-
de o lugar de extracción ou canteira ata onde se han de poñer, coa axuda 
de roletes de madeira e carros de bois.

Pois ben, unha variante do pedreiro tradicional é o chanteiro. Este, pri-
meiro arrincaba os chantos ou lousas na louseira, logo, os transportaba ata 
a finca a pechar en carros e, para rematar, os chantaba verticalmente no 
chan para facer os peches das fincas.

Os chanteiros, eran xente que tiñan por oficio o de poñer chantas para 
pechar fincas. Na maior parte dos casos, non só poñía chantas nas fincas, 
tamén se dedicaban á construción facendo casas, cabanas, fornos…, é dicir, 
os construtores da actualidade. Mais non todos os construtores de casas 
sabían poñer e poñían as chantas. O chanteiro tiña un arte especial, xa que 
non só coñecían cales eran as mellores, cal era o mellor xeito de poñelas… 
tamén distinguía doadamente cal encaixaba con cal, antes de situalas. E 
era esa arte especial, o esencial neste traballo, xa que lle supoñía un aforro 
no tempo e, tamén, dáballe unha garantía de que o traballo ía quedar ben. 
Esta arte era o “oficio”, e non todos o tiñan. E a xente cando precisaba do 
servizo do chanteiro miraba de que tivera o “oficio”.

As ferramentas empregadas polos chanteiros son: o pico, o cicel, o pun-
teiro, o pau de ferro, a sachoa, a piqueta, o martillón ou maza grande, a 
maceta, a acodadeira e unha corda forte. Ás veces, ocasionalmente, faise 
uso dalgunha outra ferramenta.
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1/ PECHES DE CHANTAS

A • ASPECTOS XERAIS

Os peches de chantas ou chantos, pizarras, xistos ou lousas, eran feitos 
polo chanteiro. Este tipo de peche era duradeiro, como o de muros de 
pedra, as chantas podían permanecer inalterables moitos anos e se por 
mor de que o terreo amolecese e algunha se deitara, volvíase a endereitar e 
poñela no seu sitio, calzándoa ben de novo coa axuda de pedras e terra. 

Teríamos que remitirnos ao Neolítico para ver o emprego de grandes 
chantas na construción dos monumentos megalíticos, os dólmenes, 
mámoas, furnas, pedrafitas… e decatarnos que este debeu de ser o inicio 
do uso da chanta polo home, sobre todo na nosa zona, pois tanto lousa 
ou xisto, coma gneis ou ollo de sapo son tipos de pedra moi abondosos no 
noso chan.

O chanteiro era a persoa ou profesional que facía os chantos ou lousas 
que se extraían primeiramente das pedreiras, louseiras ou chanteiras en 

Grandes chantas dun dolmen no Camiño dos Arrieiros.
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grandes follas das que, unha vez fendidas, facíanse as chantas para logo 
cravalas no chan unhas tras outras, formando valados ou peches das terras.

Unha vez extraída a pedra das pedreiras, transportábase en carros tirados 
por bois ou vacas ata a zona a pechar. Primeiro había que cargalas no carro 
á man, hai que pensar no peso dunha chanta para saber que non era unha 
operación moi doada. Polo que a axuda de roletes, cordas e guindastres era 
tamén necesaria. As chantas, non podían ser moitas en cada viaxe pois o 
carro podía romper, e tiñan que ir ben colocadas, pois non podían bater 
nas rodas, nin irse para un lado, polo co peso tiña que ir ben distribuído. 
Os camiños eran malos e o moito peso podía facer partir o eixo do carro 
ou unha roda se non se ía polo lugar axeitado e, en determinadas zonas, 
moi amodo. Logo viña o traballo da descarga, que tamén era manual, des-
cargábanse e volta outra vez a por máis chantas e volta a cargar, a carrexar 
e a descargar, e así ata ter un número de chantas necesario para facer o 
peche da finca. Ás veces, os veciños botaban unha man cos seus carros 
e as idas e vidas reducíanse. Despois iniciábase o verdadeiro traballo de 
colocación das chantas. Comezaba, o chanteiro, primeiro despexando os 
marcos de herbas e silvas para que se vesen ben. Deseguido, coa axuda dun 
cordón ou sen el (a ollo, se era bo) ía facendo un rego e poñía a primeira 
chanta, ben calzada de ámbolos dous lados, con coios e ben aliñada cos 
dous marcos. E logo, poñía a seguinte. Polo xeral, o bo chanteiro dunha 
ollada, sabía cal era a que mellor se axeitaba a anterior xa colocada. Outra 
das habilidades do chanteiro era saber calcular o número de chantas que 
se precisaban para o peche dunha finca segundo a cantidade de metros 
a pechar. Claro que sempre, ían algunhas de máis por se rompían polo 
camiño, ao descargalas ou ao poñelas.

Para o seu traballo valíase dunha piqueta para facer un rebaixe no grosor 
da chanta na parte superior dunha cara e outro na parte baixa, pero pola 
outra cara da chanta; de xeito que unha encaixara na outra en dous puntos 
contrapoñendo forzas, desta maneira duraban máis tempo sen moverse. 
Tamén podían encaixar polo medio ou nun só punto arriba ou abaixo. Ás 
veces, polo xeito de romper cando se facían, xa encaixaban sen precisar 
o rebaixe nalgún dos seus lados. A vista e o oficio do bo chanteiro xa as 
seleccionaba, sabendo en cada momento cal era a máis axeitada.
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B • CHANTEIROS PONTESES

Dentro dos derradeiros chanteiros que houbo nas Pontes de García 
Rodríguez destacaremos ao señor Cabarcos de Pontoibo, e logo, durante 
algún tempo, o seu fillo. E outro bo chanteiro foi o señor Cabaleiro do 
fondo da Vila. Estes eran homes que tiñan o oficio, isto é, sabían facer 
ben os peches de chantas, eran bos chanteiros. Hoxe en día, xa case que 
ninguén pon chantas para facer o peche da súa finca. Mais sempre hai 
excepcións.

No ano 2017, cando xa pensaba que este oficio estaba extinguido, teño a 
sorte de que me o meu bo amigo, Pepe Castro Polo, avísame de que están 
a poñer chantas na estrada que vai ao pantano da Ribeira, na casa de Dona 
María Teresa Vispalia, ao pé da estrada que colle para Pontoibo e enfronte 
da que sae da Fraga (Hexágono). Alí están a traballar dous chanteiros de 
Goiriz - Vilalba, D. Jesús Funcasta Goldar e D. José de Vicente López, 
axiña decátome da arte destes dous homes poñendo as chantas. Como 
os tempos son cambiados, xa non hai carro de bois para o transporte e 
agora bótase man do tractor, para o transporte e colocación, que condu-
ce o home de Dona Teresa Vispalia, D. Luís Díaz Vázquez. Co tractor 

Morea de chantas para colocar no peche.
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carréxanse dende a pila ou montón ata o lugar onde van ser colocadas. E, 
de cando en vez, D. Luís, baixa do tractor e bota unha man na colocación 
das mesmas. Todos os demais traballos séguense a facer coma se facían 
hai moitos anos, isto é, á man. Só se unha chanta queda mal colocada ou 
calzada, axúdanse do tractor para erguela e calzala ou colocala mellor.

Como aproveitei a ocasión para facer unha morea de fotos do traballo, 
vou tratar de explicar o proceso con elas e agardo que se entenda mellor, 
xa que unha imaxe val moito máis que mil verbas.

Neste punto quixera facer algunhas aclaracións persoais. Primeira, o meu 
agradecemento a Dona Teresa e a D. Luís por acollerme como me acolle-
ron na súa casa e finca; segundo, o meu agradecemento a D. Jesús e D. José 
polas súas explicación e paciencia que tiveron comigo e terceira, que é de 
salientar que nos días e tempos que corren, unha familia decidise pechar 
a súa finca co xeito tradicional, histórico e centenario co que se pecharon 
as fincas neste lugar, pois é un xeito de conservar a paisaxe, a tradición, as 
costumes, o noso xeito de ser. Por elo, o meu agradecemento persoal e a 
miña admiración por dito feito.

Detalle da disposición das chantas, co encastre arriba e abaixo. 
Lugar: A carón da ermida de San Vicente en Pontoibo.
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C • O PROCESO DE POÑER AS CHANTAS

As chantas tráense, hoxe en día, en camión ou tractor, dende o lugar onde 
se extraen (pedreira, louseira ou canteira) e amoréanse para poder logo 
poñelas no peche da finca. Imos describir o proceso, sinalando que, agás 
nas partes nas que se axudan do tractor, o resto faise igual que se facía 
noutrora. 

1/ Na primeira foto podemos ver unha morea de chantas, unha vez trans-
portadas ao lugar ou finca onde se vai facer o peche. Comézase poñendo 
dúas, unha contra outra, e logo as outras ao arredor, medrando cada vez 
máis o círculo.
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2/ Faise o rego de marco a marco. Coa axuda dun 
cordón e unhas estacas ou paos, trázase unha liña 
que vai de marco a marco e faise o rego co pico e cun 
sacho, extraendo a terra e deixándoa amoreada a carón 
(xunto coas pedras que podan aparecer ao cavar) 
para despois poder volvela ao rego, unha vez postas as 
chantas e atacadas con pedras e terra para que non se 
movan. A terra dará consistencia e axudara a fixar as 
chantas no chan. Co paso do tempo irá saíndo herba e 
as raíces delas axudarán tamén.

3/ Selecciónase a chanta na morea ou pila. Acó entra 
en xogo o oficio e ben facer do chanteiro, pois ten que 
considerar se vai ser o inicio dun lateral, se vai ser a 
chanta que faga esquina… Ten que ter todo en conta. 
Se vai ser inicio, ten que ter un canto o máis recto 
posible e o mesmo se vai ser esquina, pois non deben 
quedar furados por onde podan fuxir ou pasar os 
animais medianos e grandes. Algún furado pequeno, 
ou algún outro feito co paso do tempo e cos golpes 
que podan levar as chantas coa maquinaria, queda 
ás veces, e por eles poden pasar ras, sapos, ratos e ata 
algún ourizo cacho; mais se están ben postas, non 
quedan furados practicamente. 



4/ Engánchase a chanta seleccionada na traseira do tractor. Noutrora este 
traballo facíase deitando a chanta enriba duns roletes.

5/ Transpórtase dende a pila ata o rego feito para a súa colocación. Antes, 
facíase rolar a chanta ata o rego, sobre roletes de madeira.

6/ Arránxase a base da chanta se 
o precisa. Antigamente, arranxá-
base deitada nos roletes.
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7/ Fáiselle o asento no rego coa 
axuda dun pico e unha sacha, 
esta parte do proceso era igual 
antigamente.

8/ E póusase coa axuda do tractor. Isto facíase antes, erguendo a chanta 
a man e coa axuda dun pau de ferro. Loxicamente tiñan que estar dous 
ou máis persoas para facer esta parte da colocación, pois as chantas eran 
pesadas e podían entornar.

P/ 19
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9/ Logo, antes de calzala, fánselle os encaixes que precise, pois ás veces, xa 
encaixan por natureza, isto é, pola forma natural que teñen as chantas. En 
ocasións hai que afastalas varias veces, ata que se acada o rebaixe axeitado 
para que o enlace sexa perfecto. Estes homes son coñecedores do oficio 
e poucas veces teñen que volver a afastalas para completar o asento. Para 
movelas, axúdanse dun pau de ferro, e para mantelas altas, métenlle o rabo 
dunha ferramenta (pico, sacho) por baixo, mentres a amañan para que 
encaixe. 

10/ Os encaixes, polo xeral, son un superior e outro inferior, de xeito que 
se enriba encaixan a un xeito (ou por un lado), na parte inferior encaixan 
ao contrario. Este feito fai que as chantas non se deiten para un lado ou 
ó outro, perdurando no tempo sen inclinarse. Tamén poden ir cun só 
encaixe, o superior, se están ben asentadas.

Segundo me dixo D. Jesús Funcasta Goldar, estas unións chámanse gatei-
ras, tornasapos ou tornacabritos, as inferiores. E as superiores e inferiores, 
indistintamente, chámanse galgas (vocabulario que tamén se está a perder, 
pois ao ir desaparecendo os oficios desaparece tamén o vocabulario em-
pregado neles). 
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Se cadra, este é o paso máis importante cando se poñen as chantas, pois 
o aliñamento, a estabilidade, a durabilidade e o bo acabado do peche, vai 
depender en grande medida de que estas galgas queden ben feitas. Moitas 
delas, a non ser pola unión, case parecen continuación unha da outra. 
Nestas cousas demóstrase o bo facer, ou oficio, destes dous mestres chan-
teiros, que co seu traballo deixaron na nosa localidade unha boa mostra do 
traballo ancestral dos chanteiros.
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11/ Logo cálzanse ou fórranse por ámbolos dous lados con pedra, moita 
desta pedra é a que se vai obtendo ao preparalas e sacarlle á chanta, outras 
son máis grosas e serven para forrar polas beiras. é dicir, vaise aproveitan-
do todo o sobrante, ben de calzo, ben de recheo para que non quede nada 
por riba da finca. E tápase todo coa terra que se sacou do rego e que está 
amoreada a carón. Outro xeito do bo facer destes mestres.

12/ De cando en vez, sácase terra 
do rego, pois ao traballar énchese 
dela. Este traballo faise coa axuda 
dunha azada ou sacho.
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13/ Hai que mirar que queden ben colocadas, isto é, en liña coas xa 
postas. A vista experta do mestre vaille dicindo se tornan cara unha banda 
ou outra, e sabe se hai que corrixir a dirección das mesmas. Mírase dende 
as dúas bandas, primeiro da xeral e, logo, da outra, pero dende a anterior 
para saber se hai desvío nelas na parte superior ou canto. 

14/ De habelo, corríxense as 
posibles desviacións coa axuda 
dun martelo ou piqueta. E vólvese 
a mirar que quede, agora, ben. 
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15/ Ás veces, poucas con esta xente, hai que volver a sacalas coa axuda 
do tractor e rebaixalas por baixo ou facerlles mellor o asento, pois tamén 
se pode dar o caso de que cabeceen, isto é que baixen dunha punta ou que 
suban moito, polo que se a parte superior está ben feita, haberá que sacar-
lles pola parte inferior e terían logo que sacala e volver a iniciar o proceso, 
facerlle o asento, colocala, calzala… E logo volverían a mirar se a parte 
superior está en liña ou non e de que non ergue ou baixa con respecto das 
outras. (Nestes detalles é onde se ve o bo facer destes mestres poñendo 
chantas, que non teñen reparo en facer e desfacer, para volver a facer se 
ven que algo non vai ben).
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16/ Unha vez en liña, cantéanse pola parte superior 
para que todas leven a mesma altura, mantendo o 
nivel ou altura e sexan aguzadas no cumio.
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18/ Repetindo o proceso, unha 
e outra vez, ata rematar o peche 
da finca e podéndose apreciar un 
traballo raro xa nestes tempos, 
mais ben feito e obtendo como 
resultado un fermoso peche de 
chantas. Os meus parabéns para 
esta familia que se decantou por 
manter as nosas tradicións na 
súa finca e, ao mesmo tempo, 
expresarlles o meu agradecemento 
público por deixarme documentar 
o traballo. Moitas grazas!

17/ En contadas ocasións, a 
axuda dunha terceira persoa 
(neste caso D. Luís Díaz), non é 
rexeitada polos mestres chantei-
ros, pois unha terceira forza para 
poñer estas moles pétreas nunca 
está demais.
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A porta de acceso, non neste caso, pois é unha finca particular dunha casa, 
refírome cando era unha finca de labradío ou de pasto, para pasar o gando 
ou o carro, soia ser unha cancela de madeira ou unhas pancas, tal e como 
se amosa nas fotografías seguintes.

Se o peche era de pancas, as chantas do mesmo, podían estar furadas para 
meter as pancas e estaban situadas de xeito perpendicular ao peche.

Finca pechada con chantas e peches de cancela de madeira e pancas.

Peche de chantas e detalle do furado para meter unha panca e poder pechar
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D • OUTRO TIPO DE PECHES CON CHANTAS

Atopamos, tamén, outro tipo de cerramento ou peche que estaba feito de 
chantas e arame. As chantas eran estreitas e altas, a xeito de esteos. Polo 
xeral, con dúas ou tres fiadas de arame de chanta a chanta. Para amarrar 
o arame dábase unha volta ao mesmo e seguíase cara a seguinte. Ás veces, 
reforzábanse con estacas para que o arame tivera máis puntos de apoio. 
A chanta sempre é máis duradeira ca estaca, pero se chovía moito, non 
estaba ben calzada e o chan amolecía a chanta podía pandarse a un lado ou 
chegar a caer.

Peche de chantas e estacas, con arame no lugar da Ribeira.
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E • OUTROS USOS DAS CHANTAS

As chantas non só se empregaron nos cerramentos de fincas. Dende 
sempre, o home botou man dos materiais naturais para mellorar ás súas 
condicións de vida. A pedra foi un dos primeiros materiais que o home 
comezou a empregar dende o principio dos tempos. Con ela fixo armas, 
estudando primeiro cales eran as máis fortes e resistentes e que, ao mesmo 
tempo, se lles puidese dar unha determinada forma; empregouna como 
protección do frío e da auga nas paredes e nos teitos das súas vivendas; 
fixo píos para beber o gando; fixo muíños para moer o gran; pesas ou fu-
saíolas para os teares… Pero sempre estudando primeiro que tipo de pedra 
se adaptaba mellor para cada función ou traballo.

Nesta zona que nos tocou vivir, temos un chan no que a chanta é abondo-
sa, polo que o seu uso foi moi normal ao longo dos tempos.

Grandes chantas se empregaron na Prehistoria para facer os dolmenes e as 
mámoas. Do seu uso nas paredes e teitos ou cubertas dos mesmos segura-
mente derivan o seu emprego nas paredes das cabanas e dalgunha casa e en 
anacos máis pequenos, na feitura das paredes e muros.

Imos ver algunha destas utilidades da chanta.

Cabana feita de chantas, nas Campeiras.
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Cabanas feitas de grandes chantas de gneis ou ollo de sapo eran típicas 
nesta zona das Pontes por mor do tipo de chan existente, como xa dixen. 
O sistema para encaixalas e aliñalas era o mesmo que para facer os peches 
das fincas. Merecerían un estudo aparte, pois lembro que este tipo de 
peche tamén o tiñan no interior das casas tradicionais para separar, prin-
cipalmente, a zona da corte da cociña. Moitas destas cabanas aínda poden 
verse polas nosas aldeas e, concretamente, esta da foto, no mesmo centro 
do pobo.

A da foto é un exemplar digno de conservación por ser unha clara mos-
tra dun xeito típico de construción na nosa zona, que existe no prado de 
Silva, ao pé do Eroski. E como podemos ollar na foto pouco respectado 
polos “grafitis” ou pintadas.

Temos algún que outro exemplo máis do uso das chantas nas paredes, que 
podemos ollar polo pobo, coma este da Avenida da Vilalba, case que en-
fronte da oficina de Correos, no que podemos ver varias cabanas e paredes 
de cabanas feitas con chantas. E podería poñer máis exemplos, mais collín 
estes porque están dentro do pobo e choca a convivencia do tradicional co 
moderno.

Detalle das chantas formando a parede.
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Moitas cociñas das casas tradicionais pontesas, como xa comentei, estaban 
separadas das cortes por grandes chantas. En algunhas ocasións con 
algunha abertura por onde se botaba de comer aos animais.

Outra zona das casas, onde a chanta tamén se empregaba era no piso dos 
balcóns. E aínda hoxe podemos ver algún que outro, cunha ou varias 
chantas no seu chan, dependendo moito da lonxitude de dito balcón, pois 
a máis lonxitude máis chantas son necesarias.

Cabanas e paredes feitas con chantas na Avenida da Vilalba.
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O uso das chantas estaba xeneralizado tamén nos hórreos, onde a suspen-
sión, os tornarratos e o teito tamén eran de lousa, tal e como podemos ver 
nestas fotos dun exemplar único (hoxe perdido) de Saa de Abaixo. Xa que 
esta zona expropiouse para o parque de carbón. Había dous exemplares 
deste estilo e perdéronse (moi posiblemente únicos, polo xeito da súa 
suspensión que eran catro chantas a xeito de triángulos isósceles, pouco 
frecuentes na nosa xeografía, e como dixen os derradeiros exemplares 
existentes no noso concello –teño estudado os hórreos e poido dicir 
que non coñezo outros similares, agás os antigos cabazos que tamén, en 
ocasións, podían estar suspendidos en chantas, pero do que non quedan 
exemplares-). Polo seu aspecto exterior, ás veces, as cousas non parecen 
ter a importancia que teñen; neste caso, a súa forma de suspensión facían 
destes dous exemplares algo excepcional. Aínda así non se recuperaron, 
puidéronse trasladar de lugar, mais non se fixo, eran dous vellos hórreos. 
Patrimonio perdido que só queda en fotografía. Mágoa! É un triste exem-
plo do que, por desgraza, sucede con máis frecuencia do que debera.

Balcón dunha casa no Paraño, feito con chantas o seu piso.
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Tamén pequenas pontes ou pontigos sobre regos e regatos eran feitos con 
chantas, unhas veces so de chantas apoiadas nunha beira e na outra do 
regato e, outras veces, pousadas enriba de pontóns ou vigas de madeira.

Hórreo do lugar de Saa de Abaixo. tiña a suspensión e os tornarratos feitos de lousas ou chantas. 
(Exemplar único, xa desaparecido coma moito do noso patrimonio pontés). O tellado tamén de lousa, 
debaixo del o lugar onde se curaban os queixos, furado cara o exterior.

Chanta empregada de pontella ou pasal nun regato, nos Garabatos.
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As cruces indicativas de morte por desgracia, en moitas ocasións, eran de 
chantas de lousa ou de ollo de sapo. Aínda hoxe podémolas ver espalladas 
polo noso concello, en ocasións, pintadas de branco.

Exemplar de ponte feita con madeiros e chantas.

Cruz feita dunha chanta de ollo de sapo, en Gondré. A segunda, é na Rega (O Freixo).
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Empregábanse chantas para facer de lavadoiros nos ríos e regatos, que 
xunto co caixón e a tina eran as lavadoras dalgún día. En ocasións, tamén 
se levaba unha táboa de lavar, que de non habela, a mesma lousa servía de 
táboa de lavar. E, de levala, apoiábase na mesma lousa.

Temos que pensar que temos un chan abondoso en xistos ou lousas, polo 
que seu uso era normal xa que é a pedra máis común xunto coa de gneis 
ou ollo de sapo. De feito, as casas tradicionais deste concello tiñan todas o 
tellado de lousa, xa que é un material impermeable, é dicir, non permite o 
paso da auga; e se unha casa estaba ben lousada non tiña goteiras e aguan-
taba ben as invernadas (neve, auga, vento…). Os tellados das cabanas, 
pozos e hórreos tamén son de lousa.

Lavadoiro de chanta no rego Brixeo.



P/ 37

Ao longo da nosa xeografía pontesa podemos ollar 
outros tipos de cerramentos das fincas, e non só con 
chantas. Son abondosos os de pedra, aínda que cada 
día máis escasos pola perda constante dos mesmos e a 
súa nula reparación; os de arame e estacas, os de pancas 
e estacas, e, por último, as sebes ou peches naturais.

Casa e cabanas de Saa con cuberta de lousa.

Pozo en Saa de abaixo, coa cuberta de lousa.
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2/ VALADOS DE PEDRA OU OS MUROS DE 

PEDRA SECA
Nova no País, do 28 de novembro de 2018

A Unesco elixe os muros de pedra seca en España e noutros sete países 
como Patrimonio da Humanidade

A Convención da Organización das Nacións Unidas para a Educación, 
a Ciencia e a Cultura examina esta semana varias candidaturas en 
Mauricio

A arte de construír muros en pedra seca, tradicional nas zonas rurais de 
Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, España e Suíza, foi ins-
crito hoxe pola Unesco na súa Lista Representativa do Patrimonio Cultural 
Inmaterial da Humanidade. O Comité de Salvagarda do Patrimonio 
Cultural Inmaterial da Unesco considerou que “os muros de pedra seca 
desempeñan un papel esencial na prevención de corrementos de terras, inun-
dacións e aludes”. Unha candidatura que por parte de España inclúe a nove 
comunidades autónomas nas que este arte está presente: Andalucía, Aragón, 
Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Estremadura, Galicia e Valencia.

A Convención da Organización das Nacións Unidas para a Educación, a 
Ciencia e a Cultura (Unesco) anunciou a decisión na súa reunión de Port 
Luis (República de Mauricio), onde examina esta semana varias candidatu-
ras para a citada lista.

Este tipo de muros realízanse mediante o amoreamento de pedras sen em-
pregar outros materiais de construción agás a terra seca, e están moi estendi-
dos, sobre todo, nas zonas rurais destes países europeos, segundo se extrae do 
comunicado emitido pola Unesco. Estas estruturas non fan dano ao medio 
ambiente e son “un exemplo de relación equilibrada entre o ser humano e a 
natureza”, segundo a Unesco. Ademais de servir na prevención de desastres 
naturais, tamén contribúen a loitar contra a erosión e desertización, a mello-
rar a bio-diversidade e a crear condicións micro-climáticas propicias para a 
agricultura.
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Comezarei dicindo que é unha mágoa que as institucións autonómicas, 
provinciais e municipais non protexan máis este tipo de patrimonio. Se 
cadra pasará coma sempre, cando xa estean a piques de desaparecer, virán 
as lamentacións. E coma sempre, insisto no mesmo, debemos coñecer para 
respectar, protexer e poñer en valor o noso, o que nos é propio, o que nos 
identifica como pobo (este é un dos obxectivos destes cadernos do Museo 
Etnográfico).

A • OS MUROS DE PEDRA SECA

Son verdadeiros muros que, en ocasións, semellan murallas pois a súa 
altura é considerable, aínda que polo xeral teñan entre os oitenta e cen 
centímetros de altura. O ancho tamén pode ser variable, aínda que ten 
maior dimensión na base que na parte alta.

Moitos deles están en fincas que por unha das súas bandas dan a camiños, 
aínda que tamén se poñían entre fincas. Entón se os lindantes levábanse 
ben, o muro facíase a medias, e o traballo era máis doado.

Carros e carros de pedras foron levados para estas propiedades para facer 
os peches, dende as pedreiras. Logo, con paciencia e maña, había que ir 
facendo os muros; estes debían ser resistentes ao paso do tempo para non 
derrubarse, polo que as pedras tiñan que ir ben colocadas e non postas de 
calquera xeito.

Polo xeral, a de arriba apoiaba en dúas de abaixo, este era un dos xeitos de 
trabar as pedras para que non caeran. Tamén se acuñaban con outras máis 
pequenas, para que quedasen ben firmes.

Co paso do tempo vanse cubrindo de terra e musgo e as pedras case desa-
parecen á vista.

O acceso a estas fincas facíase por unha cancela de madeira. O tipo 
de pedra empregado para facer o muro é variado, serve calquera pedra, 
aínda que era frecuente empregar a máis abondosa da zona; no noso 
caso, a lousa ou xisto; mais tamén o cuarzo (ou seixo) e o gneis (ou ollo 
de sapo) valían para facer os valados. No noso concello, a maioría, son de 
cachotería de xisto, aínda que soen levar algunhas pedras de seixo branco 
polo medio, pois tamén aparecen no noso chan. De ter o río próximo, os 
cantos rodados del tamén se empregaban, mesturados cos xistos, pois aos Muro de pedra na Da.
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ser de superficies lisas e redondeadas era máis difícil a súa colocación e 
estabilidade.

(Como nota aclaratoria, pódese dicir que non hai un muro feito todo el coa 
mesma pedra, xa que como dixen, aproveitábase todo tipo de pedras que se 
atoparan para facelo. Aínda así, cando fagamos a clasificación dos mesmo, 
nomearemos cada muro polo tipo pedra que é máis abondosa).

Non é de estrañar que este costume de pechar con pedra se conservase co 
paso do tempo, xa que tamén sería moi útil para ter gando dentro da finca 
así cerrada.

Moitos destes valados de pedra, hoxe, están derrubados e unha das razóns 
é que en moitos deles a natureza segue o seu curso e as árbores que medran 
preto deles ou neles derrúbannos coas súas raíces. Tamén o paso do tempo 
e a falla de reparacións dos mesmos inflúe. E, na maioría dos casos a culpa é 
do home que por moitos motivos os desfai (incendios, ventas das fincas…).

O que si chama a nosa atención é a súa laboriosidade, a paciencia e a 
constancia que tiña que ter a persoa que facía un destes muros de pedra, 
pois fixándonos neles detidamente, podemos ollar a cantidade de tempo 
para facer un muro pois, en ocasións, leva dúas ou máis filas de pedra; a 
paciencia tiña que ser infinita, pois poñer unha pedra, asentar a seguinte, e 
a seguinte… e así centos e miles de pedra para facer un muro durante días, 
semanas e meses; logo a constancia, pois ata rematalo había que aproveitar 
todo o tempo libre, carrexar a pedra, baixala do carro, buscar as máis axei-
tadas para cada lugar e poñelas no muro. E todo, ollando que foran ben 
postas, que o muro non pandara, pois podía derrubarse. E así debeu ser, 
pois moitos deles, con máis de cen anos enriba, seguen erguidos en moitas 
das nosas fincas galegas despois de tanto tempo. E este paso do tempo vese 
na vexetación cos cobre e nas árbores, principalmente carballos e pinos, 
que neles naceron e que hoxe son grandes exemplares

En ocasións, tal e como amosa a foto anterior, os peches podían ser mix-
tos, muro e chantas, non é raro atopar fincas que posúan os dous tipos de 
cerramentos. En ocasións son anexións ou compras que se facían e unían-
se, sacábase o cerramento interno e o externo deixábase tal cal. Tamén de 
arame e chantas e frecuente velos, moitas veces, porque as chantas rompen 
ou caen e no canto de reparalos péchase do xeito máis rápido, o arame.Valado de pedras entre fincas, nos Loureiros.
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Na colocación das pedras, pódese ver laboriosidade, paciencia e 
cosntancia.

As árbores nacen sobre os muros de pedra, desfacéndoos.

Beleza de muro, co musgo na súa parte superior. Peche mixto de muro de pedra e chantas. Na Da.

Peche alto de pedra ao pé dun camiño. Na Da. Muro de pedra no lugar dos Loureiros.
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B • CLASIFICACIÓN OU TIPOLOXÍA

Entón imos tratar de clasificalos en:

1• Muros feitos con pedras no seu estado orixinal, ben de lousa 
ou de seixos e outras.

Se cadra, os máis abondosos no noso concello, aínda que entre os dous 
tipos o máis abondoso sexa os de lousas ou xistos pola abundancia desta 
pedra no chan. Os de seixos tamén se atopan, pero en menor medida, 
xa que esta pedra é menos abondosa co xistos ou lousas. Atopei un na 
Mourela que chama a atención polo tamaño dalgunha das súas pedras, 
tal e como se pode apreciar nas fotos, xa que case teñen a altura de todo o 
muro, aínda ca vexetación existente non deixa apreciar ben todas as súas 
dimensións.

Os de lousas ou xistos, están feitos a base fiadas de lousas que se van pou-
sando unhas enriba das outras, tratando sempre de que a da parte superior 
sempre apoie en dúas das da parte inferior; e sempre facéndolle unha base 
sólida e estable.

Muro feito con pedras ao pé do río Chamoselo.
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Muro feito con pedras (algunhas de bo tamaño) na Mourela.

Muros de xistos ou lousas.
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2• Muros feitos con laxes de lousa e cantos rodados.

Adoitan a verse pechando fincas que estaban preto dos ríos, pois mes-
turábanse coas lousas, xa que adiantábase na súa construción. Os cantos 
rodados van intercalados nas fiadas de lousas.

Muro de cantos rodados e laxes de lousa, desfeito.
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3• Muros feitos cunha mestura de laxas de lousa e pedras de 
seixo.

O seixo tamén é abondoso no noso chan pontés e podémolo atopar en 
superficie, polo que dende sempre foi aproveitado para a construción dos 
muros, posto que, coma no caso dos cantos rodados, rematábase antes a 
construción do mesmo.

Muros de seixos e laxes de lousa.
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4• Muros feitos con cantos rodados. 

Moi frecuentes cando o muro está feito moi preto do río, xa que a pedra 
collíase directamente del e non había que carrexala moito.

5• Muros feitos con pedras (lousa ou seixos no seu estado ori-
xinal) e intercalándose entre as pedras, chantas verticais para 
aforrar pedra e para adiantar a parede.

Era un sistema para aforrar tempo, pedras e traballo, pois ao colocar as 
chantas avanzábase moito máis, levaba menos pedra e rematábase antes. 
As chantas tanto podían quedar con pedras por riba de non dar a altura 
do muro, ou ocupar un tramo do muro conservando a altura deste e, ás 
veces, ata o ancho do mesmo.

Muro de cantos rodados preto do río Eume (na Fraga)
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As chantas tamén cumprían con outra función, que era a de dar consis-
tencia e firmeza ao muro, pois ían chantadas no seu pé na terra, o que 
axudaba a estabilidade do mesmo.

Chanta no muro que non chega arriba, e chanta no muro que mantén a altura del.
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C• CAUSAS DA SÚA DESFEITA

Os valados ou muros de pedra, se non se protexen, desaparecerán. De fei-
to estanse vendo afectados en exceso polas plantacións e posteriores talas e 
sacas de madeira. O que vai plantar, soe mercar varias fincas de monte en-
tre as que soe haber muros de pedra, cando se planta arrásase cos valados 
para facer unha finca soa, e nos perimetrais cando se tala e cando se saca a 
madeira tamén se afectan, porque na maioría dos casos a madeira non se 
saca pola saída da finca, sácase polo lado máis cómodo e se é preciso tírase 
o valado para extraela.

Os muros tamén se vén afectados polos animais, corzo e porco bravo 
principalmente. O paso continuo por riba deles deixa a súa pegada nos 
mesmos.

E por último, hai outra causa que é que xa ninguén repara os muros de 
pedra da súa finca e, pouco a pouco, van desaparecendo por mor da propia 
natureza que os vai desfacendo: árbores que nacen neles e que as súas 
raíces os desfán, herbas, felgos, musgo que os van cubrindo, ata tal punto 
que algúns xa nin se ven.
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3/ OS PECHES DE ARAME
Compoñíanse dunhas estacas separadas uns metros unhas das outras e en-
tre elas dous ou tres fíos de arame que, ás veces, eran con espiños e noutras 
lisos. O acceso era tamén a través dunha cancela de madeira ou dunhas 
pancas que ían de estaca a estaca. 

Neste tipo de cerramento era frecuente poñer estacas de salgueiro pois 
prendían con facilidade e non podrecían coma as de carballo (que, 
pasados uns anos, había que repoñer). O problema é o seu custo, pois o 
arame resultaba caro e, por outra banda, co paso do tempo e por mor do 
clima húmido e chuvioso, acababa oxidando e rompendo. A vantaxe era o 
rápido que se pechaba deste xeito e poder ver o gando que estaba dentro 
dende lonxe.

Aínda quedan moitos peches de arame polo noso municipio e o podémo-
los ver por calquera sitio que vaiamos. Son dos máis abondosos, xa que 
nos anos 80 e 90 foron moi empregados para o peche de fincas.

O arame de espiños é perigoso, pois é doado rozarse ou cravarse os espiños 
oxidados e co conseguinte perigo de infección ou de tétanos; ou tamén 
rachar a roupa ao engancharse neles.

Muro caído e que posiblemente non se volverá a erguer.
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Finca pechada con arame de espiñas, na Da.

Finca pechada con estacas e arame de espiñas na Ribeira
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4/ OS PECHES DE PANCAS E ESTACAS

Facíanse loxicamente de madeira e eran os menos abondosos, pois o feito 
de que a madeira podreza co paso do tempo e haxa que restituír a miúdo 
ditas madeiras, non o facía moi recomendable. Ao principio empregában-
se bidueiros, mais coa chegada do eucalipto usouse este para os cerramen-
tos, pois é máis duradeiro, máis recto e non ten tanta rama para podarlle.

Finca pechada de arame e con cancela de pancas, no Brixeo.
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Aínda quedan algunhas fincas cercadas diste xeito, principalmente prados, 
pero son cada vez menos.

As vacas soian tiralos con facilidade, pois ao cozarse neles un día si e outro 
tamén acababan por tiralos.

Os accesos tamén eran de madeira, cancelas ou simples pasos con pancas 
que se corrían cara unha banda para deixar o paso libre ao gando.

Peches de palancas e estacas, na Da.

Peche de finca con palancas e paos de eucalipto, na Da. Cancela de palancas no Brixeo.
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Outrora tamén era habitual outro tipo de peche ao redor das hortas prin-
cipalmente, e que servían de limitación das mesmas. Consistía en chantar 
uns galletos no chan e, entre eles, poñíanse unhas varas ou ramas longas, 
servían para que non entraran as ovellas ou as vacas na horta e podían ser 
máis ou menos altos. 

Atopei restos deste tipo, mais estaban aplicados a pechar un camiño, non 
unha horta. Mais as fotos poden valer de exemplo.

Peche con ramas e galletos.
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5/ AS SEBES OU PECHES NATURAIS

Feitos con plantas arbustivas xeralmente (mirto, buxo, loureiros…), eran 
frecuentes nas zonas dos arredores das casas, airas principalmente e, en 
moitas ocasións, non estaban totalmente pechadas. Aproveitábanse para 
botar a estas zonas as ovellas, as galiñas e, ás veces, as vacas cando non ha-
bía moito tempo de levalas ao lindeiro. E ata non era raro atopar colmeas 
a carón deles, pois, ben colocadas, abrigábanas dos ventos fríos. Tamén 
eran os lugares dedicados á malla e onde se situaban, primeiro, as medas e, 
logo, os palleiros. De buxo rodeábanse a finca polo lado que daba ao cami-
ño… Polo xeral, nas airas, estes peches estaban ben situados para abrigalas 
dos ventos predominantes.

Asemade, moitas das fincas próximas á casa, tamén podían ter este tipo 
de peche, ben porque nelas se poñía horta, ben porque deste xeito, os 
animais que se botaban nelas, estaban protexidos; xa que estas plantas son 
arbustivas que botan a folla moi mesta e tupen ben.

Hoxe continua habendo moitos destes peches naturais, mais xa son para 
cerrar as fincas ao redor das casas

Peche de mirtilla nun xardín particular

Peches ou sebes de buxo nunhas fincas particulares
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Hoxe en día, tamén podemos ver peches de tullas por algunhas das nosas 
fincas pontesas.

Peches de mirto eran tradicionais na zona do Poboado da Calvo Sotelo 
(Poboado das Veigas, na actualidade).

Peches de mirto ao redor das casas do Poboado.

Peche de tullas nunhas fincas particulares.
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Outro peche moi habitual na zona era o de salgueiro. Empregábanse 
ramas de salgueiro chantadas na terra. O salgueiro é unha planta que pren-
de con facilidade, basta chantar unha rama no chan húmido e, con moita 
probabilidade, prenderanos. Ao prender o peche é máis sólido e firme. E se 
entre as ramas chantadas poñermos dous ou tres fíos de arame, teríamos o 
peche feito. Ás veces, no canto do arame, poñíase tamén malla de ferro.

Peches con salgueiros e malla de ferro.
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Outro peche de salgueiros.
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6/ OS PECHES MIXTOS:

Son aqueles que están formados por dous elementos distintos. Por 
exemplo:

A • Chantas e estacas de madeira que, ás veces, poden ir con arame 
tamén. 
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B • Estacas de madeira e ramas (de xesta, de árbores…) entretecidas. 
Este xeito de cerramento está case que perdido, antes, era habitual para 
pechar un pequeno horto ao pé da casa e evitar que fosen a escalar alí as 
galiñas e outros animais.

C • Estacas e arame con vexetais polo medio. Unha vez feito o peche 
con estacas e arame, plántaselle a carón do cerramento algún tipo de vexe-
tais: roseiras, hedras…; para contribuír a facer un peche máis tépedo.

Pequena finca de maínzo pechada con estacas e varas ou ramas trenzadas na parte inferior.

Peche de estacas e arame con hedras.
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D • Chantas e vexetais (mirtilla, buxo…). Tamén son frecuentes e 
vense a miúdo polo concello. Para complementar o peche e facelo máis 
alto e seguro, plántanse pola parte interior do peche de chantas unha sebe 
vexetal.

Peche de estacas e arame con hedras.

Peche mixto de chantas con mirtilla.
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7/ PECHES DO FEISMO GALEGO

Fálase en moitas ocasións do “feismo” galego na construción e, tamén, nos 
peches das fincas. Hai uns días aparecía na prensa autonómica un hórreo 
ao que lle caera unha parte e o reconstruíron con ladrillo e uralita. Sacar 
estas noticias é moi doado, un so ten que darse unha volta para ver o cha-
mado “feismo” galego sen ir moi lonxe.

Pero coido que habería que ir máis aló da simple foto e a simple crítica do 
feito. Na nosa forma de ser do galego, polo xeral, aproveitamos e recicla-
mos todo. Vimos de tempos no que se lle daba unha segunda e ata unha 
terceira utilidade a todas as cousas, entón non é de estrañar que pasen 
estes feitos. Por outra banda, simplificamos, non nos complicamos moito 
a vida e se é posible facer unha cancela cun somier, para que imos gastar 
tempo e cartos para facer unha de madeira, poñemos o somier, reciclámolo 
en cancela e… feito! Cumpre a mesma función cunha de madeira, é máis 
cerrada e dura máis; aínda que, esteticamente, non sexa moi correcta. 
Tamén é certo que nos falta moita cultura da estética, e que rexeitamos as 
formas de facer dos nosos devanceiros, nós imos ao práctico, ao sinxelo, ao 
rápido. Entón é doado ver tellados cubertos de uralita, paredes feitas de 
bloque ou ladrillo nunha casa ou cabana de pedra, nun hórreo… Bañeiras 
que se empregan de píos para o gando, CDs pendurados das árbores para 
que non veñan os paxaros…

Somier empregado de cancela. É moi frecuente ver este tipo de peche no noso concello.
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OS PECHES DAS FINCAS NA 

CULTURA POPULAR
Como lles comentaba no número 1 dos Cadernos do Museo, unha das 
nosas funcións é a de recoller tamén a nosa cultura popular inmaterial, 
para que non se perda e se podan transmitir ás vindeiras xeracións.

Nesta ocasión, non foi moi doado atopar este tema na nosa cultura popu-
lar pontesa, pois ao ser algo relacionado co sistema de cerramento dunha 
finca, non hai moito que atopar. Aínda así amosamos o que hai, aínda que 
estea relacionado con algún elemento dos peches, coma lousas, cancelas, …

EXPRESIÓNS
– O falar non ten cancelas.

REFRÁNS
–  O que ten gado, ten traballo (traballo de pechar as fincas, entre 

outros).

–  Se non é boi é vaca e, senón, unha estaca.

– En xaneiro mete obreiro, mellor de sebe que non de parede, non polo 
día, senón pola pedra que aínda está fría-

–  Labrador sen carro, can sen amo, curro sen valado e nena sen amor…
sonche a cousa peor.

–  A pedra andando, non cría musgo.

–  As pedras, unhas con outras, é como se atopan.

–  O pau e a pedra no camiño medran.

–  Unha sebe dura tres anos, un can dura tres sebes, unha besta dura tres 
cans, un home tres bestas e un corvo tres homes.
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ADIVIÑAS

Unha sebe, tres anos; 
un can, tres sebes; 
unha besta, tres cans 
e un corvo, tres homes.

(A idade) 

LENDAS

O ENCANTO DO FORNO DOS MOUROS

Contan que no Camiño dos Arrieiros, na Serra da Faladora, hai os restos 
dun dolmen que lle chaman “O Forno dos Mouros” e ao que lle quedan aín-
da algunhas chantas en pé e que conta cun corredor de entrada ou acceso. 

Parece ser que polo día de San Xoán, pódese ver saíndo del a unha galiña 
cunha rolada de pitos de ouro e que anda ao seu arredor peiteando. 
Chegada á tardiña volve a meterse dentro das chantas do dolmen, para 
agachar o seu tesouro un ano máis, pois non se volve a ver ata o seguinte 
ano no día de San Xoán.

O ENCANTO DAS MEDOÑAS DE MARRAXÓN

Nas medoñas de Marraxón había un encanto (persoa enfeitizada e prisio-
neira dentro de ditas medoñas). Contan que unha persoa de Marraxón 
que pasaba polo lugar topou coa persoa encantada que, dende dentro da 
medoña, lle encomendou o seu desencantamento. O home aceptou e, o 
encanto, pasoulle por un burato que había entre as chantas da medoña, 
doce bolos de pan, que lle debía de devolver intactos ao día seguinte; 
advertíndolle que tivera coidado coa muller pois, levada da curiosidade, 
podía encetar algún, e, nese caso, faríase eterno o encantamento.

O home marchou para a casa cos doce bolos de pan, amosoullos á muller e 
avisouna, ben avisada, de que non podía encetalos.

Ao día seguinte, volveu á medoña par devolverlle ao encanto os doce bo-
los de pan e comezou a botar un a un os bolos polo burato que había entre 



P/ 65

as chantas da medoña. Cando xa estaba botando o último, decatouse 
de que ía encetado, mais era xa tarde, o bolo xa caera polo burato. Entón 
retumbou a medoña e escoitáronse uns berros arrepiantes dentro pola 
desventura que se lle viñera enriba ao encanto, pois xa estaría enfeitizado 
para sempre.

CONTOS

A LOUSA

Contaban os meus devanceiros que nas medoñas das Aidas, algún día 
había unha lousa cunha inscrición que dicía:

“Dáme a volta e verás”

Ninguén se atrevía a darlle a volta, pois todos tiñan medo do que puidera 
acontecerlles de facelo. Ata que un día chegou un rapaz que dixo que el 
non tiña medo a darlle a volta á lousa.

A xente advertiulle que non o fixera, que lle podían vir males que nin 
pensaba, que podía quedar enfeitizado… Mais el, dixo que o faría e, antes 
de irse cara as medoñas, quixo confesar co cura, porque medo non tiña 
mais respecto si.

Logo de confesar, marchou cara as medoñas e chegou onda a lousa que 
alí había. Como puido, pois a lousa ou chanta era grande, foi dándolle a 
volta. Cando ollou o que había na outra cara, quedou pampo. Había outra 
inscrición que dicía:

“Co tempo, outro burro virá que a volta me dará”

PRIMEIRA VERSIÓN: O LISTO E O TONTO

En certa ocasión xutáronse un listo e un tonto para ir mocear pola noite 
a unha parroquia veciña. Polo camiño, o tonto sempre ía detrás e o listo 
diante; e chegaron a un sitio onde había que pasar unha cancela, e vai o 
listo e pasou primeiro e, o tonto, atrás. E díxolle o listo ao tonto: - Pecha a 
cancela! E o tonto preguntoulle: – Que dis, oh? E o listo volveulle a dicir: 
– Que peches a cancela! E o tonto contestoulle: – Que dis? Que leve a 
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cancela ao lombo? E o listo, unha vez máis díxolle: – Non, home, non! 
Que peches a cancela! O tonto insistiu: – Que dis? Que leve a cancela 
ao lombo? Entón o listo, xa canso, díxolle: – Traina logo! Entón o tonto, 
arrincou a cancela e botouna ao lombo.

Seguiron andando e, máis adiante, tiñan que pasar unha leira onde había 
unha grade; e o listo, que seguía indo diante, díxolle ao tonto: – Aparta 
de aí, aparta pra alí, que aquí hai unha grade e non podes pasar! E o tonto 
preguntoulle: –Que dis oh? Que colla a grade? O listo volveu a decirlle: 
– Que non oh! Que pases por alí que aquí hai unha grade e baste mancar! 
E o tonto, contestou: – Que dis? Que colla a grade? E o listo, xa canso, 
dixo: – Ben, cóllea logo! E o tonto colleu a grade e mandouna, ca cancela, 
enriba do lombo.

Continuaron máis adiante e atoparon un arado que estaba chantado no 
rego, e dixo o listo: – Aparta de aí, e pasa por alí que aquí hai un arado e 
vas levar un golpe. Ao que o tonto preguntou: – Que dis? Que colla o ara-
do? E o listo, armado de paciencia, volveu a dicirlle: - Que non oh, que 
pases por alí que aquí hai un arado e non se pode pasar, pois vas levar un 
golpe nel! O tonto volveu a preguntar: - Que dis? Que o colla ao lombo? 
O listo xa esgotado e canso, díxolle: - Ben, pois cólleo logo! E botou o 
arado enriba da grade e da cancela.

Avanzaron máis adiante polo camiño, e o listo seguía diante e o tonto 
detrás coa cancela, a grade e, agora, tamén o arado ao lombo. Foron indo 
e, no medio do monte, atoparon unha cuadrilla de ladróns que estaban re-
partindo os cartos que foran a roubar. E díxolle o listo ao tonto: - Ímonos 
subir a este carballo e agardar a que se vaian. E si deixan algo, apañámolo 
nosoutros. E o tonto preguntoulle: - Que dis? Que subo con todo ao 
lombo aí arriba? E o listo díxolle: - Non home, non! Iso déixao todo aí 
e así subimos ao carballo! E o tonto preguntoulle unha vez máis: - Que 
dis? Que o suba? E o outro, que xa non podía máis coas preguntas do 
compañeiro, contestoulle: - Ben, subiu logo! E subiu o tonto con todo ao 
lombo polo carballo arriba. E cando chegaba alá arriba, caeulle o arado, e 
o arado tiroulle da grade, e a grade tirou da cancela; e todo foi para enriba 
da cuadrilla dos sete ladróns que estaban a repartir os cartos. Estes, pen-
sando que lle caía o demo enriba, botáronse a correr e deixaron os cartos. 
Entón o tonto e o listo baixaron do carballo e apañaron os cartos.

• Neste conto, hai dúas versións para o final, 
a primeira é a que remato de contar e a 
segunda, que é toda igual ata o momento 
no que suben ao carballo, o tonto coa 
cancela, a grade e o arado ao lombo e 
logo, a partir de aí varía. Aclaro que esta 
segunda versión –non tan limpa– era para 
os nenos máis grandes e a primeira para os 
máis pequenos.
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SEGUNDA VERSIÓN: (SUBIDOS, O TONTO E O LISTO, 
AO CARBALLO)

Os ladróns estaban repartindo os cartos e entroulles a fame. Entón un 
deles dixo: - Imos cear primeiro e logo facémolo reparto!

Puxo a tixola ao lume e botoulle un pouco de touciño, pro non tiña graxa 
e dixo: - Facíanos falla unha pouca de graxa e máis unha pouca auga!

Entón vai o listo e díxolle ao tonto: - Méxalles na tixola!

E vaise o tonto e mexoulles na tixola. Logo o listo volveulle a dicir: 
Cágalles na tixola! E o tonto, sen pensalo dúas veces, cagoulles na tixola 
dende o alto do carballo. E o ladrón que tiña a tixola ao lume dixo: -Esta 
manteiga é boa! Deseguido puxéronse a comer e beber. Beberon aínda ben 
todos e, polo tanto, emborracháronse.

O tonto, comezouse a mover no alto do carballo, pois o peso da cancela, 
da grade e do arado era moito. Co movemento, caeulle todo embaixo, 
arado, grade e cancela foron parar enriba dos ladróns. E a cuadrilla de 
ladróns, pensando que era o demo, deixaron os cartos e saíron correndo 
do lugar.

Logo, listo e tonto, baixaron do carballo e apañaron os cartos e foron 
mocear á parroquia veciña cos petos cheos.

CANTIGAS
Algún día por mirarte 
saltaba valados e regos,  
agora por non verte 
ando polos arrodeos.

• As dúas versións contábamas meu 
pai, Amador López Ledo, cando 
eu era un neno. E despois, non 
tan neno, recollinas para que non 
se perderan e hoxe transmítoas.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA
Nesta ocasión, polo tema, elixín fotos nas que se ven distintos tipos de 
cerramentos ou peches de fincas e que, aínda que non son o motivo cen-
tral das fotos, saen nelas; ben nun lateral, ben ao fondo. Chantas, muros 
de pedra, sebes, cancelas… que eran as máis habituais. Na foto na que sae 
Julio do Outeiro, hai un cerramento que hoxe xa non se atopa; se se fixan, 
ao fondo, vese un peche feito con ramas entretecidas.
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Amancio, en Gondré. Esther López, Mª Dolores Corral, Germán Fernández e Bea Fernández. 
O Poboado. Anos 70 .
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Caridad Formoso Antón, na Vilavella. Ano 1950.

Carmiña Uceira, Carmen Restrebada, Celia Piñón, Josefa Ramil. O Freixo. Ano 1960.
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Antonio Paz Freijomil. As Pontes. Ano 1971. José Paz Freijomil e Javier Paz Freijomil. As Pontes. Ano 1966.
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Familia Castro Cabaleiro, en Marraxón. Ano 1951.

Julio do Outeiro e a súa filla Divina, no Outeiro. Ano 1958.
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María de Ambrosio. As Pontes. Anos 30.

Lavadoiro e matadoiro dos murallóns. 
Ano 1960.

Rúa Real e Avenina de Galicia.
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Rúa Real. Ano 1921. Rúa Real, ano 1911.
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Xoaquín das Herbas, ano 1960.


