VMLG.16. PATRIMONIO MATERIAL DA PARROQUIA DE BERDOIAS
CIRCUITO SUR. GRIXOA

INDICE
1.
2.
3.
4.
5.

CASA VIVENDA DO VARELO.
CASA DO VOLANTE
CASA do VILAR
VELLA CASA- VIVENDA DA CHASCA (do Cancela)
OS FORNOS

INDICE
6.
7.
8.
9.

OS CABAZOS
AS LACENAS DAS ABELLAS
CAMIÑOS E PASOS
A CRUZ DE GRIXOA OU DO VARELO

- No que se refire a Casas- Vivenda do lugar de Grixoa podemos citar: A casa do Varelo e a da Chasca. A do
Varelo que aínda conserva na súa fachada principal 4 pousadoiros ornamentados de antigas lacenas de
abellas. E tamén dispón de construcións adxectivas coma eira e cabana, cortes do gando, lacenas de abellas,
unha alvariza lineal, cabazo de tipo do arco fisterrán...
A casa da Chasca (do Cancela) que aínda ten o patín de acceso ó sobrado onde ,noutros tempos, se facían
panilladas nas que participaban mulleres do Grixoa e de lugares veciños, así como foi espazo para o baile. Na
súa fachada leste hai lacenas de abellas.
- En canto a cosntrucións de transformación do gran: eiras, muíños e fornos. Grixoa conserva hoxe 4 eiras:
unha, terrea; e tres, de chans lousados. E 8 fornos.
- No tocante a construcións de almacenamento de gran, Grixoa ten 14 cabazos, todos eles do tipo arco
fisterrán: algúns da variedade rústica; e, a maioría, da variedade soneira...
- No que se refire a construcións de cría e habitación de animais ten 17 lacenas de abellas, e 1 alvariza
lineal.
- Con respecto ás construcións do territorio, Grixoa conserva exemplos de camiños, valados, e pasos coma
os portelos do camiño da escola e da misa, cara Berdoias...
- Como construción de Relixiosidade: a cruz de Grixoa ou do Varelo, no comezo do camiño cara a vella
igrexa hai tempo desaparecida.
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1. CASA VIVENDA DO VARELO.

a. Pousadoiros ornamentados de Lacenas
para as abellas na casa do Varelo
Detalle de tres pousadoiros moldurados e un antropomorfo, na
fachada da casa do Varelo
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b. Lacenas de abellas na corte da casa do Varelo
Muro posterior da corte do gando

c.
Alvariza lineal do Varelo
As alvarizas son outro tipo de construcións de cría e
habitación de abellas. Ó contrario das lacenas, son
construcóns a ceo aberto, cerradas ou abertas, que acollen
e protexen un conxunto de colmeas.
ALVARIZA DO VARELO, en Grixoa, localizada na horta que
está a carón da casa, en plena Vía Mariana, é unha
pequena construción aberta, lineal, unha tipoloxía propia
da Terra de Soneira, Bergantiños, e Xallas. Dun valado de pedra que lle serve de proteción polo posterior,
parte unha cuberta de lousas, e con divisións do espazo cuberto mediante laxes verticais. Precisamente
nesta especie de marquesiñas de pedra é onde se instalarían, protexidas, as colmeas de madeira.
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d. Eira e Cabana do Varelo
Eira e cabana situadas a carón da corte da casavivenda. A eira, nun exemplo de adaptación ó
medio, ten boa parte do chan empedrado que
procede dunha rocha alisada en situ. O peche
perimetral de máis de 1 m de altura, está composto
por un muro de cachotería

e.

Cabazos do Varelo, Placer e Volante

Cabazo do Varelo Variedade Soneira novo
Cabazo de Placer, de tipo pequeno
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Cabazo do Volante 1
Vello cabazo de Variedade Soneira
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2. Casa do Volante, Lacenas, Eira Terrea e Fornos

a.
b.
c.
d.

Lacenas
Eira Terrea
Fornos
Cabazos
1.
2.
3.
4.

Muniso
Marina
Nieves
Volante 2
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3. A Casa do Vilar, con Eira, Cabazos e Lacena en uso
a.
Fachada con Lacena en uso e
Pousadoiro Corrido
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b. Cabazos da Miguela ou do Vilar
c.
Eira do Vilar
AS EIRAS, eses espazos
arquitectónicos
complementarios das casas
vivenda rurais, son
construcións de
transformación do gran, que
noutros tempos, centralizaron
o traballo campesiño de cada
verán coas MALLAS do trigo,
do centeo, da avea…
A malla, o labor de separación
do gran da palla, foi un dos
exemplos de cooperación
veciñal no mundo rural. Pero
as eiras foron esmorecendo
dun xeito acelerado ó longo da segunda metade do século XX.
A mecanización, os progresivos cambios nos cultivos, e as necesidades de novos espazos, contribuíron en gran medida
ó seu abandono e mesmo á desaparición de moitas delas...
d. Cabazos do Viriña de do Cancela
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4. VELLA CASA- VIVENDA DA CHASCA (do Cancela)
Pola escaleira e patín que aínda conserva accedíase ó
sobrado, espazo de panilladas das mulleres de Grixoa e
lugares veciños, e de bailes. PANILLADAS

Casa da Chasca, fachada con patín
a. Lacenas na fachada da casa da Chasca con
Pousadoiro moldurado

b. Eira do Cancela e a casa da Chasca
c. Cabazos Novos do Viriña e Cancela
d. Cabazo Rústico do Cancela
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e.

Pozo e Lavadoiro do Cancela

5. Os Fornos
O forno é unha pequena arquitectura circular abovedada, de pedra ou combinando pedra e ladrillo, e cun diámetro
interior que oscila, na maioría dos casos, entre 0,70m e 0,90m.
Na parroquia tamén os hai de máis de 1,00 m de diámetro, chegando ata 1,50m o máis grande
A súa presencia estaba xeneralizada, en casi todas as casas rurais da parroquia había un forno- nalgúns casos, dousubicados, as máis das veces, na cociña, a carón da lareira.
Na actualidade, nos lugares da parroquia de Berdoias logramos localizar, até o día de hoxe, uns 64 fornos, dos que 8
están localizados en Grixoa.
Estas pequenas arquitecturas, complementarias das casas-vivenda,
eran de composición delicada e complexa xa que a súa construción
requería coñecementos, cálculos axustados, materiais axeitados,
non só para o seu basamento e cimentación senón tamén, sobre
todo, para a súa cámara abovedada que asegure umha óptima
cocción, e mesmo para o seu bombo exterior, que teña un bo e
imprescindible aíllamento.
Os fornos eran os protagonistas finais do pan de cada día, os
lugares onde remataba o longo e labarioso proceso produtivo do
millo, do trigo, do centeo...
E se foron protagonistas, xa non digamos o de testemuñas de
moitas historias nacidas ou contadas noutrora a carón das lareiras.

Forno da Capacha

O FORNO DA CAPACHA, en Grixoa, o forno máis pequeno da
parroquia de 0,41 m de diámetro interior/ e 0,63 m de altura.
INDICE
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6. OS CABAZOS
AGRUPACIÓN DE 8 CABAZOS EN GRIXOA
(2 cabazos do Volante son exemplares de vellos cabazos da
variedade soneira; e os 2 da Miguela, o de Placer, o de Nieves, o
de Marina e o cabazo curvo do Muniso, son exemplares máis
novos da variedade soneira tamén
Máis do 85% dos cabazos de Berdoias son do tipo Arco Fisterrán,
ou tamén denominados do tipo Atlántico, e que se caracterizan
por:
1.- Seren unhas construcións integramente de pedra (agás
portas e teitos).
2.- Posuíren unhas cámaras de planta rectangular, estreitas,
máis ou menos longas e asentadas sobre un número
indeterminado de parellas de pés de formas diversas, e coroados estes con cadansúa capa ou tornarratos de forma
circular.
3.- E teren as doelas (bloques de pedra que conforman as paredes) e as físgoas (ventos) das cámaras dispostas
horizontalmente polos catro lados: nos costais ou lados longos, e nos penais ou lados estreitos.
4.- A gran maioría destes cabazos do tipo arco fisterrán de Berdoias, e os 14 cabazos de Grixoa en particular
pertencen á variedade «soneira», máis vellos ou máis novos. Uns pocos á variedade rústica, e tan só unha moi
pequena porcentaxe son da variedade «carnota», de cantaría.
6a. Os cabazos da variedade RÚSTICA, posiblemente dos máis vellos, construídos de forma ruda:
- Teñen uns pés grosos, algo redondeados, ás veces simples postes, moi pouco desbastados, asentados directamente
no chan ou sobre repisas pouco elevadas; con capas de forma máis ou menos planas e máis ou menos circulares;
- Posúen cámaras moi bastas, sostidas por laxes que van de capa a capa (chamadas «pontes»nos lados costais e
«testas» nos lados penais), sobre as que se van superpoñendo cachotes irregulares de pedra moi pouco labrados, e
sendo os ventos os buratos resultantes da superposición desas pedras.
- Non adoitan levar pinches ou son moi elementais, nin adoitan rematar con lampións ornamentais.
Cabazo rústico do Cancela
6b. Os cabazos vellos da variedade SONEIRA, abundantes na
parroquia:
- Teñen os pés grosos e aínda de pouca altura, que xa foron
adquirindo a forma troncocónica, e con capas circulares convexas.
- As cámaras herméticas teñen como base unhas longas trabes, as
pontes, que se apoian nos tornarratos. Sobre elas dispóñense as
ringleiras de doelas,
bloques de pedra
pouco labrados,
pero
xa máis traballados
que nos rústicos.
E como característica propia e exclusiva, diferente das
outras variedades, os cabazos da variedade soneira carecen a
miúdo das pontes penais, as testas das partes estreitas.
- Nestes penais as ringleiras de pedra adoitan rematar nunhas
pezas triangulares, que son os pinches.
- Moitos destes cabazos soneiráns non teñen remates ornamentais
e, de telos, redúcense a pináculo e cruz.
Cabazo do Volante
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6c. Os cabazos novos da variedade SONEIRA xa teñen, a maior parte, pés troncónicos máis longos, máis estlizados e
esveltos; con tornarratos e con capas tamén troncocónicas e máis delgadas. A cámara segue tendo un aspecto
hermético, de doelas de diferentes tamaños e superpostas, sen apenas facerse desbastes entre as unhas e as outras
para a aireación.

Cabazos curvo do Muniso, e o da Miguela, cabazos máis novos, da variedade soneira

6d. E dentro dos cabazos novos cómpre mencionar tamén os de cantaría, os denominados da variedade CARNOTA
que na parroquia non chegan a un 10%, e en Grixoa tan só hai un exemplar: cunha cámara construída con doelas
regulares, de iguais dimensións, puídas previamente, perfectamente talladas e encaixadas; con físgoas ou ventos
colocadas dun xeito tamén regular; con pés prismáticos, cilíndricos, ou incluso troncocónicos nos máis antigos; e con
capas de forma de roda ou troncocónicas.

Dous cabazos novos do Viriña e o Cancela
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7. AS LACENAS DAS ABELLAS:
Alvariza do Varelo a parte, Grixoa conserva 17 exemplares de lacenas, esas vellas construcións de cría e habitación de
abellas, aínda que tan só 3 están en activo.
Partes de dunha Lacena. Parte interior e parte exterior
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A base do habitáculo vén ser a soleira, un chan de pedra que vai de dentro a fóra rematando en forma de repisa ou
pousadoiro das abellas ó entrar e saír. Nos laterais do interior van dúas lousas que, nalgúns casos, sobresaen polo
exterior como abeiros, abrigos coa función de tornachuvias ou torrnaventos. O oco remata pola parte superior coa
tapa , pedra que adoita sobresair tamén cara fóra a xeito de topete ou pestaniña coa función tamén de tornachuvias.
Todo o compartimento queda cerrado polo exterior cunha lousa frontal vertical que ten na súa base a piqueira, ás
veces màis de unha, pequeno buratiño para a entrada e saída das abellas.
Nalgunhas ocasións, o lousado interior das lacenas adoitaba forrarse con táboas de madeira para asegurar unha
temperatura máis confortable para as abellas.
Unha vez rematada xa a lacena, e despois de colocar no interior, en horizontal, apoiados nas lousas laterias, dous
paus cruzados como apoio dos panais, todo o habitáculo pecharse pola cara interior cunha potiña de madeira ou,
tradicionalmente, cunha tampa de madeira que adoitaba precintarse con bosta de vaca polo bordos, e que non se
abría ata o momento de facer a castra das abellas: coa retirada da parte dos panais de mel e cera que correspondían.
a. LACENAS

Lacena do Vilar, activa, de pousadoiro corrido

Lacena da Casa da Chasca
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Lacena da Chasca, se pousadoiro puntual moldurado
8. CAMIÑOS E PASOS
Entre os rasgos máis distintivos do noso territorio, coma este da parroquia de Berdoias, están o de ser unha paisaxe
moi humanizada, moi tocada pola man do home, un espazo onde cada curruncho de terra ten o seu propio nome. Un
territorio de habitat disperso, cun predominio da pequena propiedade, do minifundio, e, ata non hai moitos anos, de
economía agraria autosuficiente, co que se comprende así a necesidade e a existencia de moitas vías de comunicación
de diversos tipos.
Hoxe, coa emigración, a intensa despoboación do rural e coa
importante modificacción e transformación da economía, do territorio
e da paisaxe agraria, levaron consigo tamén a desaparición e o
abandono de moitos dos seus camiños, valados, pontes…
Camiño en Grixoa cara as agras, cun valado de pedra elemental, case
dunha simple superposición de pedras.

OS PORTELOS no camiño da misa de Grixoa a Berdoias, tamén chamado da agra. Era un camiño de a pé, con ata sete
PORTELOS como lugares de paso, só para as personas. Hoxe, este camiño abandonado aínda conserva algún en bo
estado. Por exemplo, o portelo do Cubeliño, na agra de Baixo, cunhas medidas axeitadas para o o paso da xente: mide
0,80 m de alto; e de ancho: 0,27 m, na parte baixa e 0,36 m, na súa parte alta.

Portelo do Cubeliño

9. CONSTRUCCION DE RELIXIOSIDADE. A CRUZ DE GRIXOA OU DO VARELO
A CRUZ DE GRIXOA, coñecida como a Cruz do Varelo, está á
saída do lugar de Grixoa, no inicio do camiño que conducía ata a
vella igrexa parroquial, hoxe desaparecida, e que ata o século
XVII esttivo en Grixoa(precisamente o nome de Grixoa vén de
“igrexa”).
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AS PANILLADAS
O encaixe de panillos- noutros lugares, tamén chamados palillos- é unha das artesanías máis coñecidas da Costa da
Morte., creado polas mans habilidosas de mulleres, entrelazando panillos e fíos sobre unha almofada, seguindo un
patrón, e cun son rítmico moi característico.
En moitas aldeas, as mulleres adoitaban xuntarse para panillar, as panilladas, o que supoña un pequeno complemento
para a economía familiar.
As panilladas eran uns espazos de traballo, socialización, e tamén de lecer. “Onde había panilleiras había cantareiras”.
Na Casa de Estrella, na Pedra do Frade; ou na da Chasca, en Grixoa, son bos exemplos, non só eran espazos para
panilladas,senón que tamén de celebración de bailes a ritmo de pandeiretas, cunchas, gaitas, acordeóns… a viva
expresión da música popular.

