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

INDICE
1. EIRA DO SORES
a. Cabazo do Avelino
b. Cabazos do Sores
c. Cabazo da Sarapia
2. EIRA DO ENRIQUE
3. EIRA e CABAZO do BENITO

4. AREA DE LACENAS
5. EIRA DA ROSARIA
a. Cabazo do Clarito
b. Cabazo da Goriña

6. CABAZOS
c. Sen pés
d. Soneira
e. Rústica
7. LACENAS
f. Do Clarito
g. Da Mercedes do Roque
8. A FONTE CON LAVADOIRO

- En canto a cosntrucións de transformación do gran, Romar conseva hoxe 5 eiras, dúas delas incompletas. E
8 fornos.,
- No tocante a construcións de almacenamento de gran, Romar ten 13 cabazos, case todos eles do tipo arco
fisterrán : a gran maioría, da variedade soneira; e un, da variedade rústica. Así mesmo, hai un exemplar de
cabazo, sen pés, sobre repisa maciza e outro construído enteiramente de ladrillo.
- No que se refire a construcións de cría e habitación de animais ten 17 lacenas de abellas, tres delas
activas.
- En construcións de aproveitameto da auga: a fonte e lavadoiro de Romar
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1. EIRA DO SORES.

A carón da estrada que vai de O Petón cara Berdoias, tramo coincidente co da Vía Mariana, mesmo na
entrada do lugar de Romar á dereita, atópase todo un conxunto harmonioso de arquitecturas do pan:
cabana, eira, e cabazos.
A eira do Sores, que loce no centro do cadro, é unha construción de transformación de gran; un espazo
arquitectónico de pedra, de forma mixta, é dicir, parte cuadrangular, e parte circular. Ten un espléndido
chan empedrado de longas lousas e un bordo perimetral de cachotería ben conservado e cuberto pola cara
interior que dá á eira con lousas de diversos tamaños.
Eira do Sores, e Cabazos do Sores, da Sarapia e do Enrique. 43.04631, -9.0782

Cabazo Grande do Sores. Variedade Soneira. 43.0463, -9.07831
Cabazo Pequeno
43.04631, -9.0781

Conta a familia de que antes
do chan lousado actual foi, hai
moitos anos xa, unha eira
terrea, de terra compactada…
Tamén, tempo atrás, as mallas
do trigo, centeo e avea
facíanse nesta eira
aproveitando o pisar das
bestas que, para este traballo,
eran baixadas dos montes do Cabral, da parroquia veciña de Baíñas.
Completando conxunto con esta eira do Sores está a cabana, que era a
construción de almacenamento do gran: trigo, centeo, e avea; e están tamén ó seu arredor cinco cabazos, de
diversos veciños, - catro, máis vellos, de pedra; e outro máis novo, xa de ladrillo-.
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Cabazo da Sarapia. Rustico
43.04627, -9.07798

Cabazo do Avelino
Soneira Novo
3.04694, -9.07796

2.
3.
4.

EIRA do ENRIQUE (hoxedo Sores). 43.04639, -9.07776
EIRA e CABAZO do BENITO. 43.04651, -9.07744
AREA de LACENAS das ABELLAS. 43.0467, -9.07736
INDICE

5. EIRA da ROSARIA
43.04694, -9.0772

Cabazos do Rosaria e do Clarito-Peton
43.04711, -9.07712

Pequena eira circular situada contra a parte alta de
Romar, un espléndo espazo venteado e solleiro. Este
perfecto “anel” conserva o chan lousado e un
completo muro perimetral de cachotería, con dúas
pequenas entradas de acceso. Ó seu carón continúa unha cabana na que se gardaba o gran procedente da
malla: trigo, centeo, evea…; e máis arriba da eira, dous cabazos (un, da Rosaria e outro, do Clarito.)

Localizados moi preto da eira da Rosaria. Dous vellos cabazos
do tipo do arco fisterrán, da variedade soneira
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Cabazo de Carme da Goriña. 43.04682, -9.07707
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6. OS CABAZOS DE ROMAR
Romar mantén en pé 13 cabazos, emblemáticas construcións integradas na paisaxe e perfectamente
deseñadas para almacenar e conservar o millo.
Practicamente case todos son do tipo ARCO FISTERRÁN, porque se caracterizan por:
a. Seren unhas construcións integramente de pedra (agás portas e teitos).
b. 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.
c. 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.
A gran maioría destes cabazos do tipo arco fisterrán de Romar pertencen á variedade «soneira».
Só queda un exemplar da variedade rústica, dous exemplares sen pés, e outro máis novo construído de
ladrillo.
Os cabazos da variedade RÚSTICA, posiblemente dos máis vellos, foron
construídos de forma ruda:
a. 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;
b. 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.
c. Non adoitan levar pinches ou son moi elementais, nen adoitan
rematar con lampións ornamentais.
INDICE
Cabazo rústico da Sarapia
43.04627, -9.07798

CABAZOS SEN PÉS
Cabazo do Rebeiro, sobre repisa. 43.04805, -9.07737

Cabazo “sen elevación” na eira do Sores
43.04631, -9.0781
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Os cabazos da variedade SONEIRA:
a. Teñen os pés grosos e aínda de pouca altura, que xa foron adquirindo a forma troncocónica, e con
capas circulares convexas.
b. 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 soneiráns carecen a miúdo das pontes penais, as testas das partes estreitas.
c. Nestes penais as ringleiras de pedra adoitan rematar nunhas pezas triangulares, que son os pinches.
d. Moitos destes cabazos soneiráns non teñen remates ornamentais e, de telos, redúcense a pináculo e
cruz.
Cabazo do Avelino, dos máis grandes da
parroquia, de dez pares de pés.
43.04694, -9.07796

Os cabazos máis novos do lugar, da variedade
SONEIRA xa teñen, a maior parte, pés
troncónicos ou cilíndricos máis longos, máis
estlizados e esveltos; con tornarratos e con
capas tamén troncocónicas e delgadas. A
cámara ten aspecto hermético, de doelas de
diferentes tamaños e superpostas, sen apenas
facerse desbastes entre as unhas e as outras
para a aireación.
Nas partes estreitas as ringleiras de pedra
adoitan rematar nunhas pezas triangulares,
que son os pinches.
Pequeno cabazo do Jonás (ou do Aurelio)
43.04802, -9.07792

INDICE
Cabazo de Carme da Goriña. 43.04696, -9.07701
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7. LACENAS DAS ABELLAS
Poder achegarmos, con mirada atenta e curiosa, ás lacenas das abellas, esas vellas “tatuaxes” que aínda
perviven nas paredes de moitas das nosas arquitecturas rurais, resulto toda unha aprendizaxe.
Cando os canteiros costruían as casas-vivenda e ou outras construcións complementarias da casa coma as
cortes, as cabanas, os cabaneis...etc. adoitaban construír tamén nos seu muros uns compartimentos ou
habitáculos para as abellas. Pola súa parte interior viñan ser uns ocos cuadrangulares de ata uns 60 cm de
alto, entre 40 cm e 50 cm de ancho, e de fondo o que permitía o grosor da propia parede.
Son AS LACENAS, esas pequenas construcións de cría e habitación que permitiron desde moi antigo, e aínda
o permiten hoxe, que as abellas formasen parte da casa e, xa que logo, ter enxames delas moi preto, supuxo
para os labregos e labregas ter a man a posibilidade de satisfaceren as súas necesidades de mel e cera.
PARTES INTERIOR E EXTERIOR DUNHA LACENA
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 pechado 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 pechábase pola cara interior cunha portiña de
madeira ou, a solución máis vella, 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.
INDICE

LACENAS DO CLARITO, EN ROMAR. (43.04739, -9.07743)
Nos muros da varias casas-vivenda e doutras construcións
adxectivas de Romar aínda queda constancia de 12 lacenas de
abellas.
As tres lacenas do Clarito, que aínda están activas, locen
salientadas na fachada da casa- vivenda, exentas de recebo
(43.04706, -9.07757)

LACENAS da MERCEDES do ROQUE
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8.

FONTE DE ROMAR
A Fonte e Lavadoiro de Romar, fonte de cano que verte
sobre un estanque e comunica más abaixo cun lavadoiro
que aínda conserva as lousas de pedra para lavar. A fonte e
o resto do lavadoiro son de cemento desde a súa
restauración e remodelación inicial feita no 1946, e a
posterior, nos anos 80.
43.04642, -9.07696

