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Introdución
Tén un interese especial o estudo das tipoloxías dos
hórreos ou cabazos de pedra das comarcas máis occidentais de Galicia, as que máis se introducen no océano Atlántico, tendo en conta os diversos aspectos
-xeolóxicos, climáticos etc.- que inciden sobre elas.
Este amplo territorio de máis de tres mil quilómetros
cadrados, que leva o cabo Fisterra como mascarón de
proa, está conformado polo Arco Fisterrán e pola península do Barbanza. O Arco Fisterrán recibe o nome
de Costa da Morte nas súas terras da beiramar, e intégrano as comarcas naturais de Bergantiños, Terra
de Soneira, Fisterra (antiga Nemancos), comarca de
Muros e a Terra de Xallas. A península do Barbanza
intégrana as comarcas do Barbanza e Noia.

Quintáns de Treos (Vimianzo), modelo estándar do hórreo
fisterrán ou atlántico [XMLS]

Esta zona máis occidental de Galicia sofre un prolongado inverno caracterizado pola humidade
ambiental. Partindo da base de que nas zonas máis húmidas da Terra quizais fose onde primeiro se
sentiu a necesidade da invención dun recipiente de gardar o gran separado do chan para illado da
humidade, pensamos que teñen un particular interese estes hórreos atlánticos ou fisterráns, que
no decorrer dos séculos acadaron unhas senlleiras tipoloxías, das máis fermosas de Galicia e do
mundo, con algúns exemplares que ben poden reclamar para si a categoría de obras arquitectónicas monumentais.
Repárase tamén que o material construtivo que se utiliza nesta zona é, case exclusivamente, a pedra.
O duro granito que moi axiña acadou formas propias, un estilo de seu cunha serie de modalidades
quizabes case imperceptibles para o forasteiro, pero non para un observador atento. Pola zona leste
deste territorio chegaremos a delimitar a fronteira entre os hórreos totalmente construídos de pedra
e dos mixtos madeira-pedra que, aínda que nun principio quedarían fóra do noso traballo, decidimos
incluír algunha destas formas híbridas máis significativas.

A xeografía da zona obxecto de estudo
Pola beiramar alterna unha costa escarpada e brava, de altos cantís (cabo de Santo Hadrián, punta
do Roncudo, cabo Vilán, punta da Vuitra, cabos de Touriñán, Fisterra e Monte Louro) con pequenas e recortadas rías -as de Corme e Laxe, Camariñas e a de Corcubión-, estreitos esteiros, breves
coídos e, incluso, extensos areais a mar aberto (de Traba, de Nemiña, do Rostro, Mar de Fóra, o
areal de Carnota etc.). Pola contra, a parte sur da zona obxecto do noso estudo, o Barbanza, é unha
prolongada península formada entre as grandes rías de Muros e Noia e a da Arousa. Os cultivos
agrícolas chegan ás mesmísimas beiras das rías -lugares especialmente favorables ó asentamento
humano- pero tamén se poden ver nos longos brazos de terra que, sen abrigo ningún, penetran
nas augas do temido mar. Os cabazos de pedra da Costa da Morte chegan a dous dos extremos
máis occidentais de Europa: os promontorios de Fisterra e Touriñán. Tres antigos cabazos de pedra
7
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O hórreo máis occidental de Europa mirando ó cabo Touriñán desde a aldea de Campos (Muxía) [XMLS]

e un máis moderno de ladrillo e cemento (de 1963) da aldea de Campos (Touriñán-Muxía) son os
exemplares situados máis ó poñente, pois tan só distan un minuto e doce segundos de meridiano
do faro do famoso cabo, o punto máis occidental de Galicia e do territorio continental español (9º
17’ 54” lonx. oeste).
O territorio do interior é, así mesmo, uniforme e dispar, chan e montañoso. A paisaxe muda inesperadamente con certa frecuencia, aínda que non aconteza así cos modos de vida.
O elemento ordenador da zona norte é a meseta que atravesa o río Xallas na dirección NE.-SO., un
val de máis de 300 n. de altitude media que, seica por causa dun movemento epiroxénico, quedou
pendurado sobre o mar sen formar ría: o propio río vese -víase, máis ben, pois unha central eléctrica quitoulle a auga polos anos oitenta do século pasado- obrigado a desembocar en fervenza
–o cadoiro do Ézaro- a pé do macizo litoral do Pindo. Bergantiños (120-150 m. de altitude media),
a Terra de Soneira (150-200 m.) e a comarca de Fisterra (150 m.) son vales dispostos en chanzos
entre a meseta xalleira e o mar. A península do Barbanza caracterízase polas súas escarpadas e
esgrevias montañas centrais, así como pola súa atrevida penetración no Océano.

Breves notas sobre os hórreos galegos
Un edificio aínda en uso, pero cada vez menos.- A función sobranceira do hórreo galego era a de secar e conservar as mazarocas ou espigas de millo illándoas da humidade e preservándoas
dos ratos. En troques, o hórreo asturiano ten outras moitas funcións, e mesmo pode ser habitado por persoas, cousa imposible
nos galegos.
Bases de hórreos romanos do campamento de Aquis Querquenis (Bande-Ourense)
[XMLS]
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Non obstante, os tempos cambiaron nos últimos anos e moitos
dos nosos hórreos perderon a súa función, quedando en moitos
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llo, esa chuvia suave e fina tan favorecedora da
humidade ambiental. Polo tanto, é lóxico que
se bote man deste tipo de celeiros separados
do chan.

Miniatura dos hórreos das Cantigas de Santa María (foto Leal
Bóveda)

casos só como elemento decorativo arredor da
vivenda labrega.
Unha vez recolleitas dos agros, as mazarocas de
millo veñen molladas cun alto grao de humidade; é preciso enxugalas axiña, debido ó perigo de que o gran demasiado húmido baloreza
e fermente, cousa difícil de superar nas zonas
de clima húmido con altos índices de chuvieiras ó longo do ano. Os habitantes destas zonas
acabaron por buscar unha construción capaz de
solucionar este problema.

Na actualidade, o hórreo galego quedou especializado en gardar case exclusivamente un
único cereal, o millo, de tal que xeito que houbo quen considerou que a construción destes
edificios non podería ser anterior á entrada
deste cereal americano na península Ibérica:
a principios do séc. XVII, segundo varios investigadores, por terras da antiga provincia de
Mondoñedo ou por Asturias. Pero é seguro que
xa había hórreos en Galicia antes desta data,
empregados para almacenar cereais doutra
clase; abonde con lembrar os representados
nunha das miniaturas das Cantigas de Santa
María, do rei Afonso X (séc. XIII), que tiñan
unha forma ben parecida ó modelo estándar
galego, de forma rectangular.
Antes da chegada do millo da América a alimentación dos galegos era de pan de centeo e
de ‘paínzo’ -variedade do verdadeiro e tradicional ‘millo’ (equivalente ó castelán ‘mijo’)-; estes

Nunha época indeterminada -xa da prehistoria-, ideouse un edificio cunha cámara situada
a certa altura do chan, inzado de físgoas para
favorecer a circulación do aire: grazas a iso vaise secar o gran, posto que a concentración da
calor do sol sen aireación provoca lentura no
interior.
Esta zona máis occidental de Galicia caracterízase por ter un inverno moi longo e moi húmido
(entre os 1500 e os 1900 mm de chuvia anuais),
cun alto número de días de persistente orba-

Esfollando o millo (Berdeogas-Dumbría, 2005) [XMLS]
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e outros produtos agrícolas tiñan que se poñer a secar no hórreo. No idioma galego o novo cereal
que chega da América tomou o nome de millo simplemente porque pasou a substituír na alimentación básica ó anterior cereal, que pasou a denominarse ‘millo miúdo’ ou paínzo para conservar
a diferenciación. Da orixinaria palabra haitiana ‘maís’ procede a forma castelá ‘maiz’ e a galega
dialectal ‘maínzo’.
Nestas comarcas do Occidente de Galicia tamén se gardan nos cabazos, aínda que en poucas
cantidades, sacos de centeo, de avea ou algo de trigo; así coma queixos, chourizos, touciño e
xamóns para curaren, e mais allos e cebolas.
Os labores do millo.- O millo ou maínzo seméntase en Galicia
polo mes de maio. Polo outono xa se recolle, ás veces aínda
cun fouciño na man, cortando un a un os pés da planta case
a rentes do chan, amoreándoos en pequenos feixes en dirección contraria ó sentido dos regos. Antano estes feixes íanse
amoreando ata formar unha meda, en torno á cal tiña lugar
un deses antigos traballos comunitarios chamado a escuncha
ou esfolla.

As mazarocas nas barras interiores do hórreo (Hospital-Dumbría) [XMLS]

Leis (Muxía), aireación de outono (XMLS)

As persoas que realizaban o traballo da esfolla ían separando
as mazarocas dos pés de millo; as espigas boas para un cesto, e
as malas –‘o refugo’, ‘millo pallagueiro’- para outro. No cabazo
ocupan compartimentos distintos. Os pés libres da espiga –‘a
palla’- amoreábase no lado oposto ó dos cestos atándose con
corres de xesta: eran os ‘monllos’, cos que antes se facía unha
cabana xuntándoos arredor dunha estrutura cónica de longos
varais.
Os cestos ateigados de espigas lévanse -antes en carros, despois en tractores- ó hórreo, onde se colocan ordenadamente
en determinado número de estantes de madeira –‘barras’- situados a cada lado da porta: no terzo grande -o departamento máis espazoso- van as espigas mellores, as que van quedar

almacenadas para atender as necesidades de todo o ano; no terzo pequeno vai o millo cativo ou
tamén o que se vai consumir de contado. As mazarocas que veñen aínda verdes poden quedar un
certo tempo no exterior, ó aire libre, para se iren secando aproveitando o habitual bo tempo outonal
de Galicia -o verán de san Martiño-; despois tamén se levarán á cámara. Na época do outono trátase de aproveitar as primeiras aireacións o máis que se poida, deixando incluso abertas as portas
do cabazo ó longo de todo o día, pois moitas mazarocas aínda veñen verdes e poderían fermentar.
Estes eran os labores tradicionais do millo. Nos anos oitenta e noventa do pasado século XX, pola
transformación do agro, os milleirais foron desaparecendo da paisaxe agrícola. Na actualidade
séguese plantando millo, pero o obxectivo principal xa non son as espigas, senón toda a planta,
10
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que se corta en verde e se almacena en silos como forraxe para o gando. Estes cambios deixaron
moitos hórreos baldeiros, e xa empezan a non gozar da posición privilexiada que tiñan entre as
construcións adxectivas da casa labrega.
A arquitectura popular con maior vontade artística.- En principio, no hórreo galego cúmprense
as directrices que condicionan a todas as arquitecturas rurais, as que xorden para daren resposta ás
esixencias do medio onde se van asentar e no que se van sentir integradas. O hórreo é unha arquitectura sen arquitectos, anónima, espontánea, de trazas moi sinxelas e esenciais na que apenas hai
erros, que nun principio non vai nacer cunha especial pretensión artística senón cun decidido afán
pragmático. Como calquera outra construción popular, nace e vaise desenvolvendo como resultado
da acumulación de experiencias de xeración en xeración.
O medio condicionou os canteiros de todos os tempos para achegaren as súas experiencias e colaboraren na consecución da tipoloxía do edificio. Tivéronse en conta moitos condicionantes: o clima
xeral e o microclima particular, o tipo de economía pechada, de autoconsumo -na que o hórreo era
a despensa, a caixa de caudais dunha familia-, a estrutura da propiedade -a maior parte das veces
minifundista, pero tamén pode haber certos ‘latifundios’, en especial os dos igrexarios-, os materiais dispoñibles etc. Cando a tipoloxía está conseguida, o celeiro entrará a formar parte do espazo
habitable da casa rural, como unha das construcións adxectivas máis senlleiras da casa-vivenda da

O hórreo reitoral de Sta. Comba de Carnota, marco para unha foto inesquecible: estudantes e profesores do Curso de Galego para estranxeiros
(ILG-USC, 2009) [XMLS].
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Morpeguite (Coucieiro-Muxía) [XMLS]

Boavista (Serres-Muros) [XMLS]

Pés e capas con vontade artística (cabazo de Basilio,
en Castiñeira-Cambeda) [R. Mouzo]

Xuño (Porto do Son) [XMLS]

familia labrega, ó lado da eira, do curral ou dos cabanotes ou alpendres. Co conxunto de todos eles
pasará a se integrar na paisaxe da aldea ou lugar.
O hórreo acabará por exceder a súa inicial finalidade pragmática -de simple recipiente almacenador de gran-, para se erixir cun valor simbólico e artístico dentro da arquitectura popular de
Galicia. Non esaxeramos se afirmamos que o hórreo veu sendo o único edificio onde os anónimos artífices sentiron a necesidade de expresión artística, pois acabou tendo un evidente valor
escultórico, de gran monumento; en moitos caso, el é o verdadeiro orgullo da casa labrega e da
súa facenda.
Tal vontade artística non xurdiu da noite para a mañá, senón que se foi adquirindo no decorrer dos
séculos. Quizais empezou a darse a mediados do séc. XVIII, pois na segunda metade xa rexistramos
datados exemplares de boa feitura coa tipoloxía actual xa plenamente lograda (en Carnota, Mazaricos etc.).
12
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É difícil saber agora se os galegos fomos dos primeiros en inventar o hórreo, pero do que si estamos
seguros é que os nosos canteiros foron os que conseguiron deseñar un dos modelos máis harmónicos e fermosos de todo o mundo. E, particularmente, non se pode negar que os da Costa da Morte
e Barbanza ocupan un lugar ben sobranceiro.
A beleza de liñas do hórreo galego non pasou desapercibida para investigadores foráneos, que
desde hai máis de cen anos se viñeron interesando por esta construción adxectiva. Recoñécese a
súa notable plasticidade, ó superar o carácter de simples recipientes de gran para se converteren
en pezas de grande interese artístico (Flores; 1973: 416).
O seu aspecto exterior, ás veces coroado de cruces a un lado ou ós dous, deu lugar a que moitos
visitantes foráneos pensasen que cada familia labrega tiña o panteón familiar ó lado da vivenda;
outros pensaban que eran capelas particulares, coma as dos pazos. Tampouco faltou quen asegurase, nunha aula universitaria española, que a vivenda típica dos galegos era este singular edificio.
Nas primeiras décadas do séc. XX o polaco Eugeniusz Frankowski (1918: 27) xa apreciara as pretensións artísticas do hórreo galego, evidentes nas dimensións proporcionais “formando un conjunto
armónico con el encantador paisaje de Galicia”. Tiña razón, pois a simple presenza dun hórreo fainos
recoñecer unha paisaxe rural galega. Este investigador fora quen popularizara a teoría, hoxe totalmente rexeitada, que relacionaba a orixe dos hórreos coas construcións palafíticas prehistóricas.
O alemán Walter Carlé, nos anos corenta, subliñara tamén a harmonía do noso hórreo coa nosa
paisaxe, ademais de apreciar o seu valor espiritual; chamáballe a atención que ás veces houbese
exemplares monumentais en aldeas pobres. O seu estudo publicárase orixinariamente en Alemaña
en 1942, en plena Segunda Guerra mundial, co nazismo aínda triunfante e asoballador en toda
Europa. Ademais da valoración estética que fai do noso hórreo, neste traballo fai tamén unha entusiástica loanza dos autores destas singulares construcións, os galegos, fundamentada na ideoloxía
nacionalsocialista da época, que sen dúbida el tamén compartía. Transcribimos ó pé da letra esta
cita, na súa versión en castelán do ano 1948, en pleno franquismo:
“Los moradores de las provincias del NO. [de España] pasan
por ser hombres de poca inteligencia. Esto es calumnioso.
Lo cierto es que el gallego es activo y diligente, de carácter
práctico y de inventiva. No se puede olvidar que dos de
los mejores políticos de los tiempos modernos proceden
de Galicia: Franco y Calvo Sotelo. En este extremo de
Iberia la sangre árabe penetró poco; en cambio, hay
mayor proporción de sangre de origen germano y celta.
Puede, por lo tanto, comprenderse en un pueblo poseedor
de estos elementos raciales, la invención del hórreo de
carácter tan práctico como de bella apariencia” (W. Carlé;
1948:293).
Bamiro (1978): traslado dun cabazo de pedra (XMLS)

Unha conclusión ben racista que, é de supoñer, tampouco sería moi do agrado do nacionalpatriotismo español da época.
Precisamente por ser unha construción verdadeiramente autóctona, o hórreo consegue unha completa integración na paisaxe da súa bisbarra, acabando por fundirse por completo coa propia terra.
13
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Este é o gran logro das auténticas arquitecturas populares: converterse nun dos elementos conformadores da paisaxe de cada zona.
As arquitecturas vernáculas tenden a aproveitaren os materiais específicos de cada comarca para
a súa construción, feito que acrecenta a súa integración na paisaxe. Tense dito que, pasando un
mapa de xeoloxía aplicada co criterio da utilidade da pedra como material de construción, teriamos
explicada -de maneira xeral- a distribución dos hórreos pétreos de Galicia. Esta teoría pode ser
certa en parte, pero opinamos que na elección do material tivo tamén moito que ver o clima: observaremos neste traballo como en zonas bastante escasas en canteiras os seus habitantes constrúen
de pedra os seus hórreos, aínda que se vexan na obriga de teren que ir buscar o material a canteiras
situadas a uns vinte ou máis quilómetros de distancia.
¿Un ben moble ou inmoble?- O hórreo de pedra ten a particularidade de ser un edificio ‘moble’,
que se pode trasladar en caso de necesidade. Isto acontece cando o dono observa que “non seca
ben” por determinadas causas; por exemplo, cando se constrúen edificios ó seu lado, que impiden
a imprescindible aireación do seu interior (caso dos hórreos urbanos, rodeados de altos edificios).
Ante contratempos como estes, e mesmo por traslados de residencia, o labrador opta por mudar
o hórreo de lugar, cousa non difícil de facer cos construídos de cantería: numéranse as pezas e
reconstrúese noutro sitio máis ventilado.
A mobilidade deste edificio mesmo provocou que se puidese xogar ás cartas. Tal foi o caso de José
Miguel López, vinculeiro da casa do Bao (Fornelos-Baio), que en 1847 xogou e perdeu un hórreo
de pedra de seis pés, de trazas xeométricas e moi ben traballado. O gañador da partida residía
en Carreira (Zas), a uns 15 km, e ata alí foron trasladadas en carros as pedras do cabazo, malia a
oposición desesperada da muller do perdedor. Este curioso e desgraciado caso transmitiuse por vía
oral de pais a fillos e así puido chegar a nós grazas ás investigacións de Ramón Romar, un dos seus
descendentes (Romar; 1998: 59-60).
Pero esta propiedade de translación tamén favorece o empobrecemento do patrimonio por parte de
certas persoas das clases acomodadas que ven no hórreo unicamente un enxebre elemento decorativo para o xardín do seu chalé. A cousa agrávase cando se escolle unha tipoloxía estraña á zona;
precisamente unha das tipoloxías que máis atraen son as dos hórreos de pedra da Costa da Morte.
Un caso peor á cando o hórreo galego se converte en material de exportación. Hai exemplares
pétreos da Costa da Morte que foron trasladados a Madrid e soubemos doutro levado en barco á
illa de Eivisa (Baleares) polos anos sesenta do séc. XX. Disque tamén se chegara a intentar trasladar
pedra a pedra a México á mesmísima ‘catedral’ dos hórreos galegos, o parroquial de Santa Comba
de Carnota, hoxe monumento nacional (Fernández; 1974).

As partes do hórreo
Os soportes.- Observamos que os hórreos de pedra máis primitivos destas comarcas asentaban os
seus pés directamente sobre o chan -de terra ou de pedra-, pero as experiencias posteriores obrigaron a elevalos enriba dun alto pedestal rectangular denominado a cepa ou repisa, construído de
cachotes de pedra.
14
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ESQUEMA XERAL DO HÓRREO DE PEDRA DE PÉS E CAPAS
1. Repisa ou cepa.
2. Patín.
3. Pial ou poio.
4. Xugo.
5. Zapata.
6. Alimpeiro.
7. Pé.
8. Capa ou tornarratos.
9. Xugo ou trabe.
10. Soio ou tremiñado.
11. Testeiro.

12. Sobrepontes ou sobretrabes.
13. Duela, doela ou dovela.
14. Aires ou ventos.
15. Esquinal.
16. Topete.
17. Pinche ou pinchón.
18. Aire do pinche.
19. Sobrepenas.
20. Cepo ou pedestal.
21. Cruz.
22. Lampión ou Lampeón.

23. Tellado.
24. Porta.
25. Portais.
26. Lintel.
27. Penal, pinchón ou testa
(parte do/da).
28. Costal (parte do).
29. Testeiro intermedio.
30. Cabeza de duela.
31. Unión.
32. Asento.
33. Grade.

Figura 1: Esquema xeral do hórreo de pedra.
15
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Bornalle, Abelleira (Muros), xugos, pés e
tornarratos [XMLS]

Castiñeira-Cambeda (Vimianzo), elementos sustentantes con vontade artística [XMLS]

Requintados pés e capas do hórreo
de Xuño (Porto do Son) [XMLS]

Na parte superior desta cepa ou repisa, ó través, déitanse unhas longas pedras rectangulares chamadas xugos, destinadas a iren debaixo de cada parella de pés; xeralmente van debaixo dos pés dos
extremos, pois nas partes centrais son substituídos polas zapatas, pezas cadradas ou circulares que
se dispoñen separadamente, unha para cada pé.
Os pés son uns esteos, piares ou columnas dunha soa peza pétrea, que nestas bisbarras occidentais
presentan formas variadas. Aínda que os dos hórreos vellos é máis baixa, a súa altura media anda
entre os 90 cm e 1 metro; a anchura da base polos 25 cm, sendo proporcional ás medidas dos tornarratos que as coroan e ó aspecto xeral do edificio. A súa función é clara: illar a cámara-celeiro
da humidade do chan.
Encol destes esteos -a xeito de grandes capiteis- van os tornarratos ou capas, coa función de impediren que os ratos poidan gabear á cámara e entrar nela. Esta é a causa de que todos os tipos de
capas leven a superficie inferior -o leito- ben lisa e puída, a non ser nos exemplares máis arcaicos.
Para asentar á perfección a capa ó seu correspondente pé, os canteiros efectuaban un pequeno
rebaixe cóncavo na parte superior do pé (operación denominada «facer unha pequena branda»).
Esta concavidade recóbrese cunha finísima areíña ata o bordo; colócase enriba a capa, movéndoa
dun lado para o outro ata lograr que se asente ben ó pé, desta maneira a unión entre as dúas pezas
vai ser total, porque a areíña intermedia ‘enxerta’-como se dun elemento vexetal se tratase- os
elementos conformadores do granito da capa e do pé: funciona como un poderoso cemento. Coa
base ou leito do pé repítese a mesma operación para cementalo ó xugo ou á zapata.
Encol das capas dispóñense longas e resistentes trabes de pedra, denominadas pontes se cobren os
lados longos da cámara, e testas as dos lados curtos. Encima vai xa o chan da cámara, conformado
por pedras planas que abarcan todo o ancho, agargaladas nas pontes. Este chan denomínase tremiñado nalgunhas zonas, e os soios ou o sobrado, noutras.
Coa colocación dos soios queda constituída a grade, base da cámara do edificio.
Os elementos sustentados: a cámara-celeiro.- A altura e a anchura da cámara-celeiro son semellantes en todas as bisbarras fisterrás, con moi escasas diferenzas: a altura anda polos 2,50 m e a
anchura arredor de 1 metro e medio. A lonxitude é xa o que máis cambia, posto que depende do nú16
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mero de pés sobre os que se asenta, que ha de ser maior ou menor
segundo a facenda ou a situación económica do seu propietario.
Enriba das pontes levántanse as catro paredes da cámara, que nos
lados longos reciben o nome de costais, e nos curtos os de penais,
pinchóns, pinches ou cabeceiras.
A construción da cámara organízase desta maneira: encol das pontes colócanse outras trabes de igual lonxitude, chamadas sobretrabes ou sobrepontes, e despois un número ilimitado de pequenas
pezas de pedra denominadas doelas ou sequeiros, pezas que van
superpostas deixando entre si físgoas que permiten a aireación interior (son os aires, ventos ou pasaventos).
Son moi variadas as formas das doelas e, a xulgar polo coidado
amosado polos canteiros na súa talla, pódese calibrar a vontade
artística do edificio. Nos cabazos máis primitivos construíanse as
paredes das súas cámaras superpoñendo cachotes de pedra ou estreitas rachas irregulares de pedra. Estes hórreos primitivos chámase «de rachuela» porque as súas paredes foron feitas a base da
paciente superposición de estreitas rachas irregulares de pedra;
este tipo arcaico obsérvase en calquera lugar da zona, pero é máis
abundante nas zonas onde as canteiras escasean ou a pedra é de
mala calidade (por algunhas partes da Terra de Xallas, polo concello de Coristanco etc.).
Quizais a mediados do séc. XVIII empezáronse a construír de cantería os cabazos pétreos, con pezas moi xeométricas talladas a punteiro e martelo; os cálculos dos mestres canteiros van ser agora do
máis minucioso, pois van ser «a escuadro», o que supón o triúnfo
decidido da liña recta para acentuar o carácter arquitectónico e
mesmo escultórico do edificio. Deste xeito, as doelas xa se poden ir facendo previamente, en quendas estereotipadas; despois
colocaranse en ringleiras alternas de arriba a abaixo para que non
coincidan as unións, alternancia que se observa perfectamente nos
penais.
A estrutura da cubrición do hórreo coincide, en xeral, coa das casas
da zona: é a cuberta a dúas vertentes ou augas; para facilitar a
consecución desta forma, os penais rematan en cadansúa peza de
pedra a xeito de frontón triangular -o pinche ou pinchón-, cubertas
por dúas pezas rectangulares chamadas sobrepenas, dispostas de
xeito que impiden a penetración da auga da chuvia.

Brandomil (Zas), base de columna romana reutilizada como poio
[XMLS]

A Vacariza, Berdeogas (Dumbría), cámara
hermética dunha cabaceira vella [XMLS]

Campos, Touriñán (Muxía), cambio construtivo dunha cámara vella e outra máis
nova [XMLS]

Paramento de doelas e pasaventos do
hórreo reitoral de Lira (Carnota) [XMLS]
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1. Cee

9. Lantarón
(Val do Tines)

2. Louredo 3. Carnota
(Carnota)

10. Santa
Comba

11. Xaviña
(Camariñas)

(Carnota)

17. Abuín
(Sta Comba)
de metal

25. Brens

26. Coucieiro

(Muxía)

en forma de
campanario

27.
Ameixenda

(Muxía)

6. A On

8. Buño

(Ponteceso)

16. Xaviña
(Camariñas)

de cemento, en
forma de copón

20. Tella

(Ponteceso)
de cemento

21. O Ézaro

28.
Arantón
(Xallas)

23. Sardiñeiro

(Xallas)

29.
Carnota

36. Cuño
(Muxía)

22.
A Pereira

30.
A Pereira

31.
Carnota

(Xallas)

37.
Carnota

Figura 2: Remates. Tipos de lampións
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7. Nemeño

(Muxía)

12.
13. Coristanco 14. Barbeira/
15.
de cemento
Ameixenda
Fontecada Entines

33. Toba 34. Sardiñeiro 35. Bardullas
(Cee)

5. Ozón

(Cee)

18.
19. Sordíns
Vilarnovo (Coristanco)
(Camariñas)

4. Ínsua

(Val do Dubra)

38.
Codesos
(Cee)

24.
Vilar de
Toba

32.
Ameixenda
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1. Brens

2. Cuño

3. Xaviña

5. Dumbría

6. Cruz Greca

7. Bustelo

(Muxía)

9. San Martiño de Ozón

10. S. Martiño de Ozón

13. Barbeira

14. Morpeguite

(Muxía)

(Xallas)

(Muxía)

(Muxía)

4. Cuño
(Muxía)

8. Xaviña

(Dumbría)

11. Vilar de Toba

15. Vilarmide
(Muxía)

12. Merexo
(Muxía)

16. Xaviña
(Vilastose)

Figura 3: Remates. Tipos de cruces.
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Maceiras (Carnota), remates lanzais
da cabaceira común [XMLS]

Artísticos remates barrocos do hórreo reitoral de Sta. Comba de Carnota [XMLS]

Remates do hórreo de Xuño (Porto do
Son) [XMLS]
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No punto de unión das sobrepenas sitúanse os remates: lampións e/
ou cruces. Os primeiros –tamén chamados torreóns, pendóns, aguillóns, guións ou pináculos- son simples esteos rematados nunha forma piramidal na maior parte das ocasións, dos que se ten escrito moito: relacionouse a súa función con antigos ritos labregos de solicitar
a protección divina para os froitos gardados na cámara, tamén como
unha especie de amuleto para escorrentar as meigas ou os espíritos
malignos. Algúns investigadores estranxeiros viron nestes lampións
antigos símbolos fálicos en forma de pirámide (King; 1920-III: 225).
Para Castelao (1949: 96) eran elementos simbólicos, reminiscencias
dunha invocación de calquera deidade primitiva xa desaparecida do
universo galego, pero que pasara do paganismo ó cristianismo simbolizando a fecundidade. O certo é que moitos deses lampións -frecuentemente coroados con bólas, frechas etc.- coinciden formalmente cos
remates barrocos dos tellados de moitas igrexas galegas, das chemineas dos pazos etc.
Rematando a parede curta considerada principal do cabazo -chamada
a cabeceira-, o lampión piramidal vese substituído na meirande parte
do territorio por unha cruz pétrea, feito que supón a cristianización
do hipotético culto pagán primitivo. Non faltan testemuños documentais dos bispos galegos recomendando ós párrocos rurais a substitución dos lampións por cruces. Teñen estas formas diversas, pero
na maior parte dos casos coinciden coas que coroan os muros das
igrexas ou os nichos dos cemiterios que rodean os adros parroquiais.
Por outra banda, son tamén moi abundantes os hórreos sen remates
(coma tal, na Terra de Soneira), e chama a atención que o reitoral de
San Mamede de Carnota non os teña.

Remates do cabazo de Basilio, en Castiñeira (Cambeda - Vimianzo) [XMLS]

Cabaceira da reitoral de San Mamede de Carnota, sen remates cruciformes [XMLS]
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As clasificacións posibles
Non é nada doado establecer unha clasificación xeral dos hórreos, posto que se mesturan con facilidade os elementos diferenciais dunha zona nos doutra, e viceversa. Nestas comarcas occidentais
optamos por reducir as clasificacións a tres tipos:
A) Polo material empregado: de varas ou corres; de madeira; de pedra; mixtos madeira-pedra; de
ladrillo e cemento.
B) Pola forma da planta: rectangular, cadrada, circular.
C) Polas bases de sustentación: sobre pés dereitos e capas ou tornarratos; sobre muretes transversais; sobre celeiro ou sobre cepa.
D) Pola súa maior ou menor antigüidade (nos de pedra e sobre pés e capas): hórreos vellos –xa
existentes con anterioridade á segunda metade do séc. XVIII- e hórreos novos –quizais ideados a
mediados do séc. XVIII-.

Figura 4: Cabaz de varas
ou corres

Figura 5: Hórreo mixto.
1. Muretes.
2. Rodo.

Figura 5: Hórreo de pedra sobre celeiro
1. Celeiro.
2. Rodo.

Hórreo de varas en Bosnia-Herzegovina,1980 [XMLS]
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eran máis ca grandes cestos de forma circular
e cuberta cónica de palla, destinados a almacenaren os cereais dunha maneira máis permanente. Cando un instrumento pasa a ocupar
o lugar doutro no desempeño da mesma función, o normal é que se apropie tamén do seu
nome, como aconteceu coas patacas chegadas da América, chamadas nalgunhas comarcas
‘castañas’ ou ‘castañas da terra’ por tomaren o
nome do produto que substituíran; do mesmo
xeito o ‘maís’ americano –zea mays- é chamado en Galicia e Portugal ‘millo’ por substituír
na alimentación ó primitivo e verdadeiro ‘millo’
-[panicum] miliaceum-, despois chamado ‘millo
miúdo’ ou ‘paínzo’.

As denominacións comarcais
Para denominar o edificio máis específico da
nosa arquitectura rural viñemos utilizando a palabra hórreo por ser a máis comunmente espallada por toda Galicia, pero o certo é que nestas
terras do occidente galego non é esta a palabra
máis enxebre para denominalo; mesmo hai quen
considera que esta é a palabra castelá equivalente.
As formas máis comúns nestas terras son as
seguintes: cabaz, cabazo e cabaceira, pronunciadas en case todo o territorio con seseo. Obsérvese que como se conserva na raíz de todas
as variantes a que seguramente fose a forma
etimolóxica: cabaz (<lat. *capaceu), co que se
designa hoxe en Galicia un tipo de ‘cesto plano
con asas’. En realidade, os primitivos hórreos -os
feitos con varas de vimbios ou de silvas- non
22

Na denominación dos hórreos acabou pasando
neste territorio occidental algo semellante. A
pesar dos sucesivos cambios en formas e materiais -da forma circular á rectangular; da substitución das varas de corres pola madeira; da
madeira pola pedra e desta ultimamente polo
ladrillo e o cemento-, seguen persistindo os nomes primitivos sen que ninguén os relacione xa
coa súa significación orixinaria -case etimolóxica- de ‘grandes cestos’.
A xeneralización da denominación hórreo empeza a ser usada con normalidade na zona centro e norte de Mazaricos e polo xeral fóra dos
límites do hórreo pétreo da Costa da Morte.

Lampión simple dun cabazo de Arantón (Santa Comba), de 1869 [XMLS]
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A tipoloxía común do hórreo atlántico ou fisterrán
Na nosa opinión, aínda que con certas variantes que sinalaremos máis adiante, esta zona máis occidental de Galicia
presenta unha única tipoloxía básica de hórreo ou cabazo,
a que demos en chamar atlántica ou fisterrá, caracterizada
por estes aspectos:
1. Un edificio totalmente construído de pedra (exceptuando a porta ou portas de entrada).
2. Unha cámara aérea de planta rectangular -dous lados
moi longos, dous bastante curtos- que vai asentada sobre
un número indeterminado de parellas de columnas ou pés
dereitos de formas diversas, coroados estes con cadansúa
capa ou tornarratos de forma circular.
3. As físgoas de ventilación (chamadas aires ou ventos) da
cámara, abertas no paramento de doelas ou pezas de cantería que a compoñen, dispóñense horizontalmente polos
catro lados.

Modelo estándar do hórreo atlántico ou fisterrán
(Val de Duio, Fisterra) [XMLS]

Obviamente, estes aspectos fundamentais apreciarán sensibles diferenzas segundo as zonas, o que dará orixe á delimitación de diversas variantes zonais ou comarcais, que
constitúen o motivo central deste traballo divulgativo.
Tipos de pés (fotos p. 26).- Presentan estas formas:

Colúns (Mazaricos), dúas variantes da tipoloxía común [XMLS]

1.Pés troncocónicos primitivos.- Son os dos hórreos vellos. Pezas monolíticas de escasa altura e
moito grosor; moi rudas, pois ás veces nin están desbastadas. Están espallados practicamente por
todo o territorio.
2.Pés troncocónicos dos hórreos novos.- Son a evolución natural dos primitivos, e tamén están
espallados por todo o territorio, aínda que son case exclusivos da zona norte e centro: Ribeira
Baixa do Anllóns, Terra de Soneira e oeste de Xallas e ría de Camariñas). Dentro desta forma aínda
se distinguen catro variantes: a) a ideal: diámetro do sobreleito (parte superior) igual á metade do
leito (parte inferior); b) de leito e sobreleito case iguais; c) pés troncocónicos altos e moi finos (os
máis modernos), visibles por Soneira e oeste de Xallas.
3. Pés cilíndricos.- Diámetro do leito e sobreleito iguais; concentrados no Arco Fisterrán.
4. Pés prismáticos biselados pola súa parte central, esparexidos igualmente polo Arco Fisterrán,
pero tamén pola península do Barbanza e mesmo pola zona de hórreos mixtos madeira-pedra da
redonda de Outes e Noia.
23
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Figura 7:
Partes dun pé de hórreo
1. Leito.
2. Soborleito

1. TRONCOCÓNICOS

3. PRISMÁTICOS BISELADOS

2. CILÍNDRICO

4. PRISMÁTICO
SEN BISELADOS

5. PIRAMIDAL

Figura 8: Tipos de pés

Figura 9: Partes dunha capa ou tornarratos
1. Coroa 2. Sobreleito 3. Leito 4 Barbilla

CILÍNDRICA

CADRADA LISA

HÍBRIDA

TRONCOPIRAMIDAL

CADRADA HÍBRIDA

TRAPECIAL

BÍPEDA DE EXTREMOS CURVOS

Figura 10: Tipos e variantes de capas ou tornarratos
(A: capas de orixe convexa)
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BÍPEDA DE EXTREMOS RECTOS

Figura 11: Tipos de variantes de capas ou tornarratos (B)
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Case anecdóticos son os pés prismáticos sen biselar ou oitavar, concentrados case unicamente no
Val de Barcala, zona xa de hórreos mixtos e, por unha rara excepción, pola parroquia da Abelleira
(ría de Muros) e na chamada Casa do Camiño de Vilar de Toba (Cee), que xa non existen na actualidade.
4. Pés troncopiramidais. - Moi escasos, existentes case exclusivamente no val do río Donas (afluente do Tambre pola dereita).
Tipos de capas ou tornarratos (fotos p. 26).- Xeralmente teñen forma circular (uns 83 cm. de diámetro), pero tamén as hai cadradas, rectangulares e trapeciais.
1. Capas ou tornarratos circulares.
1.a) Capas circulares de sobreleito convexo (dos hórreos vellos).- Forman conxunto cos pés primitivos (troncocónicos) e, polo tanto, tamén presentan gran rusticidade, pois son simples pezas máis ou
menos redondas e escasamente desbastadas. O conxunto pé-capa dos hórreos vellos ten forma de
cogomelo. Espállanse practicamente por todo o territorio, o que demostra que foron as orixinarias.
1.b) Capas circulares troncocónicas.- Nun principio parecen a evolución natural das anteriores,
pois aparecen por todo o territorio formando parella cos pés troncocónicos. Unha variante son as
troncocónicas co sobreleito rebaixado de forma cóncava por catro lados (moi común en Soneira e
oeste de Xallas).
1.c) Capas circulares moi estreitas de sobreleito convexo (case planas).- Espállanse pola banda
norte da ría de Muros, Carnota e Mazaricos.
1.d) Capas circulares grosas de sobreleito alombado.- Espállanse polos concellos de Carnota, Mazaricos e Muros. Son case as únicas que se ven polo Barbanza.
1.e) Capas cilíndricas.- A súa área de expansión é o Arco Fisterrán (de Fisterra a Muros, introducíndose tamén no interior por Dumbría e Mazaricos. Xeralmente van sobre pés cilíndricos ou
prismáticos biselados.
1.f) Capas circulares híbridas (cilíndricas na parte que queda medio agochada baixo a cámara;
convexas ou troncocónicas no espazo que dá ó exterior, sobresaíndo en planta). Alternan coas
cilíndricas no Arco Fisterrán (área de Corcubión-Cee e Carnota, principalmente); xeralmente van
sobre pés prismáticos biselados.
1.g) Capas circulares moi pequenas (máis ou menos cilíndricas).- Obsérvanse polos concellos de
Outes e Noia, maiormente con hórreos mixtos.
2. Case totalmente estraños ó tipo xeral de cabazo pétreo atlántico ou fisterrán, quedan unha serie
de tornarratos ou capas marxinais e case anecdóticas: as troncopiramidais, que aparecen, tamén
excepcionalmente, nos xa desaparecidos hórreos da Casa do Camiño do Vilar de Toba (Cee) e nos
concellos de Santa Comba e a Baña, zona fronteiriza de mestura de formas; as cadradas, que constitúen outra rara excepción anecdótica, con moi escasos exemplares (por exemplo, nun hórreo da
Abelleira-Muros); as trapeciais lévanas os hórreos mixtos do Val de Barcala; pola zona de Outes e
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Distintos tipos de soportes de hórreos (de esquerda a dereita): hórreo vello de Beba (Mazaricos); soportes vellos e novos en Campos-Touriñán
(Muxía); soportes do cabazo soneirán e xalleiro (Fornelos, Baio); pé prismático biselado e capa cilíndrica (Carnota); pé prismático biselado
e capa circular de sobreleito alombado, Oleiros (Ribeira); pés troncopiramidais con capas circulares Banzas (Outes); pés e capas de cemento
respectando as formas tradicionais, Lires (Cee). [Fotos: XMLS]
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Noia hai tornarratos conformados por unha especie de mesas que abarcan transversalmente a dous
pés, rematando cos extremos curvos ou rectos.
Igualmente, poden ser elementos diferenciadores para a delimitación das variantes comarcais, a
maior ou menor abertura dos ventos ou físgoas de ventilación, a estereotomía das doelas ou a calidade da pedra utilizada. Tamén a diversidade dos seus artísticos remates: os lampións piramidais e
as cruces (mesmo a ausencia destes remates -como maiormente se observa pola Terra de Soneirapode constituír outro elemento diferenciador).
Estas diferenzas nas variantes máis ou menos comarcais non alteran no fundamental os tres carácteres comúns anteriormente enunciados, polo que se pode considerar como única tipoloxía desta
ampla zona occidental a atlántica ou fisterrá, en base á proximidade constante do océano e á
importancia simbólica do cabo de Fisterra.

A área de expansión do hórreo atlántico de pedra
A liña que delimita polo leste o tipo común do cabazo de pedra noroccidental case coincide coa
fronteira que delimita o cabazo totalmente pétreo do mixto. Diverxe esta en que na zona norte
sae da enseada de Niñóns, preto de Corme -a liña que marca a fronteira cos mixtos sae á altura de
Buño (Malpica)-, e que, ó entrar na meseta de Xallas, reprégase notoriamente cara ó oeste, achegándose á vila de Santa Comba (a fronteira cos mixtos ábrese cara ó leste, bordeando os vales do
Dubra e de Barcala). As liñas dunha e doutra fronteiras coinciden ó baixarmos cara á ría de Muros
e Noia, sendo claras polas parroquias do Freixo (zona norte da ría) e Boa (zona sur), pero, na dirección da ría da Arousa, volven afastarse unha da outra de novo, quedando os últimos exemplares do
hórreo pétreo tipo fisterrán entre as vilas de Boiro e Rianxo.
O tipo xeral atlántico continúa nas súas características fundamentais polas parroquias máis occidentais do Salnés e do Morrazo, xa nas Rías Baixas -por exemplo, en San Vicente do Grove, na illa
de Ons e nas parroquias de Aldán ou do Hío (Cangas)-. Todo parece indicar que a zona marítima
máis occidental de Galicia, a que máis sofre máis directamente as borrascas atlánticas, presenta un
único tipo de hórreo de pedra: o que vai sobre pés e capas e leva os ventos de aireación da cámara
dispostos horizontalmente.
Este tipo xeral de hórreo atlántico engloba tres tipoloxías do hórreo de pedra, enunciadas no seu
día na moi exhaustiva obra de Ignacio Martínez (1979: 264-269): son os que este investigador
denomina tipos ‘Coristanco’, ‘Finisterre’ e ‘Noya’. Son moi atinadas as súas delimitacións: o seu tipo
‘Coristanco’ coincide coa variedade que nós denominamos da Ribeira Baixa do Anllóns; o ‘Finisterre’ é o tipo máis espallado pola Costa da Morte; o tipo que el denomina ‘Noya’ encontrámolo un
pouco máis inexacto, posto que todo o territorio ó leste de Noia -e esta mesma vila tamén- queda
fóra dos lindeiros dos cabazos enteiramente construídos de pedra, aínda que si vaian maioritariamente sobre pés e capas.
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A fronteira dos hórreos de pedra atlánticos cos mixtos madeira-pedra.
López Soler efectuara en 1931 a delimitación dos hórreos de pedra e de madeira: unha liña que
sairía da cidade da Coruña para dirixirse a Santa Comba, e desde alí ó río Ulla, entre Imo e Catoira.
Nos últimos anos, segundo as nosas observacións, a fronteira dos cabazos totalmente construídos
de pedra cos mixtos, sería unha liña sinuosa que partiría do norte, ó leste da vila de Malpica, e iría
por Buño, Cereo e Valenza; torcería logo cara ó leste ata chegar a Coristanco, para despois virar decididamente cara ó sur, por Seavia, entrando así na meseta do Xallas, bordeándoa completamente
por esta parte sen descender ó Val do Dubra (zona de hórreos mixtos); despois torna lixeiramente
cara ó oeste (zona de Ser), pero de inmediato volve cara a oriente por Suevos e Marcelle; á altura
de San Vicenzo da Baña introdúcese de novo cara a occidente seguindo o curso do río Barcala; no
remate do val, en Fontecada, tira de novo cara ó sur por Landeira, Cornado e Vilaserío en dirección ó
derradeiro tramo do río Tambre; non chega a tocar o río e vira en redondo cara ó noroeste seguindo
os vales dos ríos Donas e Tines -deixando a Outes dentro da zona dos hórreos mixtos- e torce de
novo para subir á parroquia de Chacín -que xa está na meseta xalleira- cara ó sueste, para por
fin dar chegado á ría de Muros e Noia, augas que vai tocar na vila ribeirá do Freixo. Por este lugar
prodúcese outra significativa mestura de exemplares de pedra e mixtos.
Sorprendentemente, a presenza da ría non interrompe a liña fronteiriza, que se ve continuada pola
outra beira, a sur, pola zona de Boa e Miñortos (concello de Noia); gabea pola accidentada serra do
28

O hórreo atlántico ou fisterrán

Barbanza e, ó baixar pola parte sur, efectúa unha viraxe cara ó leste para chegar ó río Ulla na súa
desembocadura no lugar de Quintáns (Rianxo), fronte a Catoira. Na banda sur da ría, comarcas de
Caldas e dos Salnés, xa non se aprecia esta fronteira, pois os hórreos son maioritariamente mixtos,
como se aprecia no exhaustivo traballo investigatorio de Leal Bóveda, na súa obra Os hórreos da
terra de Caldas de Reis (1998).
Esta fronteira coincide en boa parte coa de tipo xeral do hórreo pétreo atlántico ou fisterrán, e máis
coa do sustentado por pés e capas.
Causas da xeralización da pedra: as teorías xeolóxica e climática.- Notables investigadores
-como I. Martínez, especialmente-, mostráronse abertamente partidarios da chamada teoría xeolóxica, rexeitando a climática defendida por outros como Frankowski, Carlé, Pracchi etc.
“El factor determinante sería la condición de la roca aflorante en el suelo. La construcción rural emplea
los materiales que el medio inmediato proporciona; donde la piedra tiene buenas cualidades como
material de construcción, el hórreo puede ser de piedra porque exige el tallado de grandes piedras
para los postes y dinteles. Donde la roca es esquistosa o muy fisurada no pueden tallarse sillares de
las dimensiones requeridas; la construcción de un hórreo de piedra sólo es posible por el sistema
de mampostería y su estructura debe modificarse para adaptarse a este modo de construcción”
(MARTÍNEZ; 1979: 46). A la zona de piedra de buenas cualidades corresponden las comarcas con
mayor densidad de hórreos de piedra o de hórreos mixtos con el mínimo empleo de la piedra a las
zonas de rocas esquistosas” (Ibidem: 235-236).

Moitos anos atrás amosábase Pracchi (1952) partidario da teoría climática, afirmando que os hórreos de pedra se encontrarían nas zonas costeiras -por causa da súa maior humidade, que estragaría máis rapidamente a madeira- e os de madeira nas zonas interiores. I. Martínez rexeita esta
teoría tentando demostrar que hai zonas costeiras con hórreos de madeira: parte de Bergantiños, as
Mariñas coruñesas etc. Para explicar a coincidencia que sinalaba Pracchi entre a área dos hórreos
da zona occidental e as zonas de máxima pluviosidade, Martínez sinala que esta zona coincide tamén coa área granítica, o que leva a este investigador a deducir que a excelente calidade da rocha
determinaría o seu emprego na construción do hórreo.
“Observemos que los hórreos de piedra no se encuentran exclusivamente en la zona occidental donde
llueve mucho, sino en zonas de menor pluviosidad, como la comarca de Bergantiños (tipo San Pedro
de Visma). Y que los hórreos de madera sólo en las comarcas de menor precipitación como las Mariñas
de la provincia de La Coruña, sino también en otras de fuerte pluviosidad como la del Salnés, en la de
Pontevedra, en el bajo valle del Umia y litoral de la ría de Arosa” (Martínez; 1979: 47).

Lugarnovo (Mazaricos), hórreo pétreo con pedra de mala calidade [XMLS]

É complicado decidir cal foi o factor que máis influíu para que a xente
dunha zona determinada se decidise
á utilización exclusiva da pedra como
material construtivo do seu hórreo.
Existen razóns para apoiar cada unha
das teorías en liza, a xeolóxica e a climática. Ignacio Martínez tiña razón
cando afirma que non todas as zonas
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marítimas rexistran hórreos pétreos, mais, polo mesmo razoamento, tampouco todas as zonas ricas en canteiras de
granito son zonas de cabazos de pedra. Consideramos que
non está totalmente acertado este autor cando exclúe totalmente a influencia climática en favor da validez exclusiva da
teoría xeolóxica: no territorio estudado existen amplas zonas
sen montañas nin penedos achegados -incluso extensións de
desoladas gándaras e brañas (por exemplo, arredor da parroquia de Castriz, no norte de Xallas) e a grande chaira central
xalleira: desde Santa Comba a Mazaricos- nas que é preciso percorrer quilómetros e quilómetros para atopar unha
canteira; malia todos estes impedimentos, os seus hórreos
As Agreiras (Moraime-Muxía), algúns cabazos de
cemento tamén adoitan respectar o modelo es- están totalmente construídos de pedra, e, en moitos casos, os
tándar [XMLS]
canteiros víronse na obriga de erguelos a base dunha agónica
superposición de pedras xistosas moi cativas e miúdas.
En certas ocasións, os labregos destas zonas escasas en pedra preferiron marchar a varias leguas
de distancia na procura dunha pedra de gra boa calidade para os seus cabazos. Hai testemuños
disto na zonas central e norte do concello de Mazaricos, de pedra xistosa de mala calidade (Jurjo
Lado; 2007: 14). Labregos de Xallas chegaban a percorrer cos seus carros 40 km para viren á Terra
de Soneira por boa pedra de cantería para os seus hórreos.
Por todo o exposto, consideramos que ningún dos factores en exclusiva provocou directamente a
utilización dun ou doutro material; seguramente houbo unha conxunción dos dous: o xeolóxico e
o climático.
Sen descoidar o factor xeolóxico, para nós o factor climático debeu ser o principal, pois se xa Galicia ten clima hiperhúmido, estas penínsulas introducidas no Atlántico –a do Arco Fisterrán e a do
Barbanza- téñeno en grao sumo, especialmente no inverno. Quizais esta banda occidental sexa a
de maior número de días orballentos do ano. O clima chuvioso foi determinante, ó noso entender,
para que os habitantes destas comarcas fosen abandonando gradualmente as varas entretecidas
a xeito de grandes cestos polo emprego da madeira -como primeiro paso-, deixando despois esta
para pasar ó uso decidido e exclusivo da pedra, material máis custoso, pero tamén máis duradeiro.
A constante lentura ambiental produce o apodrecemento das estruturas de madeira máis rapidamente ca noutras zonas, especialmente as do interior ou outras marítimas de clima moito máis
suave. En días de temporal, ademais, os hórreos de madeira poden ser facilmente estragados ou
derrubados polo forte e intenso vento reinante. En suma, que o labrego procura, en canto consegue
certa estabilidade económica, tirar cos hórreos de madeira e de varas –destes xa non quedan hoxee erguer un de pedra que lle dure ‘toda a vida’, para poder así quedar liberado do traballo de andar
cambiando as táboas podrecidas cada tres ou catro anos.
Nas zonas lindeiras coa área do noso cabazo pétreo -maiormente nos vales fluviais da marxe dereita do Tambre, a partir dos que empeza a zona de hórreos mixtos madeira-pedra- rexístrase unha
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fúndense con ela, exemplares construídos co
fermoso granito rosado, precisamente denominado polo xeólogo Parga Pondal tipo ‘Traba’ ou
‘Pindo’. Por outra parte, a extrema escaseza de
canteiras en extensas zonas de Xallas provoca,
como xa dixemos, que a cabaceira se constrúa
superpoñendo na cámara diminutas rachas de
pedra xistosa, de cor moi escura.
O límite leste dos cabazos sustentados por pés
e capas
Ser (Santa Comba), hórreo mixto que substituíu a cámara de madeira por pedra [XMLS]

alta porcentaxe de exemplares que mudaron
as súas partes de madeira por estruturas pétreas, quedando así un aparente hórreo de pedra, construído enteiramente con este material,
pero amosando ás claras a estrutura dun hórreo
mixto. Outros mudaron, hai tamén non moitos
anos, as súas partes de madeira das partes centrais da cámara por modernos paneis de ladrillo
ou formigón armado; a motivación está clara:
evitar o traballo de ter que andar cambiando
cada certo tempo as partes de madeira.
É totalmente lóxico que a proximidade ou non
de boas canteiras influíra o seu para que se tomase a decisión a prol dun ou doutro material,
pero coidamos que ese factor pouco tería que
facer se antes o clima non revelase con nidia
claridade as súas esixencias. A ausencia da pedra só pode retrasar un tempo máis ou menos
prolongado a mudanza do material perecedoiro
polo duradeiro, nas zonas onde o clima esixa
ese cambio.
A xeoloxía inflúe moito na selección dos materiais pétreos: nas proximidades dos chamados
Penedos de Pasarela e Traba (zona litoral norte da Terra de Soneira) ou do macizo do Pindo
(entre O Ézaro e Carnota), os hórreos destas
zonas intégranse plenamente na paisaxe e con-

As formas vense condicionadas polo material
utilizado, feito que se aprecia claramente nas
diversas tipoloxías existentes: o normal é que
a cámara do cabazo de pedra atlántico vaia
sostida por pés e capas ou tornarratos do mesmo material, e que a dos hórreos de madeira ou
mixtos vaia sobre muretes transversais ou sobre
outra cámara rectangular (denominada celeiro
por algunhas zonas). Por norma xeral cúmprese este enunciado, aínda que un dos tipos de
cabazos pétreos da zona oeste de Bergantiños
-comprendido dentro da variante da Ribeira Baixa do Anllóns- vaia tamén sobre celeiro
(o mesmo có dunha estreita franxa ó leste de
Xallas). Nas zonas de transición é habitual ver
hórreos mixtos sobre pés e capas.
A fronteira da utilización destes esteos verticais –os pés-, como elementos de sustentación,
case chega a coincidir co límite leste do uso
exclusivo da pedra como material construtivo:
unha liña que, partindo da enseada de Niñóns
(ó norte de Corme), atravesa a parte oeste de
Bergantiños -por Pontedona (Coristanco)- e
pasa polo norte de Xallas por Castriz e Freixeiro,
na dirección do río Tambre á altura de Negreira.
Desde aquí volve retroceder cara ó oeste polas terras máis baixas do Val de Barcala (Covas,
Corneira...), torcendo de novo na dirección do
Tambre por Vilaserío, Barbazán e Cando.
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Ata aquí, o percorrido vai case paralelo á liña da fronteira dos hórreos de pedra. A partir de Cando
van diverxer notoriamente unha e outra liña: mentres que a dos cabazos pétreos se volve introducir
cara ó oeste para despois baixar á ría de Muros polo lugar do Freixo, a liña dos pés e capas continúa directamente na dirección sur atravesando o Tambre á altura da Ponte Nafonso, pasando moi
preto da vila de Noia polo lugar de Sampaio (a 1,5 km. da vila noiesa), e continuando polo termo
municipal de Lousame en dirección ó concello de Rianxo.			

Suevos (A Baña), hórreo estruturalmente mixto con cámara de pedra sobre pés e capas [XMLS]

Hórreo mixto sustentado por pés e capas (entre O Cruceiro de Roo e O Freixo,
Outes) [XMLS]

Existencia de zonas híbridas de transición.- Nesta fronteira existen curiosas zonas híbridas, debido a que os hórreos sen pés das zonas bergantiñá e dos vales do Tambre logran introducir os seus
modelos nun amplo territorio cara ó oeste (Ribeira Baixa do Anllóns, norte da Terra de Soneira,
parte central de Xallas –particularmente entre os concellos de Santa Comba e A Baña-).
É verdadeiramente curioso observar como nesta última das zonas citadas as tipoloxías se mesturan arbitrariamente: aparecen interesantes exemplares híbridos debido a que os tipos propios
dun material adquiren as características do outro, e ó revés. Xa falamos dos que naceran mixtos e
acabaron reconverténdose en pétreos, ó se substituíren as taboíñas de paredes da súa cámara por
pedras superpostas. A estrutura segue a ser totalmente dun hórreo mixto, pois van sobre muretes
ou celeiro, levan paredes case opacas nos lados curtos etc. (fotos pp. 31 e 32).
E aínda se deu ultimamente unha evolución máis radical coa introdución do ladrillo e cemento
como materiais construtivos: quitáronse as taboíñas verticais de madeira e fíxose unha disposición
semellante de ladrillo e cemento, que en todo segue as formas propias da anterior estrutura. Mudouse o material, pero persisten as formas do anterior aínda que ás veces este novo material non
sexa o axeitado para elas.

32

O hórreo atlántico ou fisterrán

A tipoloxía xeral do hórreo de pedra atlántico ou
fisterrán: características máis comúns
1. Os «hórreos vellos».- Os chamados «hórreos vellos» de pedra atópanse espallados por todo este
territorio occidental que vai da zona oeste de Bergantiños ó Barbanza, pasando polas comarcas de
Soneira, Xallas, Fisterra e Muros. Neles apenas se aprecian diferenzas en ningunha das súas partes,
o que demostra que a tipoloxía máis antiga foi única, coas formas básicas suxestionadas pola natureza. Xunto con outros investigadores (Jurjo Lado; 2007: 14) consideramos que a meirande parte
dos exemplares que chegaron a nós son anteriores ó séc. XVIII, dado o primitivismo das súas formas.
Todos eles construíronse de forma ruda, coas pezas pétreas sen desbastar nin labrar, tal como máis
ou menos viñan da canteira ou dun pedregal montesío.
Os pés máis primitivos son simples postes ou esteos verticais, de forma máis ou menos prismática
ou troncocónica. As capas ou tornarratos, lousas máis ou menos planas de forma máis ou menos
circular. Como exemplo, dous exemplares que se conservan na aldea da Bouza (Berdoias-Vimianzo).
Nunha segunda etapa os pés xa foron adquirindo unha forma troncocónica ó sufriren algún tipo de
desbaste; eran grosos –moi anchos pola base- e de escasa altura. Os tornarratos tenden decididamente cara á forma circular, co leito máis ou menos repicado e liso e o sobreleito moi convexo. O
conxunto pé-capa semella un groso cogomelo.
As primeiras cámaras foron moi bastas, pois as súas paredes conformábanse superpoñendo cachotes irregulares de pedra; os ventos de aireación eran os buratos resultantes da superposición
das pedras. En moitos hórreos vellos os pinches dos lados curtos non aparecen cubertos coas sobrepenas, o que indica que as primitivas formas quizais procedesen dos hórreos rectangulares de
madeira, que non as tiñan, como é lóxico. Outro elemento que identifica os hórreos vellos é que nas
paredes curtas ou penais córtase a continuidade das pontes, co que queda ó descuberto a estrutura
de sustentación da cámara.
Os hórreos primitivos aséntanse directamente sobre o chan ou sobre repisas pouco elevadas.
Salientemos de novo que todos os ancestrais exemplares de pedra se parecen uns ós outros, e neles
case non hai elementos diferenciais que permitan distinguir a súa pertenza a unha comarca ou a
outra. (fotos pp. 17, 26, 29, 33 e 34)

Cabazos vellos da Bouza (Berdoias) [XMLS]
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Diversos exemplares de hórreos vellos (de arriba a abaixo e de esquerda a dereita): A Bouza (Berdoias-Vimianzo); A Vacariza (BerdeogasDumbría); Olveiroa (Dumbría); Paizás (Cambeda-Vimianzo); Beba (Mazaricos); Campos-Touriñán (Muxía), cambio construtivo dun cabazo
vello a un novo [Fotos: XMLS].
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2. Os «hórreos novos» e as variantes e subvariantes comarcais.- Unicamente nos chamados
«hórreos novos» é posible apreciar diferenzas –nos soportes, na feitura da cámara, nos remates
etc.- que nos permiten falar de variantes e subvariantes por zonas ou comarcas. Estas diferenzas
estilísticas deberon xurdir xa no séc. XVIII, e a proba témola no parroquial de Sta. Comba de Carnota, de 1768, que presenta uns elementos diferenciais claros tanto nos soportes coma na cámara;
outros hórreos datados na segunda metade do séc. XVIII –en Panchés (Carnota), en Arcos (Mazaricos) etc.- tamén aprecian estes cambios. No séc. XIX debeu ser o da expansión e popularización
destas diferenzas estilísticas por medio dos mestres canteiros.
Así e todo non é nada doado delimitar con exactitude as diversas variantes do cabazo de pedra deste amplo territorio do Occidente de Galicia. Que ninguén espere unha total exactitude; só daremos
unhas mínimas pinceladas que nos permitan distinguir os dalgunhas comarcas. Isto débese a que
os elementos máis significativos para efectuar unha clasificación -pés, capas e remates- intercámbianse e mestúranse dunha a outra zona ou comarca. Entraña certa dificultade chegar a illar as
variantes quimicamente puras, incontaminadas, de cada unha delas. Nas zonas de contacto sempre
hai influencias mutuas que mesmo chegan a dar orixe a formas híbridas.
Partindo da base de considerar unha única tipoloxía do hórreo de pedra para toda a franxa occidental de Galicia, diferenciamos algunhas variantes e subvariantes.

Variantes e subvariantes do hórreo atlántico ou fisterrán
A. Variante da Ribeira Baixa do Anllóns (zona oeste de Bergantiños).

Hórreo de San Fins do Castro (Cesullas-Cabana) [XMLS]

Un tipo de cabazo -ou cabaz, como tamén se lle denomina nesta
bisbarra- que leva a cámara-graneiro sobre pés e capas. Obsérvase a súa presenza nunha estreita franxa que baixa desde
A Agualada ó tramo final do río Anllóns, cerca da Ponteceso.
Xa rexistra unha anchura e lonxitude semellantes ós comúns
ou estándares do resto da zona occidental, e distínguese tamén
pola agónica construción das paredes da súa cámara: a base da
superposición de cativas rachas de pedra separadas por outras
pedriñas aínda máis pequenas, que deixan entre si físgoas ou
rañuras de ventilación. Os exemplares que van sobre pés e capas
-uns e outras de forma troncocónica- reservan a cantería para
os esquinais, quedando as partes centrais de pedra miúda e irregular. Nos penais ou lados curtos debúxanse formas cruciformes
con este paramento de pedra miúda, simbólicos talismáns protectores do que se garda no interior. Coincide co que I. Martínez
(1975) denomina tipo ‘Coristanco’.

A.1.- Outra variante da zona oeste de Bergantiños (non pertencente ó tipo xeral).
É este un hórreo de pedra que non pertence xa ó tipo xeral fisterrán, xa que non vai asentado sobre
pés e capas, e tamén por non observar a súa forma estándar, xa que presenta unha cámara de moita
anchura (uns 2,5 metros ou máis), cando os do resto do territorio só teñen 1,5 metros por termo
medio. Aséntase sobre unha cámara hermética denominada ‘celeiro’.
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Hórreo do Forno do Forte (Buño) [XMLS]

Barizo (Malpica), senlleiro exemplar pétreo do hórreo bergantiñán
[XMLS]

Os construídos de pedra son moi abundantes,
pero os que máis se observan na actualidade
son os construídos de ladrillo e cemento que,
afortunadamente, seguen as formas tradicionais, chegándose a construír con este novo
material exemplares de bela aparencia. Os pétreos presentan unhas físgoas de aireación do
interior da cámara moi anchas e moi abertas
para favorecer a circulación do aire. Por este
motivo hai algún exemplar que presenta un curioso aspecto de tobo ou entena de abellas con
multitude de pequenas celas: as paredes da cámara lográronse cunha agónica superposición
de pequenas pedras.
Un exemplar especial de hórreo de pedra sobre celeiro atopámolo en Barizo (Malpica), que
chama a atención por ser un exemplar único,
distinto dos da súa redonda, pois as súas catro
paredes están conformadas por unha xustaposición de singulares esteos pétreos; polo tanto,
as físgoas de ventilación dispóñense verticalmente e non horizontalmente.

B. Variante da Terra de Soneira e oeste de Xallas.
Espallada pola Terra de Soneira histórica e polo oeste de Xallas: concellos de Zas e Laxe na súa
totalidade, e a maior parte dos de Vimianzo, Cabana e Santa Comba.
Caracterízase polos pés troncocónicos moi estilizados e esveltos que presentan a maior parte dos
seus exemplares; os tornarratos tamén son troncocónicos e sumamente delgados, presentando frecuentemente o sobreleito escavado en catro vertentes cóncavas (fotos p. 26). A cámara presenta un
aspecto hermético, xa que o chamado paramento de doelas está formado por longas pezas de cantería de lonxitudes diversas, sen apenas facerse desbaste entre unhas e outras dese espazo mínimo
para unha boa aireación interior: apenas se deixan entre si pequenas físgoas para iso. Con todo,
tamén se observa na Terra de Soneira e Xallas o cabazo puramente xeométrico, case de deseño,
cunha cámara construída con doelas previamente talladas (fotos pp. 7, 13, 37 e 38).
O cabazo soneirán non adoita levar remates -nin cruces nin lampións-, e o feito de que a meirande
parte das veces se nos apareza ergueito sobre altas ‘cepas’ ou macizos pedestais pétreos, confírelle
ó edificio un aspecto verdadeiramente monumental. Pola redonda de Zas, entre esta vila e Brandomil, os exemplares máis antigos nin sequera levan sobrepenas.
Nestes últimos anos construíronse modernos exemplares de formigón armado que copian a disposición horizontal das doelas e ventos da cámara, así como a forma dos pés (troncocónicas ou
cilíndricas) e mesmo a das capas ou tornarratos.
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Os hórreos máis interesantes da área
Soneira-Xallas
O exemplo máis sobranceiro é o chamado cabazo de Basilio, no lugar de
Castiñeira (Cambeda-Vimianzo), un dos
exemplares de maior vontade artística e monumental de todo o territorio.
Érguese sobre unha repisa de mediana
altura e ten cinco pares de pés que son
os elementos que máis chaman a atención, pois non hai outros coma eles: na
súa metade inferior son de forma troncocónica; na superior estréitanse adquiren a forma cilíndrica, adornándose
cunha moldura en forma de colariño e
cun capitel liso na parte do soborleito.
Lembran as columnas clásicas, pero inspíranse moi pouco nelas. Cóntase que o
modelo veu dun retablo de igrexa.
As capas ou tornarratos tamén son de
boa feitura; teñen forma circular, de
ampla circunferencia, e son híbridas: cilíndricas nas partes que quedan ocultas
baixo a cámara e co soborleito convexo
nas partes exteriores, sobresalientes en
planta. A capa de entrada é rectangular.
A cámara é perfectamente xeométrica,
coas doelas prefabricadas en serie cos
ventos escavados. As paredes curtas rematan nunha orla en forma de nacela,
que non é outra cousa cá continuidade
dos topetes do tellado das paredes longas. Sobre esta moldura, o pinche triangular cuberto por unhas sobrepenas moi
aéreas, volantes sobre o tellado. No vértice superior van os remates artísticos:
un alto lampión ou pináculo piramidal
no lado leste e unha cruz no oeste.
Fornelos (Baio-Zas), cabazo xeométrico cunha roseta decorativa no pinche
(XMLS)

Segundo os seus propietarios foi construído en 1956. (fotos pp. 12, 16 e 38)
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Cabazos da variante soneirá-xalleira (de esquerda a dereita): Guisande (Santa Comba) [XMLS]; Basilio (Castiñeira, Cambeda) [XMLS]; reitoral de
Cambeda (Vimianzo) [R. Mouzo Lavandeira]; gravados nos soios do cabazo de Trelles (Gándara-Zas) [R. Mouzo Lavandeira]

O hórreo máis longo é o da reitoral de Cambeda, con 22,65 m e 17 parellas de pés; atópase na actualidade bastante descoidado, co tellado afundido na parte oriental. Outros exemplares de apreciable
lonxitude: o do igrexario de San Simón de Nande (Laxe), de 17,90 m de longo e 14 parellas de pés.
O do Busto en Romelle (Zas), 10 m e 9 parellas de pés. O de Trelles (Gándara-Zas), de 13,90 m e 12
parellas de pés. Os soios (piso) da cámara deste cabazo –tamén chamado do Cura, por ter pertencido
ó igrexario de Gándara- conta con seis lousas gravadas con varios motivos, entre os que predomina
un vexetal que recorda unha flor de lis esquemática; tamén chama a atención unha pentalfa (estrela
de cinco puntas); polo aspecto gastado parece que proceden dunha antiga edificación
Polo seu valor anecdótico e histórico tamén ten o seu interese o cabazo de Moreno en Carreira
(Zas), perdido no xogo por un veciño ludópada de Fornelos (Baio) en 1847 e trasladado pedra a
pedra en carros ó lugar que ocupa.

C. Variante dos concellos de Camariñas e Muxía.
As manifestación máis peculiares desta variante espállanse polos concellos de Camariñas e Muxía,
con entradas nos concellos limítrofes de Vimianzo e Dumbría. O seu territorio básico é o val medio
do río Castro (lugares da Pereiriña, Morpeguite, Os Muíños etc.) e as ribeiras da ría de Camariñas
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De esquerda a dereita: Leis (Muxía); Cereixo (Vimianzo); A Brea (Xaviña-Camariñas) [XMLS]

(Leis, Merexo, Cereixo, Ponte do Porto, Xaviña, Camariñas); polo interior chega deica a Berdeogas
e Dumbría. Algúns dos seus exemplares pódense ver fronte ó extremo máis occidental de Galicia e
de España: son os da aldea de Campos, da parroquia de Touriñán, a tan só 1’ 12’’ do famoso cabo
(fotos pp. 8 e 17).
A variante tipolóxica xa foi lograda nos máis vellos exemplares, de pesados bloques irregulares de
pedra. Os pés son troncocónicos, pero non xa tan estilizados coma os da Terra de Soneira, senón
máis grosos; os tornarratos eran circulares convexos nos hórreos máis antigos, e nos máis modernos xa son troncocónicos. Todo o edificio, que se ergue habitualmente sobre ‘cepas’ moi altas, dá
unha serena impresión de ciclópea solidez (fotos pp. 10,12, 26, 34, 39 e 40). Case todos levan sobre
os pinchóns artísticos remates, salientando a gran riqueza artística e variedade dalgunhas cruces
de fina talla (debuxos pp. 18 e 19).
Os hórreos máis sobranceiros da área Camariñas-Muxía
En Cereixo (Vimianzo) temos o sexto hórreo galego en lonxitude: 26,40 m de longo e 19 parellas
de pés. Atópase nunha propiedade particular situada na beira esquerda do río do Porto, segundo se
entra no lugar pola estrada da Ponte do Porto; queda no alto entre unhas árbores, cun embarcadoiro artificial ó seu pé.
Nunha casa labrega da pequena aldea da Brea (Xaviña-Camariñas) hai un curioso exemplar que
non responde ás características da súa zona, senón máis ben a un modelo importado do concello
de Carnota. En realidade o cabazo foi mercado ós propietarios do pazo de Dor (A Ponte do Porto)
en 1953 e trasladado pedra a pedra desde este lugar. Trátase dun exemplar de tamaño mediado (7
pares de pés) cunha cámara moi xeométrica. Os pés son, coma os da parte de Carnota, prismáticos
coas arestas rebaixadas nas partes centrais; as capas, en aparencia circulares, son en realidade
octogonais. Nos pinches hai unha mestura dos hórreos de Carnota e Lira, pois presenta os remates
ornamentais coma o primeiro (unha cruz no centro e senllos pináculos con bólas a cada lado) e a
disposición das sobrepenas –a dúas augas- coma o segundo.
O cabazo de San Martiño de Ozón, antes propiedade do antigo priorado e agora do igrexario,
aínda que situado dentro do territorio da variante propia da ría de Camariñas-Muxía, en realidade
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Arriba: San Martiño de Ozón (Muxía), o 5º hórreo máis longo de Galicia (Fotos: R. Mouzo Lavandeira e XMLS). Abaixo: Cabazo en ángulo de Oruxo
(Moraime-Muxía) (Foto: Xan Fernández Carrera); reitoral de Berdeogas (Dumbría) [XMLS]; Campo dos Cabazos da Vacariza (Berdeogas-Dumbría)
[XMLS]

responde máis ás pautas da subvariante do val de Carnota (comprendida esta dentro da variante
do Arco Fisterrán). As formas dos seus pés -prismáticos, coas arestas rebaixadas pola súa parte
central- e as dos tornarratos -híbridos-, non son propias da zona onde está asentado, na que predominan os pés e os tornarratos troncocónicos. Por outra parte, a perfección calculada con que foi
construída a súa cámara revela que este edificio foi ergueito por un mestre canteiro procedente da
zona de Carnota.
É o quinto hórreo máis longo de Galicia. As súas medidas son estas: 27,23 m de longo; 1,93 m de
ancho; 1,70 m de alto; superficie da planta 52,55 m2.
Conta cos mesmos pares de pés que os parroquiais de Carnota e Lira: 22, sendo a distancia entre
pé e pé de 1,28 m. Os pés son da mesma forma cós carnotáns e case da mesma altura (0,86 m);
apóianse sobre bases de pedra ó nivel do chan. As capas ou tornarratos, circulares, teñen un diámetro o 0,66 m).
A cámara presenta o mesmo sistema de fiadas có parroquial de Carnota, pero de menor altura (0,13
m) e son máis numerosas (10). Os ventos teñen unha abertura de 6 cm no exterior e estréitanse no
interior (2 cm).
Malia á súa extraordinaria longura, a cámara só ten unha porta (situada no lado oeste); quizais
non precisase máis portas debido ás tres bufardas de descarga de forma cuadrangular (0,40 m de
lado) que levaba na parede oposta (a do sueste), hoxe tapiadas. Era o único hórreo de Galicia que
tiña esta particularidade.
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As paredes penais remátanse con sobrepenas pétreas sobre o pinche e cadanseu pináculo piramidal
sobre o vértice superior. Malia ser un hórreo dun mosteiro non leva cruces como remates protectores.
Outro caso único é o do cabazo en ángulo de Oruxo (Moraime-Muxía). Trátase dun exemplar vello
sobre pés e capas troncocónicas que se fixo en ángulo quizais para adaptarse a unha volta do camiño (catro claros o lado máis longo e dous o máis curto), pola parte interior do ángulo.
Responde algo máis á tipoloxía comarcal o hórreo parroquial de Berdeogas (Dumbría), con 20,50
m de longo, 1,80 m de ancho e un total de 31 pés (15 parellas e un a maiores, reforzando un tramo
da cámara pola parte oeste). Forma parte do grupo de ‘hórreos vellos’, sen ter aínda a tipoloxía moi
definida: os pés, moi irregulares e de alturas diversas, pode dicirse que son de forma máis ou menos
prismática, pois apenas están labrados; as capas son circulares, de pouco diámetro. A cámara está
formada pola superposición de fiadas irregulares de pedra. Nos penais, o pinche está conformado
por dúas pezas e cuberto `por sobrepenas, cun ‘cepo’ no vértice de unión como único remate.
Na Vacariza (Berdeogas), fronte á casa gótica dos Lope de Leis (séc. XVI), existe o Campo dos Cabazos, un conxunto de sete cabazos de épocas e formas diversas (fotos pp. 34 e 40). A maior parte deles
moi vellos –polo menos catro-, dunha feitura e rusticidade máximas, pois tantos os soportes –pés
e capas- parecen tomados directamente da canteira sen o máis mínimo intento de desbastamento;
nun deles as capas dos penais son dobres, dunha soa peza. Hai dous cabazos sobre pés e capas
troncocónicas e outro sobre pés prismáticos e capas cilíndricas.

D. Variante do Arco Fisterrán.
Malia que nos atrevemos a distinguir tres subvariantes, o certo é que non hai moita diferenza entre
elas:
D.1. Subvariante da ría Corcubión-Fisterra.
Esténdese polo territorio comprendido entre os tramos finais dos ríos Castro e Xallas (concellos de
Fisterra, Corcubión, Cee e Dumbría). Polo norte fai fronteira coa variante da ría de Camariñas polas
aldeas do curso baixo do río Castro (Nemiña, Lires, Frixe etc.). Traspasa as barreiras montañosas
litorais e introdúcese no interior na dirección norte pola zona de Dumbría, Olveiroa e Olveira, encontrándose coa variante da Terra de Soneira na alta chaira de Baíñas.
Chama a atención polo calculado xeometrismo con que foi construída a cabaceira desta zona; as
partes son totalmente a escuadro, con cálculos previos. As paredes da cámara presentan unha perfecta harmonía entre as súas partes: as doelas organízanse en ringleiras estereotipadas en sentido
vertical e horizontal, xa que adoitan tallarse exactamente iguais, sobre todo nos exemplares máis
modernos (nos antigos aínda se observaba certa irregularidade) (foto p. 23).
As formas das capas e dos pés son variadísimas. As capas máis orixinais desta zona son as híbridas:
convexas pola parte exterior, cilíndrica pola parte que queda debaixo da cámara . Así mesmo, son
características desta zona as cilíndricas, pero tamén se observan convexas e troncocónicas.
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Arriba: Reitoral de Sto. Adrián de Toba (Cee); exemplar de cemento imitando as formas dos de pedra Lires (Cee). Abaixo: un dos hórreos da Casa
do Camiño (Vilar de Toba-Cee), hoxe desaparecido; cabaceiras de Olveiroa (Dumbría) [XMLS]

Igualmente, hai variedade no tipo de pés. Predominan os prismáticos coas arestas biseladas, baixo
capas híbridas ou cilíndricas, principalmente. Tamén os hai cilíndricos, baixo capas do mesmo tipo,
e troncocónicos. Tal xeometrismo e harmonía de liñas dálles ós exemplares máis modernos unha
serena elegancia, acentuada polos simbólicos lampións.
Curiosamente, pola parroquia de Lires o observador atento pode advertir certos exemplares con
máis de sesenta anos de antigüidade construídos en cemento e ladrillo, pero coa particularidade
nada habitual de que con estes materiais se seguiron respectando as mesmas formas que caracterizan a subvariante, en particular, os pés prismáticos e as capas híbridas (foto pp. 26).
No concello de Dumbría, o exhaustivo investigador dumbriés Modesto García Quintáns (2008)contabilizou un total de 794 hórreos, distribuídos nestas parroquias: Berdeogas (143), Buxantes (172),
Dumbría (148), O Ézaro (73), Olveira (143), Olveiroa (38) e Salgueiros (77). O máis longo é o da
reitoral de Berdeogas (20,5 m) e o máis curto o de Santa Lucía de Lucín (Olveira), con tan só 2,5 m.
Entre os exemplares curiosos, dúas vellas cabaceiras de pedra cos pés inclinados, que o investigador
atribúe ó terremoto de Lisboa de 1755.
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Os desaparecidos hórreos da Casa do Camiño (Vilar de Toba-Cee)
No ano 1978 estudamos unha antiga casa grande rural que fora abandonada a mediados do séc.
XX (Lema Suárez 1980). Tiña dúas cabaceiras de pedra de boa feitura, de cámaras perfectamente
xeométricas asentadas sobre uns soportes verdadeiramente inéditos nesta zona: os pés eran prismáticos, coas arestas en vivo e ben talladas; as capas eran troncopiramidais, tamén moi ben traballadas (foto p. 42). No pinche dun dos hórreos había gravada unha data, que non logramos descifrar
pola excesiva altura (nalgún momento pareceunos que podería ser do séc. XVII). Infortunadamente,
co paso dos anos os hórreos viñéronse abaixo e quedaron en ruínas, como toda a facenda, que era
un bo exemplo da arquitectura popular da comarca.
O campo de hórreos de Olveiroa (Dumbría)
O lugar de Olveiroa (Santiago de Olveiroa, Dumbría) presenta un interesante conxunto de hórreos
de pedra. Entre a igrexa parroquial e a aldea hai un campo con nove exemplares, a maior parte coas
súas paredes longas dispostas de leste a oeste.
Hai dous exemplares de hórreos vellos, de cinco pares de pés. Os seus soportes –grosos pés sen
labrar, de forma máis ou menos troncocónica; capas circulares, tamén sen labrar, co sobreleito máis
ou menos convexo- van directamente sobre o chan. A cámara é de planta rectangular, de paredes
moi herméticas formadas pola simple superposición de pedras sen labrar. As paredes curtas carecen
de remates simbólicos no vértice de unión das sobrepenas (foto p. 34). Noutro lugar, preto do citado
albergue, consérvanse os soportes doutro hórreo vello que perdeu a cámara.
Fronte á igrexa hai un fermoso exemplar, non tan antigo coma os anteriores, de bo tamaño (7 pares
de pés), construído nunha elevación natural do terreo. Os seus soportes presentan a clásica forma
de cogomelo (pés troncocónicos de base ancha e capas circulares de sobreleito convexo). A cámara,
de planta rectangular, é moi hermética, con paredes conformadas por innumerables pezas horizontais de pedra de tamaño curto que non parecen deixar moitas físgoas de aireación.
Noutros hórreos máis modernos os soportes son pés troncocónicos máis longos e estilizados, cilíndricos ou prismáticos coas arestas rebaixadas; as capas maioritariamente cilíndricas, aínda que
tamén as hai lixeiramente troncocónicas.
D.2. Subvariante do concello de Carnota.
Esta variante espállase por todo o concello de
Carnota, logrando tamén espallarse cara á ría
de Muros, e cara ó interior por Mazaricos.

Maceiras (Carnota), modelo estándar da cabaceira do concello [XMLS]

Os hórreos novos seguen, en certa maneira, as
formas variadas da ría de Corcubión-Fisterra e,
principalmente, a da ría de Muros, presentando un exemplar moi xeométrico, coas partes
perfectamente calculadas e escuadradas, e as
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ringleiras de ventos ordenadas simetricamente. Os pés son prismáticos coas arestas rebaixadas
pola parte central, aínda que a maioría deles son máis grosos e achaparrados cós da zona anterior.
(foto p. 26) Tamén se ven pés cilíndricos e troncocónicos. Os tornarratos son cilíndricos e híbridos,
principalmente, do mesmo xeito cós da subvariante anterior. No tocante ó tipo de remates, predominan os lampións piramidais, existindo ademais un ‘únicum’, un tipo senlleiro de remate desta
subvariante: un longo e estreito remate piramidal en punta de lanza, moi aguzado, ornamento que
se empeza a apreciar por Carnota, pero que se ve continuado pola ría de Muros (fotos pp. 20 e 43).
O ‘Hórreo’ parroquial de Santa Comba de Carnota, a ‘catedral’ dos hórreos galegos
As medidas deste edificio son as seguintes: 34,76 m de longo –o terceiro de Galicia en lonxitude,
despois dos parroquiais do Araño (Rianxo) e o veciño de Lira-; 1,89 m de ancho; 2,18 m de altura;
superficie da planta 65,69 m2.
Conta cun total de 22 parellas de pés, de forma prismática coas arestas rebaixadas pola parte central; a distancia entre eles é de 1 m; son baixos (0,89 m) e descansan sobre bases de pedra a nivel
do chan (non vai sobre repisa).
As capas ou tornarratos son circulares (0,76 m
de diámetro) e híbridas (co sobreleito cilíndrico
na parte oculta debaixo da cámara e convexo
na que sobresae ó exterior).
As paredes da cámara están formadas por fiadas moi regulares de pezas de cantería. Conta
con tres portas, situadas na parede costal do
suroeste. A cuberta é a dúas vertentes ou augas, con tella romana.

O hórreo da reitoral de Santa Comba de Carnota é o máis monumental
de Galicia [R. Mouzo]

As paredes costais rematan en pinches moi
moldurados, propios do estilo barroco dezaoitesco: unha forma triangular cos extremos
curvados; sobre o vértice superior do triángulo
unha cruz e pináculos rematados en bólas nos
laterais curvados (foto p. 20).

Este hórreo é o de maior beleza de toda Galicia, no que pretendeu conscientemente unha maior perfección das formas estéticas. Por iso se lle
chama a ‘catedral’ dos hórreos galegos. Con toda xustiza foi declarado
Monumento Nacional hai anos (foto p. 11).

064.- Sta. Comba de Carnota,
detalle coa data de construción
(1768) [XMLS]
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Estamos ante unha obra arquitectónica de case 250 anos de antigüidade,
de estilo barroco, onde a pretensión artística do seu autor non ofrece
ningunha dúbida. Por primeira vez o seu construtor, consciente da importancia do edificio que constrúe, renuncia ó anonimato e fará o posible
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A cabaceira da reitoral de Sta. Comba de Carnota recibe múltiples visitas [XMLS]

por pasar á posteridade gravando o seu nome e a data da construción nas lumieiras das portas de
entrada á cámara. Noutros hórreos as inscricións soamente rexistran a data -ás veces coas iniciais
do propietario- pero en ningunha ocasión aparece o nome do autor. No lintel da primeira das portas
do hórreo parroquial carnotán pódese ler: “Hízolo el Dºr. Dn. Gregorio Quintela”; no segundo: “en el
año de 1768” e, xa no terceiro: “añadido por el mismo Sr. Año de 1783”.

Adivíñase que o arquitecto quedou satisfeito coa súa obra, que considera superior a todas
as demais do xénero. Intenta ir máis alá das funcións utilitarias introducíndose no universo
das Belas Artes. De aí o interese especial que tivo en perpetuar o seu nome no «monumento», tendo bo coidado en amosar con moita fachenda o título que o elevaba socialmente,
para que ninguén se chamase a engano confundindo a súa xa daquela elevada profesión
de arquitecto -proxectista de planos, intelectual que supostamente se vía favorecido polas musas- coa dun modesto mestre de cantería, obrigado á luxar ás veces as súas mans
co material a carón dos canteiros. No fondo estaba en liza a polémica, xa existente nos
tempos do barroco, entre as artes liberais e as mecánicas.
O ‘Hórreo’ de Carnota –así, con maiúscula, posto que na redonda é o único que recibe esta
respectuosa denominación, pois os demais do seu xénero son simples «cabaceiras»- é un
edificio que se encadra netamente dentro do estilo barroco da segunda metade do séc.
XVIII: supón decididamente a incursión dos elementos xerais propios dun estilo artístico
propio da arte culta, a das elites, nun edificio de formas e funcións netamente populares.
Na segunda metade do séc. XVIII xa se introduciran as novas formas arquitectónicas do
neoclasicismo en Galicia –na fachada da igrexa parroquial de Santa Comba, de 1755, xa
son evidentes os trazos clasicistas-, pero as formas barrocas aínda sobrevivirán moitos
anos.
O primeiro tramo do hórreo carnotán foi construído en 1768, como se dixo, e temos que pensar
que foi nesa data cando se construíron tamén as súas dúas paredes curtas, cos seus pinches e
remates, onde se manifestan con maior claridade os trazos propios do estilo barroco.
En efecto, os planos inclinados que conforman as sobrepenas do tellado crebáronse radicalmente nos extremos para orixinaren dúas elegantes curvas ou voltas. Isto supón unha
ruptura radical do espazo: xogo de curvas, contracurvas e liñas rectas.
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Por outra banda, o arquitecto tamén aproveita os carácteres inherentes ó edificio para
salientar os trazos artísticos de estilo barroco: as harmoniosas e longas ringleiras paralelas
de físgoas de aireación contribúen a potenciar o xogo de luces e sombras e o contraste do
plano co oco. Os tornarratos sobresaen exteriormente en pronunciadas lombas, rompendo
coas ríxidas liñas verticais.
O hórreo parroquial de Santa María de Lira, o segundo máis longo de Galicia
As súas medidas son as seguintes: 36,55 m de lonxitude –o do Araño (Rianxo) supérao en medio
metro-; 1,60 m de ancho; 2 m de altura; superficie da planta 58,48 m2. Conta co mesmo número de
parellas de pés có de Sta. Comba de Carnota (22), pero aquí a distancia entre elas é maior (1,40 m).
Os pés e as capas son da mesma tipoloxía có de Carnota. A cámara, ergueita aquí sobre unha repisa
maciza por mor da irregularidade do terreo- tamén está conformada por fiadas moi regulares de
cantería; conta, igualmente, con tres portas, dispostas cara á zona oeste (outra foto p. 15).
Os remates dos penais ou paredes curtas enriba das sobrepenas –unha cruz no centro e dous pináculos con bólas a cada lado- son unha simplificación dos de Carnota; curiosamente, o modelo que
máis se copiou en hórreos particulares sería o de Lira, de formas máis sinxelas, e non o de Carnota.
Parece ser que foi construído entre 1779 e 1814, e é o primeiro exemplar no que se aprecia a
influencia do seu veciño de Santa Comba de Carnota. Mesmo corre a lenda de que foi o propio
Gregorio Quintela quen o construíu. Sexa como for, o que está claro é que había rivalidade entre
os cregos das dúas freguesías, e seguramente o párroco de Lira se empeñou en superar o do seu
veciño, polo menos en lonxitude.

O hórreo reitoral de Sta. María de Lira é o segundo máis longo de Galicia [XMLS]
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Carnota, a capital do hórreo galego
No ano 2000 o Concello de Carnota organizou unhas Xornadas
Internacionais de Cultura Tradicional centradas n’O hórreo e a
cultura do pan. Os organizadores salientaban o feito de que o
hórreo e as cabaceiras eran as construcións que mellor simbolizaban a paisaxe e o patrimonio deste territorio.
Non cabe dúbida de que este concello pode reivindicar co toda
xustiza a capitalidade do hórreo galego. O feito de ter dentro
dos seus lindes non só a chamada ‘catedral’ dos hórreos galegos
–o hórreo parroquial de Santa Comba-, senón tamén o segundo
exemplar máis longo de Galicia –o parroquia de Lira- xa o xustifica, sen nos esquecer do tamén parroquial de San Mamede de
Carnota, de oito pés (foto p. 20).

Cabaceira do séc. XVIII en Panchés (Carnota)
[XMLS]

Se nos guiamos polo tipo de remates artísticos dos pinchóns, foi o hórreo de Lira e non o de Carnota
o que máis influíu nos hórreos populares. Por exemplo, nun hórreo de Panchés, no propio concello
carnotán, datado en 1770; no de Boavista (Serres-Muros), e mesmo os de lugares tan distantes
entre si como son os da Brea (Xaviña-Camariñas) e Xuño (Porto do Son).
Xa se dixo, tamén, que o reitoral de San Martiño de Ozón parece inspirado na variante carnotá.
Co gallo destas Xornadas do ano 2000, un grupo de veciños de Carnota realizou un sucinto inventario non que contabilizou 884 cabaceiras en todo o concello, correspondendo á parroquia de San
Mamede 379 exemplares, á de Santa Comba 219, á de Lira 141, Lariño 84 e O Pindo 61 (Asociación
Canle de Lariño; 2001: 111-147).
D.3. Subvariante da banda norte da ría de Muros.
Espállase polo territorio da ribeira norte desta ría, ata que no lugar do Freixo (Outes) se atopa e se
mestura cos mixtos que chegan do leste, que xa presentan cámara de madeira.
Recolle algunha das características da subvariante de Carnota: superposición de doelas estereotipadas cos ventos aliñados en perfectas fileiras; pés prismáticos coas arestas rebaixadas, tornarratos
híbridos e cilíndricos. Os tornarratos máis característicos son os convexos co sobreleito moi aplanado, aínda que se rexistran con certa frecuencia os cilíndricos e híbridos.
O exemplo sobranceiro témolo no hórreo de Boavista (Serres-Muros). Trátase dun hórreo mediano,
de cinco pares de pés (prismáticos, coas arestas biseladas) asentados sobre plintos ou pedestais
coma o hórreo de Carnota; as capas son circulares co sobreleito moi abombado; a cámara moi
xeométrica. O que máis chama a atención son os seus remates ornamentais nos penais, inspirados
no hórreo parroquial de Lira (fotos pp. 12 e 48).
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Arriba: Boavista-Serres (Muros), hórreo
de artísticos remates; agrupamento de
Priegue (Abelleira-Muros).
Abaixo: Bornalle (Abelleira-Muros), fermoso hórreo oculto tras un depósito da
auga; agrupamento do Vilar (AbelleiraMuros) [Fotos: XMLS]

Os agrupamentos de hórreos da Abelleira (Muros)

Nesta parroquia muradá hai interesantes agrupamentos ou campo de hórreos en tres lugares: Priegue, Bornalle e O Vilar.
En Priegue temos un total de nove hórreos no mesmo campo, situado á entrada da aldea,
a maior parte de catro parellas de pés e orientados de maneira dispar e mesmo contraposta para aproveitar ó máximo o espazo.
No tocante ós soportes, a maior parte (6) teñen pés de forma prismática (tres coas arestas
sen rebaixar, outros tres con elas rebaixadas pola parte central), e un de forma troncocónica . Os tornarratos son circulares (un de forma cilíndrica e polo menos sete co sobreleito
convexo). (outra foto p. 16)
A cámara é semellante en todos: conformada por longas duelas superpostas, sen labrar (só
en dous os ventos ou aires son xeométricos e labrados). No tocante ós remates, hai dous
con cruces e lampións e polo menos seis que non levan ningún.
En Bornalle, coñecido localmente coma ‘o lugar dos hórreos’, hai un sinal na estrada indicando «Bornalle (hórreos)». N’O Alto do Caño (zona leste) hai un total de 15, orientados
de maneiras diversas e contrapostas; no resto da aldea hai outros tantos dispersos entre
as casas.
Apréciase unha boa mestura de tipoloxías, atendendo á súa maior ou menor antigüidade,
ós seus soportes e ós seus remates.
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Todos van ergueitos directamente sobre o chan. Hai dous hórreos vellos, de cámara bastante xeométrica, non obstante; un ten pés troncocónicos e o outro prismáticos coas
arestas en vivo; as capas son circulares co sobreleito convexo.
Nos hórreos máis novos, atendendo ós soportes, case todos van sobre pés prismáticos coas
arestas rebaixadas (só un sen tal rebaixe); hai un par deles troncocónicos (case cilíndricos,
en realidade), e un moi especial de pés prismáticos acanalados de arriba a abaixo (é o que
leva a data de MCMXXIX no pinche). Case todos rexistran tornarratos circulares co sobreleito lixeiramente convexo, bastante estreitas, e un par deles cilíndricos de notable grosor.
As súas cámaras están conformadas con doelas xeométricas e os remates da maior parte
son pináculos piramidais.
Un inoportuno depósito de auga ergueito no medio do campo estraga todo o conxunto,
ocultando, precisamente, o exemplar máis sobranceiro: o dos pés prismáticos acanalados, que leva inscrita no pinche a data de construción en números romanos (1929) [foto
p. 48]. Se de certo hai interese por potenciar este conxunto como atractivo turístico, como
parece ser pola sinalización especial, non se comprende como non se fai por eliminar a
chambonada do antiestético depósito de formigón.
Fronte a Bornalle, pola parte do nordeste, queda O Vilar, onde atopamos polos menos
oito hórreos ergueitos sobre altas cepas ou repisas formando muralla sobre o camiño de
acceso, de xeito que mesmo ocultan –ou protexen- a fachada das casas dos vendavais do
suroeste. O máis antigo é tamén o máis pequeno, de tan só dous pares de pés, orientado de
forma contraria ós demais; é tamén o único que vai sobre pés e tornarratos troncocónicos,
bastante rudos. Case todos os demais van sobre pés prismáticos coas arestas rebaixadas
e capas circulares de sobreleito lixeiramente convexo (en troques, un deles leva capas
cilíndricas grosas).
D.4. Subvariante de Mazaricos.
Percorre todo o concello de Mazaricos e algo da zona leste do de Dumbría (a parroquia de Olveira
podería entrar tranquilamente nesta subvariante). A zona norte mestúrase coas variantes de Xallas
e de Soneira.
Xesús Jurjo Lado realizou no ano 2007 un magnífico estudo dos hórreos do concello de Mazaricos,
no que se calcula que hai preto de mil exemplares (Jurjo Lado, 2007). Un dos factores fundamentais
das variantes que se observan neste concello é a pedra de que están construídos, pois, mentres
que na zona sur abunda o granito de boa calidade, na centro e na norte non, senón o xisto (pedra
sedimentaria de cor negra, de mala calidade). Deste xeito, mentres que as cabeceiras da zona
meridional tenden á regularidade das súas fiadas de pedra, na norte aprécianse máis os cachotes
irregulares, ou mesmo rachas de pedra moi miudiña (fotos pp. 29 e 34). Tamén na zona norte hai
exemplares de boa feitura, xeométricos, pero os seus donos tiveron que facer o esforzo de iren
buscar a pedra a montes situados a varios quilómetros.
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Os chamados ‘hórreos novos’ son os que caracteriza esta subvariante, caracterizada pola mesturas
de tipos, semellante sobre todo á da área do concello de Carnota, de onde se pensa que veu o vocabulario estético, traído polos canteiros de Arcos (Jurjo; 2007: 16).
O que máis varían son os soportes: pés troncocónicos –grosos e máis estilizados-, cilíndricos e prismáticos biselados pola súa parte central (tamén hai algún, antigo, sen biselar). Tamén hai distintos
tipos de capas: troncocónicas, circulares co sobreleito convexo –unhas bastante planas, outras moi
alombadas-, cilíndricas e mixtas (cilíndrica debaixo da cámara, convexa na parte que sobresae).
As cámaras dos novos poden ser herméticas coma as soneiráns ou perfectamente xeométricas, con
doelas de corte preciso e ventos regularizados. Na zona norte hai exemplares que reservan o granito para a armazón e o xisto de cor negra para o paramento da cámara. Moitas das cámaras adoitan
ir sobre altas repisas. Hai hórreos sen remates e hórreos con eles: cruces, torreóns, pináculos, longos
picos ó estilo Carnota etc. (outra foto p. 23)

De esquerda a dereita: Cuíña (Eirón-Mazaricos), hórreo xeométrico (X.R. Esperante]; Corveira (Eirón-Mazaricos), fermoso exemplar tipo Amaía
[XMLS]

Os hórreos máis sobranceiros de Mazaricos
O hórreo máis longo deste concello é o da Casa do Campo da Choupana (19,70 m e 10 pares de pés);
en realidade é o resultado de xuntar dous hórreos de tipo medio. Tamén son longos os parroquiais
de Beba e Arcos (este leva no pinchón a data de construción: 1795), e os de antigas casas grandes
(Ríos de Lugarnovo, Chaciceira de Alborés, Casagrande de Cuíña, Clarecho de Colúns, Suárez de
Beba, o Cirolán de Suevos, os de Noveira e do Vinculeiro de Arcos).
O hórreo de execución máis perfecta é un do lugar de Cuíña, de cinco claros e oito parellas de pés.
En Corveira (Eirón) atópase tamén un bonito exemplar duns 12 m de longo, de cámara hermética,
coa particularidade de que os soportes son muretes (9 en total) e non pés e capas; tales muretes
son propios da zona de hórreos mixtos, do chamado tipo Amaía. Hai dous agrupamentos interesantes en Cornes e Suevos, este último afeado por un depósito de auga feito de cemento.
Todos estes datos dos hórreos do concello de Mazaricos foron facilitados por Xesús Jurjo (2007 e
2009).
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E. Variante do alto Xallas (zona de Santa Comba).

Hórreo urbano de Santa Comba [XMLS]

Linda polo norte con Bergantiños, a onde se
descende atravesando unha zona despoboada
e dominada por extensas brañas (Braña Rubia,
Braña de Alcaián); polo nordés báixase ó Val
do Dubra, tras pasar Vilarnovo e Freixeiro e un
amplo ‘deserto’ a monte pelado. Esta zona do
nordés presenta un particular hórreo pétreo de
pequeno tamaño, cunha cámara ergueita sobre
unha cepa maciza construída con pequenos cachotes irregulares (xa o excluímos do tipo xeral
de hórreo fisterrán).

En Santa Comba, capital da comarca de Xallas, prodúcese unha extraordinaria mestura de elementos nos hórreos de pedra: pódense atopar convivindo xuntos os de pés e tornarratos troncocónicos,
os de pés prismáticos sen biselar e tornarratos piramidais, e os que carecen de pés e tornarratos.
Pola zona leste linda con outros vales do Tambre: o val do río Albariña (concello da Baña) e o Val de
Barcala (concellos da Baña e de Negreira). Aquí establécese o límite máximo do uso da pedra como
único e exclusivo material construtivo (fotos pp. 31 e 32).
A zona oeste do alto Xallas xa presenta o hórreo con características propias da variante soneirá:
pés e tornarratos estilizados de forma troncocónica, cámara hermética de longas pezas de cantería
de boa talla.

F. Variante do Val medio do río Donas (Outes).
O río Donas é afluente do Tambre pola dereita. Trátase dunha área de non moita extensión, pertencente ó concello de Outes, de transición entre os hórreos de pedra da meseta xalleira (zona de
Pesadoira) e os mixtos do val do río Tines, afluente do curso baixo do Tambre.
Atopamos nesta zona soportes de forma troncopiramidal, pouco uniformes e pouco traballados (Banzas, Couso de Arriba) (foto p. 26); tamén
os hai prismáticos, biselados ou sen biselar (A
Poza, Couso de Arriba).
A maior parte das capas ou tornarratos son circulares de escaso diámetro, algunhas co sobreleito convexo.

Couso de Arriba (Outes), hórreo de pés troncopiramidais e prismáticos
e capas circulares [XMLS]

No tocante ás cámaras, predominan as de paredes herméticas, logradas coa simple superposición de pedras irregulares, sen que apenas se
lles aprecien as físgoas dos ventos.
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G. Variante do Barbanza.
A súa cámara é semellante ás das subvariantes do Arco Fisterrán, pola harmoniosa disposición do
paramento de doelas en ringleiras horizontais simetricamente trazadas.
Os pés son prismáticos coas arestas rebaixadas na súa parte central, e os tornarratos presentan un
modelo característico, moi propio desta zona: son de forma circular, pero co sobreleito moi alombado, moi convexo (foto p. 26).
O territorio abarcado por esta variante esténdese desde preto de Noia (lugar de Boa) a toda
a península do Barbanza; pola parte sur segue habendo abundancia de exemplares deica
a Goiáns, no concello de Boiro, pero aínda se
pode observar algún que outro exemplar espallado pola zona de Rianxo.

Oleiros (Ribeira), hórreo tipo do Barbanza [XMLS]

Pola ribeira norte do Barbanza obsérvase un
reaproveitamento dos pés e capas de pedra
para soster cámaras construídas de ladrillo e
cemento.

O hórreo de Xuño (Porto do Son)
É o exemplar máis sobranceiro desta variante; xunto co reitoral de Carnota, o edificio cunha vontade artística máis clara. Un hórreo de medianas dimensións (seis pares de pés e cinco claros) situado
sobre unha repisa de altura media, aproveitada como valo para pechar a propiedade. Presenta
unha cámara moi xeométrica, coas fiadas de doelas e ventos moi regulares; cuberta a dúas augas,

Xuño (Porto do Son), hórreo de orixinais formas
artísticas [XMLS]
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tamén de pedra. Os remates triangulares dos pinches lembran
os frontóns clásicos, coas sobrepenas unidas e molduradas e a
cornixa do entaboamento partida; o espazo do tímpano cóbrese
con decoración. Enriba das sobrepenas tres orixinais remates
–quizais inspirados nos hórreos reitorais de Carnota ou de Liraque recordan os acroterios clásicos. Pero o que máis chama
a atención son os soportes, cuns pés totalmente orixinais, os
máis traballados e con intención artística de todo o territorio estudado: aínda que son de base prismática cuadrangular,
o seu fuste vese adornado con múltiples molduras cóncavas e
convexas que lembran vagamente o perfil do estípite dos retablos barrocos. As capas ou tornarratos, circulares, son híbridas:
cilíndricas na parte que queda oculta debaixo da cámara e de
sobreleito convexo moi alombado na parte exterior (outra foto
p. 12).
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H.Variante de Rianxo (non pertencente ó tipo común).
Un hórreo pétreo na súa totalidade, ou xa mixto, que xa non incluímos dentro do tipo xeral fisterrán
ó non ir sustentado por pés e capas, senón por muretes transversais ou sobre un celeiro.
A meirande parte dos seus exemplares están construídos en pedra na súa totalidade, e presentan
como característica principal e notoria o feito de que os seus lados curtos van coroados nos pinches
por tres remates de forma piramidal.
O seu ámbito territorial é un arco que ten o seu arranque á altura
de Boiro e que remata no lugar de Quintáns, fronte a Catoira
(concello xa da outra banda do río Ulla), límite leste da fronteira dos cabazos de pedra. Quedan dentro deste arco poboacións
como Boiro, O Araño, Asados, Rianxiño, Rianxo etc.
Alterna esta variante pétrea coa mixta da mesma estrutura e formas; como particularidade especial, nestes hórreos mixtos obsérvase unha redución moi notable da parte de madeira da cámara;
este material pasa a ser mínimo, practicamente testemuñal. Esta
modalidade mixta, que se estende cara ó leste en dirección a PaHórreo de Asados, variante de Rianxo [XMLS]
drón, tal vez fose o modelo orixinario desta variante que denominamos, na súa modalidade pétrea, «de Rianxo». É posible que unha vez máis esteamos ante un
hórreo pétreo só en aparencia, logrado mediante un calco da estrutura propia dun mixto: polas
esixencias do clima, substituíronse as súas partes de madeira pola pedra.
Nun exhaustivo estudo datado en 1987, T. Tubío e M. R. González (1987) contabilizaron 770 hórreos
no concello de Rianxo, equivalente a unha densidade de 1 hórreo por cada 16 habitantes; 22 eran
de madeira, 376 mixtos, 173 de pedra e 199 de albanelería. Por parroquias, a de Rianxo tiña 88
hórreos (1 por cada 45 habitantes); Taragoña 205 (1 por cada 13 hab.); Asados, 128 (1 por cada
14 hab.); O Araño, 193 (1 por cada 9 hab.); Leiro, 97 (1 por cada 11 hab.); Isorna, 59 (1 por cada 14
hab.). No lugar de Meiquiz (Leiro) había un espazo verde coñecido como o Campo das Graneiras, no
que se agrupaba un total oito hórreos de madeira, mixtos e de pedra.
O exemplar máis sobranceiro desta variedade rianxeira de hórreo quizais sexa o chamado hórreo
da Marquesa, de tres claros e sostido por catro muretes; presenta uns topetes moi moldurados nos
lados longos, e os curtos van cubertos con sobrepenas triangulares de traza moi xeométrica, sobre
as que van tres pináculos moi traballados rematados en bólas.
Como curiosidade histórica, dicir que a este modelo tamén pertencía o hórreo de Mariano Rodríguez Dios, pai de Castelao, que en 1919 ordenara derrubar o seu rival na política local, Manuel
Viturro, debido a que “esta clase de artefactos situados en la faz de los caminos públicos son de
pésimo efecto al ornato público”. Esta cacicada motivara unha famosa carta aberta de Castelao,
publicada en El Noroeste da Coruña (21-8-1919) e n’A Nosa Terra (nº 98, 1919) [Durán; 1972; 359362; foto no anexo gráfico 12].
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O hórreo parroquial do Araño e outros hórreos do concello de Rianxo
Aínda que está construído totalmente en pedra, o hórreo de Santa María do Araño non se encadra
dentro da tipoloxía do hórreo atlántico ou fisterrán, pois a súa cámara non vai sobre pés e capas,
senón sobre un celeiro de cachotería rematado nun rodo corrido. Tampouco pertence á que demos
en chamar variante local rianxeira.
Quizais haxa que encadralo dentro da tipoloxía ‘Noia’, segundo os parámetros de I. Martínez (1975).
As súas medidas son as seguintes: 37,05 m de longo; 2,40 m de ancho; 2,70 m de altura. A capacidade da súa cámara é de 109,3 m3; a do celeiro de 59,09 m3. Ten dúas portas na cámara e no celeiro
unha e varias bufardas.
É o hórreo máis longo de Galicia, pois supera en medio metro ó parroquial de Lira. Non obstante,
non é o de maior capacidade, pois o do mosteiro de San Xoán de Poio (con 123,50 m2) supérao
folgadamente por mor da súa anchura fóra do común (3,69 m), explicable por estar sostido ó ancho
por tres pés e non por dous. Non obstante, no caso de se sumar tamén a capacidade do celeiro –espazo tamén aproveitable para o almacenamento-, este do Araño sería o primeiro.
Outros dous sobranceiros hórreos rianxeiros de pedra: o de Viturro e o de Isorna

O hórreo da reitoral do Araño (Rianxo) é o máis longo de Galicia (37 m) [XMLS]

Nin un nin outro pertencen á tipoloxía do hórreo fisterrán, pois non van sostidos por pés e capas.
Quizais son encadrables no tipo Noia de I. Martínez.
O hórreo de Viturro (tamén chamado de Rianxo, ou das Monxas) atópase na aldea de Rianxiño e
está construído totalmente de pedra, mesmo a cuberta, que é de lousas de granito. Mide 24,70 m de
longo, 1,50 m de ancho e 2,80 m de altura máxima. Está sustentado por cepas e presenta 13 claros;
ten un celeiro central, resultado do peche dos cinco claros da zona media, e unha porta central na
cámara e outra no celeiro; os pinches rematan en adornos xeométricos. Construíuse entre 1910 e
1920 na chamada Quinta de Viturro; a súa monumentalidade simboliza o poder caciquil de Manuel
Viturro, avogado e líder do Partido Liberal en Rianxo, que ó longo desta década mantivera duros
enfrontamentos co pai de Castelao, Mariano Rodríguez, do Partido Conservador. Hoxe esta quinta
perténse a unha comunidade de monxas franciscanas.
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O hórreo de Isorna está situado no lugar de Cestelo desta parroquia. Trátase dun hórreo pétreo
ben traballado con cuberta de tella a dúas augas; está sustentado por cepas e presenta 13 claros;
ten dúas portas de acceso á cámara e as sobrepenas dos pinches decóranse con cruces e lampións
rematados en bóla. As súas dimensións son as seguintes: 24,50 m de longo, 1,70 m de ancho, 2,50
m de altura máxima. Foi construído en 1805.
A maior parte dos datos dos hórreos do Concello de Rianxo tomáronse de T. Tubío/M. R. González (1987).

O fermoso hórreo da Quinta de Viturro ou das Monxas, en Rianxiño (Rianxo) [XMLS]

O campo de hórreos mixtos de Imo (Dodro)
Ó seren mixtos, non entran dentro da tipoloxía
común do hórreo de pedra atlántico; ademais,
tampouco van sobre pés e capas. Neste agrupamento hai un total de dez hórreos; seis levan
como soportes cepas e catro van sobre celeiro.
Un deles ten a data de construción no pinche
(1915). Están todos coidadosamente orientados
coas súas paredes costais cara ó leste e ó oeste.
Imo (Dodro), agrupamento de hórreos mixtos [XMLS]
Recomendamos unha visita, máxime cando o
Concello de Dodro parece querer protexer e promover este conxunto acondicionando como espazo
público o lugar onde se atopa.
55

56

-

-

Castañeda (Arzúa)

Santiago de Berdeogas (Dumbría)

13

14

20,50 m

21,70 m

21,85 m

22,65 m

24,50 m

1. Medida dos soios ó cumio do tellado.
2. Tomando como referencia as medidas exteriores
3. Fonte: I. Martínez (1975: 309)
4. Fonte: Tubío/Gómez (1987)

-

Misión Biolóxica de
Pontevedra

-

1805

24,90 m

1910-1920

12

11

10

9

25,90 m
24,90 m

-

Valga

7

26,40? m

27,23 m

33,46 m

-

-

Cereixo (Vimianzo)

6

Hórreo do Deán
(Valga)3
Hórreo de Viturro
(Rianxo)4
Hórreo de Isorna
(Rianxo)4
San Xoán de
Cambeda Vimianzo)

séc. XVIII

San Martiño de Ozón
(Muxía)

5

8

-

34,74 m

36,05 m

séc. XVIII
(finais)

1768 - 1783

37 m

1,85 m

1,80 m

2,14 m

1,80 m

1,70 m

1,50 m

3,82 m

1,58 m

2m

1,93 m

3,69 m

1,89 m

1,89 m

2,4 m

anchura

-

1,80 m

2,15 m

-

2,5 m

2,8 m

3-2,3 m

1,65 m

2m

1,70 m

2,29 m

2,76 m

2,30 m

2,7 m

altura
máxima1

37,92 m2

39,06 m2

46,76 m2

41,13 m2

31,83 m2

37,35 m2

95,20 m2

40,92 m2

52,80? m2

52,55 m2

123,5 m2

65,65 m2

68,11 m2

88,8 m2

área da
planta2

31 (15 parellas + 1
de reforzo)

9 cepas ou muretes

22 (11 parellas)

34 (17 parellas)

sobre muretes

sobre muretes

13 cepas ou
muretes
sen pés (sobre
celeiro)

38 (19 parellas)

44 (22 parellas)

14

8

10

16

-

13

10

12

18

21

16

21

44 (22 parellas)
51 (17 tríades)

21

21

claros

44 (22 parellas)

nº total de pés (e
parellas)
sen pés (sobre
celeiro)

OS HÓRREOS MÁIS LONGOS DE GALICIA
lonxitude

séc. XVIII

San Xoán de Poio

Sta. María do Araño
(Rianxo)
Santa María de Lira
(Carnota)
Sta. Comba de
Carnota (Carnota)

4

3

2

1

nome

data de
construción

Aproximación ós hórreos máis longos de Galicia.

pedra

mixto

pedra

pedra

pedra

pedra

pedra

mixto

pedra

pedra

pedra

pedra

pedra

pedra

material

atlántico ou
fisterrán

Igrexa
(parroquial)
Misión
Biolóxica
particular
(pazo)
Igrexa
(parroquial)

atlántico ou
fisterrán

Amaía

Morrazo

Noia

Noia

Amaía

atlántico ou
fisterrán
atlántico ou
fisterrán

Morrazo

atlántico ou
fisterrán
atlántico ou
fisterrán

Noia

tipo

Igrexa

particular

Igrexa

particular

particular

Igrexa
(parroquial)
Igrexa
(parroquial)
Igrexa
(parroquial)
Igrexa
(mosteiro)
Igrexa (antigo
priorado)

propiedade
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Como se pode comprobar, dos 14 hórreos máis longos de Galicia incluídos nesta lista, 9 pertencen
á zona estudada neste traballo e, dentro destes, 6 responden ó tipo xeral do hórreo de pedra atlántico. Case todos os hórreos longos de Galicia están enteiramente construídos en pedra (unicamente
dous son mixtos) e, salvo raras excepcións, todos eles forman parte da propiedade dos igrexarios
das parroquias, claro indicio do tradicional poderío da Igrexa na nosa zona rural.

Algúns dos hórreos máis pequenos
Non temos unha relación completa, pois non chaman tanto a atención como os máis longos.
Na Terra de Soneira localizamos dous exemplares, un na parroquia de Carnés (Vimianzo) e outro na
de Serantes (Laxe), pero quizais o exemplar máis pequeno do universo galego é un exemplar que
se atopaba na Terra de Montes (provincia de Pontevedra), en plena Serra do Cando, nunha aldea
chamada O Peso da Escuadra, do concello da Lama .
Descubrimos este hórreo hai uns anos, por indicación dun veciño destes lares. Na primavera de
1999 quixémolo visitar de novo e non o atopamos; preguntamos por el e deu a casualidade de que
o informante, un ancián desta aldea, fora o seu antigo dono: vendérao uns anos antes para un chalé
de Sanxenxo, por unha cantidade irrisoria (unhas 50.000 ptas.). Naturalmente, pensando que nós
tamén eramos compradores, ofreceunos outros exemplares dispostos para a venda.
Desde logo, é excepcional a existencia de hórreos de pedra de tan pequenas dimensións.
Nesta zona occidental o cabazo máis pequeno
viña sendo o de tres parellas de pés (seis pés
en total), modelo estándar que en moitos casos
mesmo indicaba que o seu dono era un labrego de economía moi modesta (un ‘caseteiro’).
Construír un hórreo de pedra de aínda menores
dimensións semella unha operación antieconómica, posto que supón que o volume do cereal
almacenado dentro nunca vai facer rendible o
investimento económico realizado na súa construción. Con todo, sexan cales fosen as causas,
chegáronse a facer tales construcións-miniatura e benvidas sexan. De aí que concluamos
con que poucos foron os camiños estéticos que
quedaron sen ser ensaiados polos anónimos
canteiros dos hórreos galegos.
O Vilar (Abelleira-Muros), un dos hórreos máis pequenos [XMLS]
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O Peso da Escuadra
(A Lama-Terra de
Montes)

Casalderrique (Carracedo-Caldas de Reis)3

Serantes (Laxe)

Montecelo (CarnésVimianzo)

Sta. Lucía (Lucín,
Olveira-Dumbría)4

1

2

3

4

5

2,5 m

2,1 m

2,1 m

1,2 m

1,58 m

lonxitude

1,73 m

1,66 m

2,30 m

1,10 m

anchura

-

-

1,50 m

2m

-

altura
máxima1

-

3,62 m2

3,50 m2

2,76 m2

1,74 m2

área
planta2

6 (3 parellas)

4 (2 parellas)

4 (2 parellas)

-

4 (2 parellas)

nº total
de pés (e
parellas)

2

1

1

1

1

claros

pedra

pedra

pedra

ladrillo e
cemento

pedra

material

particular

particular

particular

particular

particular

propiedade

atlántico ou
fisterrán

atlántico ou
fisterrán

atlántico ou
fisterrán

Terra de Montes

tipo

1. Medida dos soios ó cumio do tellado.
2. Tomando como referencia as medidas exteriores
3. Fonte: Leal Bóveda, J.Mª (1998: 95). Na súa listaxe de hórreos máis pequenos rexistra ata 20 exemplares, a maior parte de hórreos mixtos (San Vicente, Meis: 2 m x
0,50 m, e outro de 2 m x 0,75 m), pero tamén de pedra (Troáns, Cuntis: 2,40 m x 1,30 m; Follente, Caldas: 2,50 m x 1,50 m) e albanelería.
4. Fonte: García Quintáns, M. (2008: 75).

data

Nome

ALGÚNS DOS HÓRREOS MÁIS PEQUENOS
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As miniaturas populares a escala: os hórreos de adorno
En moitos establecementos ou casas particulares do territorio estudado pódense ver hórreos reducidos a pequena escala, case a simples maquetas, miniaturas construídas por canteiros ou albaneis
de cada comarca. Estes profesionais, afortunadamente, adoitan realizar sen máis o modelo estándar da variante comarcal, limitándose a copiar as súas liñas fundamentais.
Na banda norte da ría de Muros, desde a Ponte Nafonso a propia vila muradá, pódense ver exemplares de hórreos coa variante propia da área.
Os artesáns do barro de Buño tamén souberon representar o singular hórreo de Barizo e as variantes bergantiñá e soneirá.
A popularización de miniaturas deste tipo demostra a crecente consideración do hórreo como obra
de arte -ou como simple obxecto decorativo-, e serve de mostra clarificadora da tipoloxía ou da
variante popular de cada zona.

De esquerda a dereita: Braño (Carantoña-Vimianzo), o modelo estándar reducido a escala; Serra de Outes, maqueta e nome para o edificio. Abaixo:
dous modelos estándar do oeste de Bergantiños, na artesanía dos oleiros de Buño [XMLS]
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