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1. Introdución científica: a formación dos Penedos de
Pasarela e Traba
por Juan Ramón Vidal Romaní1

Morfoloxía granítica dos Penedos de Pasarela e Traba
O plutón granítico de Traba e Pasarela é un dos chamados plutóns
circunscritos e pertence aos granitos galegos máis modernos
a pesar da súa idade, 301.2 + 2.9 millóns de anos. Outros casos
semellantes son os dos plutóns do Pindo, O Pando ou o do Porriño.
A formación do plutón de Traba e Pasarela corresponde ao momento
no que tivo lugar a untana de todos os terreos xeolóxicos que forman
Galicia na actualidade. O granito de Traba e Pasarela formouse a
uns 24 km de profundidade durante a oroxenia herciniana, mentres
na superficie da Terra os sedimentos se pregaban para dar unha
cobertura sedimentaria fortemente deformada que despois do
Hercínico desapareceu, quedando apenas restos dela en anacos
illados, como poden ser o pregue do Courel ou o manto deitado de
Mondoñedo, situados os dous no límite oriental de Galicia co resto
da península Ibérica.
Como é sabido, os plutóns graníticos -o de Traba é un deles-,
fórmanse como consecuencia da colisión de masas inmensas
de terreos xeolóxicos que se moven sobre a superficie da Terra
a velocidades moi cativas. Cando dúas placas entran en colisión
adoita producirse o proceso chamado de subsidencia no que unha
delas se afunde por debaixo da outra, ás veces atinxindo ata 700
km de profundidade. Neste proceso de subdución os roces entre
as rochas atinxen altas temperaturas, que provocan a fusión das
rochas; é dicir, a formación de magmas. Sendo os magmas materiais
moi quentes a súa densidade é máis pequena que a das rochas que
se encaixan, polo que aboian tendendo a subir cara á superficie da
Terra. É así como se xeran as rochas plutónicas, como é o caso do
granito de Traba e Pasarela, que subiu ata arrefriarse a uns 24 km
de profundidade, momento no que ficou consolidado como unha
1 Catedrático de Xeoloxía da Universidade da Coruña (UDC) e director do Instituto
Xeolóxico Parga Pondal.
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rocha sólida tal e como a vemos agora. Aínda se poden recoñecer
no granito de Traba as pegadas que proban este ascenso cara á
superficie terrestre e que se manifestan esencialmente na rede de
fracturas que dividen o granito que agora está na superficie da Terra.
Por iso sabemos que todas as fracturas que definen os bloques de
granito que vemos hoxe en Traba e Pasarela xurdiron durante o
ascenso do granito (plutón) cara á superficie da Terra. Unha vez
na superficie da Terra a masa rochosa desfaise aproveitando esas
superficies de rotura feitas en profundidade.
Unha das primeiras consecuencias de que o plutón granítico de Traba se teña formado a tal profundidade, 24 km, é a de que tivo que
acontecer algún proceso xeolóxico que levara ata a superficie da Terra o que estaba tan profundamente soterrado baixo outras rochas e
sedimentos. Esencialmente foi a erosión actuando entre 200 e 23
millóns de anos antes de agora e que comezou a actuar en toda Galicia a medida que se abría o océano Atlántico e se definía a liña de
costa actual de Galicia. Pódese dicir que hai 23 millóns de anos Galicia tiña xa a súa conformación actual e os Penedos de Traba e Pasarela xa dominaban o Atlántico no presente. Mais esa erosión non
foi responsable apenas máis que de facer desaparecer os 24 km de
rochas e sedimentos que cubrían Traba e Pasarela, pois unha vez
que desaparece toda esa cuberta e se chega ao granito o progreso
da erosión detense e non
segue avanzando máis. É
esa a razón pola que o relevo de Traba e Pasarela se
ergue por encima do nivel
do mar como agora o fai. E
isto lévanos a que o relevo
actual se formou maioritariamente no contacto do
granito cos materiais que
o encaixaban, sendo polo
tanto un relevo chamado
endóxeno, é dicir, formado
(1) Batólito granítico, (2) Sheet structures, (3) Familias conxugadas de
fracturas e diáclases, (4) Fractura suposta, (5) Río, (A) Chaos de boules
en profundidade. Se com(boulders with tafoni and gnammas developed by protoclastic failure)
prendemos este proceso
Fig. 1: Esquema representando a forma orixinal do
plutón de Pasarela e Traba coas súas diáclases principais
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decatarémonos de que as formas todas que constitúen a maior
parte do relevo da superficie actual estaban xa determinadas en
profundidade e unicamente se abriron unha vez chegado o granito
á superficie da Terra.
O proceso que sofren os granitos é sempre moi semellante; quérese
dicir que sempre se forman unha vez que os roces entre as placas
levan á fusión das rochas formándose o que se chama un magma,
e quer os magmas formados por materiais máis quentes que as
rochas que os arrodean tenden a subir cara á superficie da Terra.
Normalmente non chegan a ela, arrefriando antes de ter chegado
á superficie, pero ás veces poden chegar á superficie da Terra
aínda en estado fundido, dando lugar aos volcáns, unha de cuxas
características é a de que o magma se deita sobre a superficie da
Terra en forma de coadas de magma ou lavas. Mais ese non foi o
caso do magma que deu lugar aos montes de Traba, que arrefriaron
lentamente e a gran profundidade, uns 24 km, como xa antes se
dixo. Xa que os granitos se forman en todas partes do mundo,
da mesma maneira entendemos que todos os montes graníticos
teñan as mesmas formas e parécense tanto que ata unha persoa
non especializada se decata mirando unha paisaxe cal é o tipo de
rocha que a constitúe.
A pesar das diferenzas en dimensións cando se compara o aspecto
que amosan en superficie algunhas montañas galegas como as
do Pindo, Budiño, O Pando, vese que se trata do mesmo tipo de
rocha pola súa composición mineralóxica, e porque dá lugar ao
mesmo tipo de formas. Mais o responsable desta homoxeneidade
non é a erosión feita pola auga ou polo mar ou aínda polos ríos
ou os xeos, senón os sistemas de descontinuidades ou diáclases
xeradas cando o magma subiu cara á superficie da Terra sufrindo os
mesmos procesos de deformación.
Tipos de descontinuidades
É xa clásica a división das descontinuidades realizada por Cloos
(1931). Todas elas débense considerar pola súa relación coa
xeración das formas graníticas. En especial as fracturas ou sistemas
de fracturas horizontais e subhorizontais, mais tamén as verticais.
Ambos os dous tipos de descontinuidades son dominantes no
macizo de Traba e Pasarela.
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As descontinuidades subhorizontais poden ser de dous tipos:
as descontinuidades chamadas
pseudoestratificación, paraestratificación ou diáclases ondulantes e as fracturas horizontais ou
suavemente curvadas chamadas
diáclases de exfoliación ou de
Fig. 2: Tipos de descontinuidades ou diáclases
formadas nos plutóns graníticos (segundo Cloos). debullado. As primeiras son características de deformación por cizalla segundo planos horizontais
e subhorizontais e son frecuentes no macizo de Traba e Pasarela,
sendo as causantes da orixe da maior parte das formas que existen
na zona. Aínda que teñen escasa continuidade, tanto lateralmente como en profundidade, contribúen á definición morfolóxica dos
relevos graníticos á escala de pormenor. O outro tipo, as fracturas
horizontais ou curvadas, teñen maior continuidade lateral e en profundidade, e tamén están ben desenvolvidas en Traba e Pasarela.
As fracturas de descamación foron observadas ata profundidades
de 100 m ou máis nalgunhas canteiras. Nalgúns casos o radio de
curvatura aumenta coa profundidade. Estas fracturas aparecen moi
inclinadas (ata 70 graos) na proximidade das grandes fracturas verticais ou subverticais, ou incluso se acuñan contra elas. Moitas das
chamadas laxes teñen forma lenticular ou en cuñas, o que corresponde a un sistema conxugado de fracturas con eixo subhorizontal. Algúns autores relacionan este tipo de estrutura coas tensións
impostas aos magmas durante a súa inxección ou emprazamento.
Non obstante o habitual é que as fracturas de descamación se orixinen por deformación ao longo de planos de cizalla, sexa cal sexa a
su orientación, aínda que o máis frecuente é que os inselbergs son
definidos por planos de diáclases horizontais ou subhorizontais. Outros autores refírense a elas como “series de fracturas ondeantes
que se estenden totalmente a través da masa rochosa”. Nalgúns
casos é evidente a existencia de probas dunha dobre estrutura de
descamación; isto é, de dous conxuntos de “xuntas de descamación”, cuxas inclinacións intersectan (véxánse as fotografías 1, 2 e
6). Corresponden a zonas de acurtamento asociadas a planos de cizalla mentres predomina un réxime compresivo. Finalmente están
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as fracturas subverticais que son sen dúbida as máis frecuentes e
as que definen tanto a morfoloxía xeral do macizo de Traba e Pasarela como o modelado de pormenor a escala media e tamén das
pequenas formas.
O inselberg ou monte-illa de Traba e Pasarela
Os inselbergs caracterízanse por teren ladeiras limitantes inclinadas
que enlazan coa base do terreo mediante unións ben marcadas,
coñecidas como ángulo de pé de monte ou knick. Todo arredor do
Macizo de Traba e Pasarela nótase a diferenza topográfica que fai
resaltar o macizo dos terreos que o rodean.

Fig. 3: Mapa xeolóxico da zona norte da Costa da Morte (Universidade de Leiden,
Holanda)

Ás veces os bornhardts son domos nus con ladeiras empinadas.
Mais no caso do macizo de Traba e Pasarela a unidade morfolóxica
orixinal, tal e como agora aínda se pode ver no Pindo, foi destruída
pola evolución posterior da erosión. Enténdese ben que despois de
24 millóns de anos na superficie da Terra a acción erosiva dos ríos,
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da chuvia e do mar lograse destruír parcialmente a estrutura en
domo orixinal.
Outras formas menores subordinadas ao macizo de Traba e
Pasarela
Considerando o conxunto de Traba e Pasarela como a unidade principal a unha escala menor vemos que o relevo (ver mapa xeomorfolóxico: fig. 4) está constituído por outras unidades menores. Distinguiremos varios tipos de formas que, ordenadas de máis grande a máis pequena, son as seguintes: castle koppies ou ‘rochas
castelo’, os tor ou torres, e os bloques, no que cómpre ás rochas
convexas. Outro tipo de formas son os vales de fondo plano, que
son formas cóncavas e que tamén forman parte do relevo granítico
de Traba e Pasarela.
Castle koppies ou ‘rochas castelo’
Os castle koppies ou castelos son comparativamente pequenos
residuais acastelados limitados por paredes moi inclinadas. Son
de pouca altura e veñen coincidindo coas partes dominantes do
relevo de Traba e Pasarela, vindo determinados polas fracturas
verticais o subverticais. A morfoloxía angular dos castle koppies ou
‘rochas castelo’ reflicte indubidablemente a existencia de fracturas
ortogonais masivas cun desenvolvemento de foliación vertical ou
case vertical. Así, nos montes de Traba e Pasarela na Costa da
Morte e en moitos outros lugares, os montes castelo ou castelos
son frecuentes e aínda ás veces reciben ese mesmo topónimo
estando asociados ao diaclasamento ortogonal e vertical. A
estrutura, polo tanto, é un factor significativo na xénese dos castle
koppies, evidentemente se a base estrutural é explotada baixo
unhas condicións e modo particulares, que lle permita a evolución
axeitada.
Torres ou tor
Trátase de formas semellantes ás anteriores, aínda que de menores
dimensións. Practicamente son penas illadas con desenvolvemento
vertical. As torres débense á explotación de fracturas fortemente
inclinadas ou verticais. No macizo de Traba e Pasarela exemplo
sobranceiro é a chamada Galla da Pena Forcada.

Guía dos Penedos de Pasarela e Traba | 9

Bloques
Situados illadamente ou en grupo, os bloques son as formas máis
frecuentes nas paisaxes graníticas. As dimensións poden variar
moito, aínda que normalmente estean entre 1 e 2 metros. Os
bloques varían na forma, dende esféricos a elipsoidais, e tamén no
grao de arredondamento atinxido. Algúns son virtualmente esferas
perfectas, outros son menos redondeados mentres que outros
son case cúbicos, estando redondeadas unicamente as esquinas e
os bordes dos bloques orixinais. As variacións en forma e tamaño
dos bloques veñen determinadas polo modelo de fracturación
esencialmente, pero tamén o tempo é un factor significativo, pois
a persistencia da meteorización reflíctese no tamaño dos núcleos
residuais e dos bloques. Non son raros os bloques que se din
que se asemellan a obxectos, animais ou persoas como se pode
comprobar na selección feita aquí.
A dimensión dos bloques ten unha implicación xenética, pois obviamente o núcleo residual -é dicir, un bloque-, nunca pode ser máis
grande que o que foi definido inicialmente cando se formaron as
diáclases que o definen no interior da Terra. Deste xeito, o diámetro
e espazado dos bloques que se ven no macizo de Pasarela e Traba indican tamén o espazado que tiñan orixinalmente as diáclases,
quer horizontais quer verticais.
Vales de fondo plano
A alteración e a erosión
débense aos contrastes na densidade da
fracturación entre compartimentos de rocha
adxacentes. Esta é a razón de se formaren depresións alongadas de
fondo plano como a que
separa as elevacións de
Pasarela do resto do macizo de Traba. O macizo
de Traba e Pasarela queda dividido por moitas

Croquis morfolóxico da zona. 1. límite do afloramento de granodioritas; 2.
fracturas; 3. depósitos litorais de areas; 4. acumulacións de areas graníticas;
5. rasa litoral; 6. escarpes; 7. dorno; 8. castle koppie.

Fig. 4: Esquema xeomorfolóxico da Serra da Pena
Forcada (segundo R. Rodríguez Martínez-Conde,
modificado por J. R. Vidal Romaní)
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destas depresións (ver mapa xeomorfolóxico: fig. 4) aínda que sen
dúbida ningunha a maior de todas é a que vai de Vimianzo á lagoa
de Traba. Chama a atención o feito de non coincidir con ningún río
de importancia, apenas pequenos regatos ou correntes de auga
secundarias. O río máis importante da zona, o río Grande ou río do
Porto, cruza esta depresión ao sur de Pasarela seguindo cara á ría
de Camariñas sen aproveitar a gran depresión N-S entre Vimianzo e
Mórdomo e outra semellante que acolle o lugar de Magro ao oeste
de Pasarela.
Formas esóxenas
Ata agora viñémonos referindo ás chamadas formas endóxenas: as
xeradas pola rotura dos macizos rochosos simplemente seguindo
o sistema de diáclases en profundidade, aínda que despois os
procesos de meteorización fixeron o seu traballo ao infiltrarse
a auga a través desas descontinuidades alterando a rocha e
transformándoa en xabre. Deste xeito, o deseño desas formas vén
guiado preferentemente polo desenvolvemento previo do sistema
de descontinuidades que se fai, como antes se dixo, na profundidade
da Terra. Unha vez que a rocha chega á superficie da Terra -dixemos
antes que no caso do macizo de Traba e Pasarela sucedeu hai 23
millóns de anos-, a rocha fica exposta aos efectos da auga da chuvia.
Considérase normalmente que a auga non afecta a rocha granítica
agás cando está enterrada baixo o solo, o feito é que cando a auga
se pon en contacto coa rocha chega a disolvela ou aínda desgastala
xerando dous tipos de formas. Como se producen na superficie da
Terra chámanse por iso formas esóxenas. No macizo de Traba e
Pasarela pódense distinguir dous tipos ben diferenciados, ambos
os dous relacionados coa auga das chuvias: pías e acanaladuras.
Pías
Trátase de depresións de borde redondo e forma cilíndrica con
desenvolvemento vertical, normalmente dalgúns centímetros
de profundidade, aínda que ás veces poden alcanzar máis de un
metro. Tendo en conta que no macizo de Traba e Pasarela o granito
adoita verse afectado por sistemas de diáclases subhorizontais,
moitas veces ocorre que unha pía en desenvolvemento, cando
atopa un destes planos subhorizontais, pode desviar o seu avance

Guía dos Penedos de Pasarela e Traba | 11

na vertical e desaugar lateralmente dando orixe a pías abertas
lateralmente (véxanse na pedra multiforme das fotos 25, 26, 27 e
28). A formación das pías débese á disolución da rocha pola auga
de chuvia, un proceso demorado que pode chegar a levar miles de
anos de duración.
Acanaladuras
Cando a auga da chuvia se move
sobre unha superficie inclinada
de rocha no sentido da máxima
pendente, pode chegar a escavar
canles ou acanaladuras dalgúns
centímetros
de
profundidade
e varios metros de longo. As
acanaladuras ou rills poden aparecer
individualizadas, aínda que o máis
normal é que aparezan asociadas
en redes de canles diverxentes Acanaladuras nun dos penedos do Piñeo
dende a parte superior da superficie (Vimianzo) [RML]
á base da superficie na que se desenvolven. Ás veces prodúcese
unha combinación entre as pías, que aparecen na parte superior
dun bloque e a zona por onde cae a auga que chega a escavar
unha canle. Outras veces o desenvolvemento das canles non está
asociado con pías, sendo, polo tanto, independente delas.

Siluetas dos Penedos de Pasarela e Traba: a Galla da Pena Forcada, a pedra da
Cachucha, a Torre da Moa (R. Mouzo)
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Arriba os penedos de Pasarela e Traba desde O Barrigoso (leste) [RML], centro desde o
Carboeiro (oeste) [XMLS], abaixo a cordal coa Calabanda-Pasarela en primeiro plano [RML]
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2. A loita pola salvación dos Penedos de Pasarela e Traba
Penedos de Pasarela,
Cando vos vexo, penedos,
Suspiro de amor por ela
(Eduardo PONDAL, 1886)
Do bardo o corazón cual verdejante
val é, cando tormenta non o acaba;
mas dispois que sofrío é somellante
aos penedos hórridos que Traba
e Pasarela cercan, qu’o pasante,
cual feos restos de fervente lava,
admira, e que embozados en nebrina
mostran súa grandísima ruína
(E. Pondal.- Os Eoas, ¿1881-1917? , Ed. de M. Ferreiro, 2005: p. 129).
Entr’os penedos de Trava
teñen as aigas os niños;
nas árbores das cidades
solo vexo paxariños.
Solo vexo paxariños
e o fidalgo de Boaño
está afeito a ver aigas
sobr’os penedos voando
(Evaristo Martelo Paumán, 1912).
“Uns dos máis estupendos erguementos de penedos de Galiza, os de
Traba e de Pasarela, míranse desde Vimianzo, desde Ougal, o Faro de
Corme e a Virxe do Carme. Os seus dentes e poutas afíanse por riba dos
ondeares mainos de formas das outras terras.” (R. Otero Pedrayo, 1962).

Xa en 1835 o Instituto Geológico y Minero de España declarara
Formas Singulares as formacións pétreas dos Penedos de Pasarela
e Traba. O famoso xeólogo Guillermo Schulz préstalles moita
atención no seu Mapa Geológico de Galicia dese ano, o primeiro
da historia.
Pero as singulares figuras dos Penedos de Pasarela e Traba chamaron a atención sobre todo dos nosos poetas, como Eduardo
Pondal Abente a finais do séc. XIX: os tres versos illados de 1886
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son ben famosos na historia da poesía galega. Pero o poeta da Ponteceso, na súa ansia de se converter no poeta épico por excelencia
de Galicia -cal novo bardo-, impúxose o labor de compoñer o noso
gran poema épico, Os Eoas, e nel non podía faltar a referencia ós
“penedos hórridos” de Pasarela e Traba. ‘Hórrido’ ten aquí o dobre
significado de ‘agreste’ e de ‘abraiante, impresionante’.
Contemporáneo de Pondal foi Evaristo Martelo Paumán, marqués
de Almeiras e dono do
castelo de Vimianzo. Os
penedos tamén inspiraron as súas románticas
poesías.

A Torre da Moa e a Pena Forcada desde O Carboeiro [RML]

Anos máis tarde, o xeógrafo Ramón Otero Pedrayo, fixo unha gráfica
descrición dos Penedos
coa súa fina prosa poética.

O xeólogo Isidro Parga
Pondal, director do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, tamén prestou
unha especial atención ós Penedos, denominando o seu peculiar
granito rosado ‘granito tipo Traba ou Pindo’. O seu Mapa Geológico
de Galicia de 1963 así o destaca.
Xa nos nosos días, hai que ter en conta o libro divulgativo de Pedro
Marfany Vilassarau, titulado Galicia incógnita (A Coruña, 1995),
no que o autor describe as súas visitas en moto ós penedos de
Pasarela, acompañado por algún veciño do lugar. Marfany ten o
mérito de popularizar e poner en valor estas formacións xeolóxicas,
pois tamén escribiu artigos na prensa.
Xa nos nosos días, de novo o escritor Manuel Rivas comparará as
figuras dos Penedos coas obras de escultores tan famosos coma o
británico Henry Moore ou o vasco Eduardo Chillida. O seu manifesto
«A fermosa xeografía da paisaxe» da Marcha pola Salvación dos
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Penedos da Costa da Morte do 11 de xuño de 2006, constitúe unha
das máis fermosas e sentidas defensas do noso patrimonio natural.
Non foi Rivas o único escritor que escribiu a favor dos Penedos,
tamén o fixeron outros moitos, uns naturais das comarcas da Costa
da Morte e outros de fóra dela. A medida que imos facendo unha
historia da loita pola salvación dos Penedos introduciremos algúns
deses textos ós que facemos referencia.
En decembro de 1997 a asociación cultural Adiante Soneira
denunciaba a apertura dunha canteira ilegal na base da chamada
pedra da Cachucha e xunto á Pedra do Barco, dúas das máis
singulares formación pétreas desta cordal de penedos. Dous
voceiros deste colectivo, Roberto Mouzo e Manuel Rivas,
denunciaron este atentado e fixeron oír a súa voz, logrando que a
empresa que quería abrir a canteira, que xa efectuara cortes neste
lugar, tivese que paralizar as obras.

Camiñando polos cumes dos Penedos: da Cachucha á Pena Forcada [XMLS]

Un centro natural de arte, onde Henry Moore ficaría sen fala
“Tras de Pasarela, entre Vimianzo e Traba de Laxe, está un dos centros de
arte máis abraiantes de Galicia, comezando pola Pedra da Barca, un incrible
penedo con forma e tamaño de navío. Alí están as rochas zoomórficas e
antropomórficas que cantou Pondal e que enfeitizaron a Otero Pedrayo,
quen tanto tiña visto. Penedos enormes con rostro humanoide. Con forma
de animais. Con caprichos surreais. O Henry Moore ficaría sen fala e o
Chillida seguramente se dedicaría a outra cousa.” (M. Rivas, 1997).

Pasou o tempo, e, no ano 2006, outra empresa de granitos volveu
á carga, empeñada en abrir unha canteira na área dos penedos,
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Ladeira leste da cordal e penedos que lembran as caras dos presidentes americanos do
monte Rushmore [XMLS]

contando co apoio expreso do daquela alcalde de Vimianzo,
Alejandro Rodríguez Lema, disposto a concederlle a licenza
preceptiva. A presión sobre os veciños de Pasarela foi enorme,
pois mesmo se chegaron a ofrecer incontables postos de traballo,
nunca concretados pois variaban dos cincocentos anunciados polo
alcalde e os vinte ou trinta que prometía a empresa.
A nosa cidade encantada
“Non fai falla viaxar ata Cuenca para ver unha cidade encantada. E ademais
sen necesidade de pagar entrada. Os Penedos de Traba e Pasarela, sobre
todo os seus principais macizos –A Cachucha, Pena Forcada e a Torre da
Moa-, forman un auténtico museo xigante no que cada un pode observar
tantas figuras como sexa capaz de imaxinar.” (Xosé Ameixeiras, La Voz de
Galicia [LVG], 5-02-2006)

14-02-2006: Carlos Aymerich e Pablo González Mariñas, deputados
do BNG, presentaron no Parlamento de Galicia unha proposición
non de lei para declarar os penedos de Traba (Laxe) e Pasarela e
Braño (Vimianzo), monumentos naturais.
A acrópole de Soneira
“A acrópole de Soneira está entre o triángulo formado por tres lugares
míticos: Pasarela, Camelle e Traba. A gran cidade vese dende ben lonxe,
por mar e por terra. O granito salvaxe feito arte. Se na Atenas clásica eran
a filosofía e as artes o que sobresaía á beira do Partenón, nesta acrópole é
a maxia, a dos vellos druidas facendo bebedizos e sacrificios sanguentos
a máis do vento e o tempo os que van modelando figuras máxicas nas
pedras” (Vicente de Lema, LVG, 25-02-2006

Guía dos Penedos de Pasarela e Traba | 17

¡As pedras son pedras!
¡As pedras non se comen!
¡A paisaxe non dá postos de traballo!
(Alejandro RODRÍGUEZ, alcalde de Vimianzo, 2006)

2-03-2006: daquela o alcalde de Vimianzo, en declaracións a La Voz de
Galicia, pronuncia a primeira e máis famosa das súa frases lapidarias:
“As pedras son pedras”. Non cabe dúbida de que os penedos
seguían inspirando mesmo a quen avogaba pola súa destrución,
pois esa frase era claramente contraria á súa conservación. A frase
xa pasou á historia literaria galega, pois na novela de Manuel Rivas,
Todo é silencio (Edicións Xerais, 2010), un personaxe de mala nota
chamado Brinco pronuncia, a piques de arrebolar un cartucho de
dinamita contra unhas rochas da beiramar, esta frase desdeñosa e
urticante: “As pedras non son máis que pedras”.
Rocas que hacen leyenda
“...los Penedos de Traba y Pasarela (...) poco tendrían que envidiarle a
lugares que reciben cientos de visitantes al año, como son la irlandesa
Calzada de los Gigantes (considerada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco) o las extraordinarias formaciones rocosas del Parque Nacional de
Arches, en Estados Unidos” (M. Sánchez Dalama, LVG, 5-3-2006).
Oferta como ruta turística
“As moitas veces que levo percorrido estas fermosas paraxes dos
Penedos, sempre aparece o mesmo comentario entre os camiñantes
de por qué estes espazos tan emblemáticos non teñen ningún tipo de
protección, e de cómo non o ofertan como rutas turísticas, xa que non
supón case ningún gasto a súa posta en valor. Se acaso, poñer algúns
sinais indicativos e publicar algún folleto” (Xan Fernández Carrera: «Os
Penedos de Traba, Pasarela e Piñeo», en LVG 8-3-2006)
O verdadeiro ouro do Gran Canón do Colorado
“Nos Estados Unidos moitos pensaron facerse de ouro explotando os
diversos minerais que se atopan no Gran Canón do Colorado. Mais un
destes mineiros decatouse, xa no séc. XIX, de que a riqueza estaba no
turismo e non na explotación mineira e deixou os picos e as pas para
erguer a primeira infraestrutura hoteleira da zona. Hoxe ninguén pensa
na posible riqueza mineira deste lugar. O problema son as moitas visitas”
(Manuel Vilar: «Os Penedos de Traba, monumento natural», en LVG, 9-32006).
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Mentres que, segundo a prensa, os tres grandes partidos (PP, PSOE
e BNG) apoiaban a declaración dos Penedos como Monumento
Natural, ADEGA propoñía formar unha plataforma na súa defensa e
o profesor universitario Manuel Soto, avogaba pola formación dunha
Rede Natura, o daquela alcalde de Vimianzo declaraba que non se ía
deixar asoballar por ninguén: “Os da canteira queren facer aquí un
serradoiro de pedra que crearía 73 postos de traballo, e pagaríanlle
ó Concello tres euros ó ano por metro cadrado traballado” (LVG,
9-04-2006). “A mi los tres grupos del Parlamento me la traen al
pairo” (LVG, 24-03-2006).
As pedras son pedras, claro
“¡As pedras só son pedras! Tamén a catedral de Santiago está feita de
pedra e a ninguén se lle ocorre picala” (M. Giadás «Menos dá unha pedra»,
en LVG, 23-3-2006).
Os Penedos de Pasarela, formacións graníticas únicas no mundo
“Os Penedos de Traba e Pasarela son formacións únicas no mundo, no
sentido de que tanto polos tipos de rocha, un granito moi especial que
só existe en poucas zonas do mundo. Despois, pola súa situación á beira
do mar, pola exposición que ten a rocha, este granito que normalmente
aparece baixo terra, aquí está na superficie, e todas estas características
fan que o conxunto é pódese dicir que é único no mundo; hai poucos sitios
semellantes en toda a Terra.

A Galla da Pena Forcada e o mar de Traba [RML]
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Os Penedos de Traba e Pasarela son coñecidos internacionalmente. De
feito, no libro Landforms and Geology of Granite Terrain (Holanda, 2005)
-feito por un especialista australiano (C.R. Twindale, da University of
Adelaide), descríbense as mellores paisaxes graníticas de todo o mundo
e nelas aparecen os macizos de Traba e Pasarela. Isto quere dicir que non
é unha cousa inadvertida, non coñecida, senón que precisamente está
ben descrita nun libro coma este de alcance internacional” (Juan Ramón
Vidal Romaní, catedrático de Xeodinámica (entrevista de S. Garrido en
LVG, 7-4-2006).
Un dos tres monumentos graníticos máis importantes de Galicia
“Os Penedos de Pasarela son uns dos monumentos graníticos máis
importantes, xunto coa Pena Corveira (Ourense) e co Pindo (concello
de Carnota), tres exemplos en Galicia. O que destaca aquí é unha gran
variedade de formas e de microformas, tanto de tipo antropomórfico coma
zoomórfico, que converten este lugar nun destino moi interesante para
quen guste das formas pétreas.
Trátase dunha crista que se estende de norte a sur separada por fallas
que seguen esa mesma dirección, e despois hai un conxunto de fallas
nordeste-sueste, e noroeste-suroeste. Ou sexa que é un conxunto de
fracturas que marcou o que foi unha primeira fase de alteración da rocha,
porque hai que pensar que os Penedos de Pasarela orixinariamente non
estaban así, estaban debaixo dunha cámara magmática e que enriba
habería rochas metamórficas. Desapareceron as rochas metamórficas
e a partir dese sistema de fracturas empezáronse a producir procesos
de alteración, de alteración subterránea. Posteriormente, unha serie de
fases de erosión foron deixándoas ó descuberto” (Augusto Pérez Alberti,
catedrático de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela
[USC], autor do informe de 2009 que decidiu a declaración dos Penedos
como Paisaxe Protexida).
Francia sí protege su costa de granito
Al norte de Bretaña, pegado al litoral,
existen formaciones rocosas similares
a los Penedos de Traba y Pasarela, que
gozan de defensa ambiental y jurídica”
(S. GARRIDO en LVG, 9-4-2006).

30-04-2006: O presidente da A. de
VV. de Pasarela, Jesús Mira, declara
na prensa que a entidade que preside
está de acordo con facer unha canteira
que dea beneficios (entrevista de E.E.
en LVG, 30-04-2006). Días despois

Aba noroeste da Galla da Pena Forcada
[XMLS]
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anúnciase que a asociación veciñal impón condicións esixentes
á empresa da canteira (LVG, 3-05-2006). Ó día seguinte cinco
colectivos presentan alegacións ó proxecto da canteira.
Futuro
“Non podemos permitirnos o luxo de que o pouco que temos –por
capricho da natureza, como moi ben din algúns- sexa arrasado con
macropiscifactorías ou canteiras. A posibilidade do turismo verde ben
publicitado e traballado debería convidarnos a madurar...” (Antonio Díaz
Amor: ‘Futuro’, en LVG, 7-5-2006).
Os nosos penedos teñen nome e apelido
“O noso vento mareiro leva séculos traballando para nós en dous oficios:
escultor e músico. A música digamos que foi algo natural. Sen esforzo
ningún zoa por todos os currunchos, pero o de escultor xa lle levou máis
tempo. Pasaba fungando durante meses por Braño, Pasarela e Traba”
(Manuel Suárez Suárez, en LVG 20-5-2006).
Un patrimonio amenazado.
Una gran cantera de cascajo pone en peligro formaciones pétreas únicas
en el mundo, los Penedos de Pasarela y Traba, que ya en 1835 fueron
declarados como formas singulares por el Instituto Geológico y Minero de
España, y que dentro de unos meses podrían ser monumento natural” (X.
Ameixeiras –texto- / J.M. Casal –fotos- en «Los domingos de La Voz», pp.
4 e 5, LVG, 21-5-2006).

A Marcha pola Salvación dos Penedos
27-05-2006: o Instituto de Estudios Bergantiñáns, Asociación Lumieira, Adega-Costa da Morte e o Seminario de Estudos Comarcais

Marcha pola salvación dos penedos da Costa da Morte (11-6-2007). Á dereita,
os asistentes reunidos a pé da pedra da Cachucha para escoitar o manifesto de
Manuel Rivas [XMLS]
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convocan unha reunión para preparar unha marcha pola Salvación
dos Penedos.
Varios colectivos apoiarán esta marcha: ademais dos citados,
Adiante Soneira, Activismo Costa da Morte, Senda Nova,
Corredoira, O Facho, Monte Branco, El Ceibo, Grupo Naturalista
Hábitat, Quinta Feira, asociación Alexandre Bóveda e a Sociedade
Galega de Historia Natural.
¡Salvemos os Penedos! Manifestación en Pasarela (11-6-2006)
Manifestación de máis de 300 persoas (segundo J. Trillo de El Correo
Gallego e Galicia Hoxe, e X. Ameixeiras de La Voz de Galicia) a favor
da declaración dos Penedos como monumento natural, convocada
polo Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, Axvalso,
Adiante Soneira, Instituto de Estudos Bergantiñáns, Adega-Costa
da Morte, Lumieira etc.
Fixéronse camisetas e presentouse un conxunto de doce postais
cos penedos máis representativos, con textos de E. Pondal, Otero
Pedrayo, Cunqueiro, M. Rivas, Vicente de Lema, Xosé Ameixeiras,
M. Sánchez Dalama, X. Fernández Carrera, M. Suárez, J.M. Vidal
Romaní etc.
O escritor Manuel Rivas abriu a marcha e lería un fermoso manifesto
no escenario natural entre a Pedra da Cachucha e a Pedra do Barco
(ou da Barca), do que extractamos o seguinte:
A fermosa xeografía da dignidade
“Hai quen di que soamente son pedras. Pois ben, os penedos de Pasarela
e Traba son moito máis que pedras. Igual que os máis fermosos bosques
son moito máis que madeira, nin tampouco o corpo humano é unha morea
de carne e ósos. Os Penedos de Pasarela son monumentos naturais, é
arte da natureza feita amorosamente durante miles e miles de anos polos
dedos do tempo. Unha obra de arte da natureza, unha marabilla irrepetíbel,
respectada tamén durante miles de anos polos devanceiros” (Manuel
Rivas: «A fermosa xeografía da dignidade», extracto. Manifesto en defensa
dos Penedos de Pasarela, lido na manifestación do 11-6-2006).
El petróleo de Pasarela.
“Quienes sueñan que una cantera [en Pasarela] les va a rellenar los bolsillos,
deberían buscar casos similares en Galicia. Vimianzo no es Porriño, y cinco
empleos o un puñado de euros no pueden justificar el ataque a un paisaje.
Pero aún hay más. Las canteras se agotan y los penedos no. Es más, con
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el turismo como única perspectiva realista de desarrollo, ellos pueden ser
el auténtico petróleo de Pasarela. No hay cantera en Ordesa” (Eduardo
Eiroa, LVG, 14-6-2006).
A proba de que a natureza supera á arte
“Non, non é a pasarela Cibeles, nin a Gaudí, aínda que tamén é unha mostra
de creación e unha oportunidade de negocio. É a Pasarela de Vimianzo, un
lugar coroado por uns penedos que son a proba máis definitiva de que a
natureza supera á arte. É tamén outra proba de que o ser humano evoluciona
máis na forma que no fondo.
Os Penedos de Pasarela son, nestes tempos de parques temáticos, un
parque máxico, escribiu Manuel Rivas aforrándolles ós demais o traballo de
describilas e valoralas. Tamén foron escuro obxecto de desexo de empresas
que viron neles, imaxino, a oportunidade de facer canteiras nun sitio no que
nin hai que desenterrar as pedras. (...).
Neste sentido, as declaracións do alcalde de Vimianzo proclamando o
argumento pro-canteira de que «as pedras son pedras» (e, polo tanto,
susceptibles de converterse en grava) ocultan, baixo a obviedade aparente,
unha gran profundidade conceptual. Calquera día o edil descubrirá que o
castelo de Vimianzo non deixa de ser un edificio e, polo tanto, debaixo hai
un solar.” (X.M. Pereiro, «Pasarela», en La Opinión de A Coruña, 15-6-2006).
Os Penedos, en relación co patrimonio literario galego
“Tamén hai un Pondal popularista, brevísimo, no que canta o aldeán
contemporáneo seu con carga naturalísica que lle facía ourizar a pel a
Emilia Pardo Bazán: «Penedos de Pasarela, / cando vos vexo, penedos,/
sospiro de amor por ela». (...) E alí está o canto de Pondal e alí están os
Penedos de Pasarela que hoxe a barbarie cobizosa de lucro quere destruír
coa dirección asistida do alcalde de Vimianzo. Ocorre que o alcalde
socialista de Vimianzo quer converter os Penedos de Pasarela en porpiaño
e destruír a paisaxe que en modo ningún é súa nin da Cía. graniteira que
desexa facer o negocio. Como o suxeito parece non ter fechos na lingua,
ao bon estilo do seu colega Francisco Vázquez, dille a quen o quer ouvir
e á prensa: «Os penedos son para o que foron sempre: para facer pedra
destinada á construción». (...) A sensibilidade naturalística que se percibe
no departamento que rexe o doutor [Pachi] Vázquez e do que é director xeral
o enxeñeiro Reza estou seguro de que vai inspirar unha negativa á pedreira
que queren abrir en Vimianzo tan contundente coma a que lle parou os pés
a Pescanova non lonxe de alí e tamén en Terra de Pondal. Os Penedos de
Pasarela son singulares, ou senlleiros, a súa relación co patrimonio literario
tamén é única e, no ramo que na Xunta de Galicia entende na materia,
existe hoxe un grao de concentración cultural infinitamente superior ao
coñecido alí desde a preautonomía á longa noite de Fraga Iribarne, ambas
inclusive, polo tanto, é esperábel que os Penedos de Pasarela se salven.”
(X.L. Méndez Ferrín, «Penedos de Pasarela», en Faro de Vigo, 21-6-2006.
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A Galla da Pena Forcada desde a Torre da Moa [RML]

“Canteiras sí, penedos tamén” (anuncio pagado de media páxina en
LVG, 24-6-2006). Comunicado da empresa Extracción y Transformación del Granito S.L. (Rochas Galegas), con domicilio en Lalín (Pontevedra) en relación ós Penedos de Pasarela e ás súas canteiras.
Que lles digan ós de Cuenca que abran unha canteira na Ciudad
Encantada…
Sexa consecuente o articulista [C.L. Rodríguez] e publique nalgún medio
de Cuenca un dos seus rachadores artigos recomendando que pechen ó
turismo a Ciudad Encantada, que fan o parvo, que aprendan dos galegos e
abran alí unha xigantesca canteira, pois ¡as pedras son pedras! (...).
Recoméndelle ademais ó alcalde de Muxía que abra unha canteira diante
do santuario da Barca, utilizando como materia prima as pedras de Abalar
e dos Cadrís, ¡que as pedras son pedras! (...).
Dígalle ó rexedor de Cabana que abandone a idea do Plan Director de
Dombate e convirta o dolmen nunhas boas pezas de cantería (¡as pedras
son pedras!). E con el as 304 mámoas da Costa da Morte.
E o Monte Pindo de Carnota, señor articulista: ¡que desperdicio esa
inmensa mole cónica de granito rosado que se ve desde o cabo Fisterra
pechando a zona leste da ría coma un ‘pegote’! Alí podería facerse a maior
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canteira de Galicia para aproveitar ese granito de biotita chamado por Isidro
Parga Pondal –aquel xeólogo anticuado que botaran da Universidade- de
tipo Traba ou Pindo para vendelo como granito do Porriño: ¡se son case
idénticos!
A ver se –parafraseando a M. Rivas- así como o fermoso bosque non
só é madeira e o corpo humano é algo máis que carne e ósos, nos
convencemos de que estas formacións xeolóxicas tan senlleiras son algo
máis que simples pedras (...). Nin toda a carne se come, señor articulista
–polo menos a humana-, nin todas as pedras hai que arrincalas porque
si. Se despois de ver os Penedos aínda seguimos incitando á barbarie, á
lei da selva, daquela si que xa non temos remedio: morra a intelixencia
e viva a morte. Non sei a onde quere chegar Vde. adulando os instintos
demoledores de certos rexedores. Toda unha apoloxía do haraquiri. Vaia
oficio tan triste o seu” (X.Mª Lema Suárez, «As pedras son pedras (e a
carne é carne)», en El Correo Gallego, 29-6-2006, artigo en resposta a
outro de Carlos L. Rodríguez titulado «Qué verde era mi cabo», publicado
no mesmo xornal o 14-06-2006)

3-07-2006: entrevista de representantes do Seminario de Estudos
Comarcais, do Instituto de Estudios Bergantiñáns e Adega-Bergantiños,
acompañados do director do Instituto Xeolóxico de Galicia, Dr. Juan R. Vidal
Romaní, con José Benito Reza, Dtor. Xeral de Conservación da Natureza
(que é quen asina o DOG do 12 de maio 08).
A Consellería de Medio Ambiente encárgalle a un equipo da USC
un Informe pormenorizado sobre os Penedos de Pasarela e Traba
(novembro 2006).
Quen o dirixe é o catedrático de Xeografía, prof. Dr. Augusto Pérez Alberti.
15-11-2006: o equipo de Pérez Alberti xa visitou os Penedos, efectuando
cantidade de fotos, medicións etc. e quedan admirados pola importancia
deste recinto. Empezan a delimitar a área de protección: un rectángulo
que iría desde a pedra da Cachucha á Torre da Moa. Desde un primeiro
momento lles queda claro que a canteira é incompatible coa protección
do conxunto xeolóxico. Efectuarán un estudo xeomorfolóxico completo,
recomendando a súa protección e potenciación para excursión científicas
e didácticas.

Augusto Pérez Alberti (USC) entrega en Medio Ambiente ó
Informe que se lle encargara (decembro 2006).
O director do Informe, aínda que coñecía este lugar, agora que o
veu estudar máis polo miúdo, quedou aínda máis impresionado.
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Realizou un estudo xeomorfolóxico, xeográfico, paisaxístico etc., ó
completo, e recomendou que para nada se lle tocase a esta área.
9-02-2007: Carta do Seminario de Estudos Comarcais ó conselleiro de
Medio Ambiente
“Excmo. Sr. D. Manuel Vázquez
Conselleiro de Medio Ambiente. Xunta de Galicia.
O pasado ano os tres grupos políticos do Parlamento de Galicia (BNG, PP
e PS de G-PSOE) aprobaron en comisión declarar Monumento Natural a
coñecida paraxe dos Penedos de Pasarela e Traba desta comarca. (...)
Quedóusenos de facilitar información, pero nada recibimos. Pasados varios
meses, pola prensa soubemos que a Consellería que Vde. dirixe encargara
un exhaustivo Informe a un equipo de Universidade de Santiago, e que
dos resultados del dependería o futuro dos Penedos.
Parece ser que tal informe xa foi entregado hai tempo na súa Consellería
(a principios de decembro do pasado ano, polo que se comenta), pero,
infortunadamente nada sabemos do seu contido.
Este é o motivo polo que temos a ben dirixirnos a Vde.: en primeiro lugar,
se é posible coñecer os resultados de tal Informe, e, como consecuencia,
a determinación que a súa Consellería vai tomar sobre o asunto.
Sendo como foi un equipo da USC o seu autor, non nos cabe a menor
dúbida de que ten que reunir as máximas garantías científicas, pois en
caso contrario comprometería o prestixio da institución. Polo tanto, polo
menos para a entidade que represento, as súas conclusións por forza
deben ser respectadas e aceptadas na súa totalidade. Nós así o faremos
(...). Vimianzo, 9-2-2007”. Asinado: X. Mª Lema, presiedente do Seminario
[o 2-03-2007 notificábase na prensa o envío desta carta].
Canteiras, as cicatrices do país
“Aínda que varios veciños de
Pasarela e portavoces municipais expresaron o seu desexo
de facer compatibles canteira e
protección ambiental, un estudo recente da Universidade de
Santiago deixaría á marxe esta
posibilidade. O concelleiro do
BNG e membro da asociación
Adiante Soneira, Manuel Antelo Pazos, subliñou o valor destes penedos que «contan cun
granito especial» que dá lugar
a «formas moi significativas»
e que ademais contan «toponimia particular, lendas...» e que Torre da Moa desde a praia de Traba [RML]
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están situados nun lugar estratéxico de gran valor ecolóxico, como balcóns ó Atlántico e preto do cabo Vilán” (Revista das Letras, 26-4-2007).

O 12-03-2007 anunciábase na prensa que as medidas de protección dos
Penedos levaban un ano de atraso. Máis tarde, no Concello de Vimianzo
trasládase á Xunta de Galicia o expediente para dar licenza á canteira, co
voto favorable dos grupos municipais do PSOE e do PP e en contra do BNG
(LVG, 3-10-2007). Pero os veciños de Pasarela, impulsados pola mocidade
deste lugar, cambiaron maioritariamente de parecer e rexeitaron a canteira
polos irreparables prexuízos que ocasionaría (LVG, 4-11-2007). O 15 de decembro os tres grupos parlamentarios propoñen suspender o permiso de
investigación á empresa promotora.
7-2-2008: O Seminario de Estudos Comarcais anuncia a realización dun
documental para dar a coñecer a beleza senlleira dos Penedos.
15-07-2008: O Seminario de Estudos Comarcais presenta o seu Calendario 2009 dedicado
ós Penedos.
12-05-2008: anúnciase no Diario Oficial de Galicia [DOG] a Resolución da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza pola que se acorda iniciar o procedemento de Declaración de
Paisaxe Protexida dos Penedos de Pasarela e
Traba (Vimianzo e Laxe), así como someter a
información pública o proxecto de decreto polo
que se declara.
12-12-2008: anúnciase na prensa con grandes
titulares que “La Xunta declara los Penedos de
Traba y Pasarela Paisaxe Protexida” (LVG, 1212-2008, p.1 de La Voz de Carballo). A declaración parte da Consellería de Medio Ambiente
do goberno bipartito PSOE-BNG, da que era
titular Manuel Vázquez, e director xeral Benito
Reza, o seu máximo valedor.
A maior parte dos entrevistados –entre eles o
presidente da A. de VV. de Pasarela, Ricardo
Vidal- amosaban a súa satisfacción por este
beneficio para o Concello de Vimianzo, ¡exceptuando o propio alcalde –Alejandro Rodríguez-!,
para quen a protección ambiental supoñía unha
mala noticia porque “queren que nos poñamos

Guía dos Penedos de Pasarela e Traba | 27

coma os indios, con plumas tapando por diante
e por detrás”.
Con esta declaración o conselleiro dicía que
a súa Consellería se comprometía a poñer
en marcha accións para rexenerar o espazo,
reforestalo con especies autóctonas e propiciar
iniciativas de posta en valor da zona. Así mesmo,
promoveríanse e levaríanse a cabo programas
de investigación e educación medioambiental,
así como un desenvolvemento turístico da área
respectuoso co medio ambiente.
14-01-2009: publícase no DOG a declaración de
Paisaxe Protexida para os Penedos de Pasarela
e Traba.
No prazo de dous anos desde a entrada en
vigor deste decreto, a Consellería de Medio
Ambiente deberá ter aprobado o Plan de
Conservación da Paisaxe Protexida dos
Penedos de Pasarela e Traba.
As eleccións de 2009 van frustrar este Plan,
pois o novo goberno da Xunta de Galicia,
de momento, non mostrou o máis mínimo
interese en levalo adiante, incumprindo así
os compromisos oficiais plasmados no Diario
Oficial de Galicia (DOG).
19-12-2009: cumprindo co compromiso
adquirido, o Seminario de Estudos Comarcais
presenta no local da Asociación de Veciños de
Pasarela o documental Os Penedos de Pasarela
e Traba, a arte dos dedos do tempo, de 23 min.
de duración (guión e dirección de X. Mª Lema e
R. Mouzo).

Arriba, documental sobre os

Ó final deste acto, que contou coa presenza Penedos (2009) e, abaixo libro coas
do escritor Manuel Rivas (uns días despois poesías gañadoras do I Certame de
da súa entrada como novo académico da Real Poesía dos Penedos (2010-2011)
Academia Galega) e da súa familia, o propio
Seminario anunciou a convocatoria do I Certame de Poesía sobre os
Penedos de Pasarela e Traba, para escolares e persoas maiores de 16
anos.
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19-06-2010: no local da A. de VV. de Pasarela (antiga Escola Enrique
Labarta) ten lugar o acto de entrega dos premios do I Certame de
Poesía dos Penedos de Pasarela e Traba. Na categoría infantil, Alba
Costa, Esteban González e Sergio Caamaño levaron o 1º, 2º e 3º premio,
respectivamente. Na categoría de adultos os gañadores foron Marcos
Rodríguez (1º premio), Alba Cid (2º) e Rosa Piñeiro (3º). Ó ano seguinte
(2011) o Seminario publicaría as poesías premiadas baixo o título Cando
vos vexo, penedos.
Como remate estelar deste acto, o Prof. Dr. Juan Ramón Vidal Romaní
(catedrático da Universidade da Coruña e director do Laboratorio Xeolóxico
de Galicia) ofreceu unha conferencia sobre a orixe xeolóxica dos Penedos.
Meses despois, o profesor J.R. Vidal Romaní acompañaría a unha comisión
da A. de VV. de Pasarela na súa visita á Consellería de Medio Rural xurdida
do novo goberno da Xunta de Galicia, para saber se desde ela se tiña
intención ou non de cumprir co estipulado no DOG cando se declarou
a área dos Penedos Paisaxe Protexida. A entrevista resultou infrutuosa,
pois os responsables da Consellería limitáronse a recibir a comisión, pero
sen propoñer nada.

O Val de Vimianzo desde os Penedos [XMLS]
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A Torre da Moa co mar de Traba ó fondo [XMLS]

31-03-2011: cumpríronse os dous anos da declaración de Paisaxe
Protexida para os Penedos e o novo goberno da Xunta de Galicia non deu
un só paso para cumprir co que estaba obrigado.
2-06-2012: o Concello de Vimianzo organizou unha marcha a pé desde
Vimianzo a Traba, cunha visita especial ós Penedos. Os operarios
do Concello de Vimianzo, por orde do alcalde Manuel Antelo Pazos,
encargáranse de rozar o monte para facilitar un paso entre a maleza
para acceder ás zonas dos principais penedos e pedras multiformes. A
prensa salientaba que fora a primeira visita organizada desde que foran
declarados Paisaxe Protexida.
Un paseo por las piedras nobles nobles y salvajes de Soneira.
Los ‘Penedos de Pasarela’ recibieron la primera visita organizada desde
que fueron declarados Paisaxe Protexida
Vimianzo quiere darle vida a sus Penedos. Desde que el conjunto granítico
situado entre las parroquias de Calo, Carantoña y Traba fue declarado
paisaje protegido no se había hecho ninguna acción para potenciarlo.
Al contrario, los tojos fueron creciendo y las rocas antropomórficas y
zoomórficas quedaron medio ocultas entre la maleza. El departamento de
deportes vimiancés llevó a cabo ayer (2-6-2012) una ruta por este museo
natural de la Terra de Soneira. Fue una caminata por las piedras nobles
y salvajes de la comarca (A. LAVANDEIRA: La Voz de Galicia 3-2-2012,
Bergantiños-Soneira-Fisterra L9).
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As dificultades da Ruta fixéronse patentes cando con Marcos Gallego (Saga
TV) gravamos o documental Os Penedos de Pasarela e Traba, a arte dos dedos
do tempo (2009)
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3. Os Penedos de Pasarela e Traba, Paisaxe Protexida
O 14 de xaneiro de 2009 publícase no Diario Oficial de Galicia (DOG)
a declaración de Paisaxe Protexida para os Penedos de Pasarela e
Traba.
En virtude desta declaración, a Xunta de Galicia queda obrigada
a desenvolver un plan de acción para a protección, xestión e
ordenación desta singular paisaxe, que deberá incluír medidas para
o mantemento, mellora, recuperación e rexeneración.
1.
2.
3.
4.

Fomentar o coñecemento desta paisaxe e dos valores naturais.
Realizar programas de investigación e educación ambiental.
Desenvolvemento económico e turístico da zona, respectuoso co medio.
Conseguir unha relación harmoniosa dos habitantes da zona co medio natural.

No prazo de dous anos desde a entrada en vigor deste decreto, a
Consellería responsable do Medio Ambiente deberá ter aprobado
o Plan de Conservación da Paisaxe Protexida dos Penedos de
Pasarela e Traba.
No momento en que escribimos (decembro 2012) nada se fixo
ó respecto, e no ámbito destes míticos penedos volven medrar
os toxos, as silvas e todo tipo de maleza, de tal xeito que, na
actualidade, é practicamente levar a cabo un percorrido único, de
sur a norte ou de norte a sur: vémonos na obriga de entrar en cada
unha das zonas e volver sobre os nosos pasos.
A Asociación de Veciños de Pasarela mantivo no ano 2011 unha
entrevista con altos cargos da consellería do ramo sen obter ningún
resultado; só o silencio administrativo, o inmobilismo, que de
novo está levando ó abandono deste espléndido parque xeolóxico
natural. O goberno municipal de Vimianzo tamén solicitou unha
entrevista na Consellería da Xunta, pero aínda non obtivo resposta.
“Un paso adiante e outro atrás”, que dicía o poeta e Galicia segue
sen avanzar, desaproveitando para o turismo este senlleiro lugar
que algúns compararon coa Cidade Encantada de Cuenca e as
súas esculturas naturais, esculpidas polos dedos do vento, coas de
Henry Moore ou de Chillida.
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4. Guía (de urxencia) dos Penedos de Pasarela e Traba

X. Mª Lema / R. Mouzo

Polo tanto, mentres a Xunta de Galicia non cumpra co compromiso que
adquiriu en 2009, non garantimos que o visitante poida acceder ós principais
grupos de penedos nin ás pedras multiformes ás que facemos referencia.
É o noso deber advertirlle ó visitante as dificultades que hoxe en día atopará
para visitar estas formacións pétreas, pois, por non haber, nin sequera o
monte está rozado ó completo para facilitar o acceso. Por esta razón non
pode haber unha ruta única, como xa adiantamos, tendo que volver sobre
o andado a maior parte das veces. Se este recinto estivese noutro lugar do
mundo que non fose Galicia sería unha marabilla, triste é dicilo, pero é así.
Esta guía só pretende facilitar as visitas a aqueles lugares onde se atopan
os penedos ou as formacións pétreas máis vistosas. En non sendo posible
unha única ruta, dividimos o espazo en seis zonas e indicamos como
chegar a cada unha delas, pero non damos garantía de que nalgún caso
sexa posible polo que antes indicamos: que no camiño ou carreiro de
acceso teña medrado tanto o toxo e a maleza que xa non se poida seguir e
haxa que dar media volta.
Agardamos que algún día a Galicia ideal pola que soñamos algúns saiba
coidar no futuro o seu patrimonio natural, e os que gobernen este país se
preocupen por el máis do que o fan os actuais gobernantes; polo menos a
ver se son máis serios e cumpren co que se comprometen nos documentos
oficiais.
¡Por ben poucos cartos poderíase preparar esta acrópole do Val de Vimianzo
para recibir excursionistas de calquera parte do mundo! ¡Con rozar os
camiños de monte xa se facilitaría moito o labor!
Pedimos desculpas por anticipado por dar nomes arbitrarios ás formacións
pétreas máis vistosas. En ningún caso responden estes nomes á toponimia
tradicional, que trataremos de respectar (tan só nalgúns moi escasos como
a Pedra do Barco, a Galla da Pena Forcada, A Moa ou a Torre da Moa, Tras
da Aguieira ou As Milleiras). Polo tanto, os nomes do Cantor, o Pallaso
triste, o Sapoconcho, a Pouta, a Aguia, a Esfinxe, a Osa ou a Zafra son
arbitrarios, en base á forma que, desde un determinado lugar, pode ter
tal penedo ou tal pedra. Dáse o caso de que unha mesma pedra pode ter
varias formas distintas dependendo do lugar desde onde se mire; tal é o
caso da que denominamos -primeira pedra multiforme-, que vista desde o
leste semella unha pouta dun animal bravo (ou unha man humana), desde
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o sur unha aguia, unha nave espacial ou un ser extraterrestre, e desde o
oeste un trono real.
Propoñemos iniciar a visita á cordal dos Penedos de Pasarela e Traba pola
parte sur, tendo como punto de partida o lugar de Pasarela. É un bo sitio
de reunión a praza que queda diante do local da A. de VV. de Pasarela
(antiga escola Enrique Labarta Pose, construída no seu día por iniciativa dos
emigrantes da zona asociados á ABC do partido de Corcubión de Buenos
Aires). Seguiriamos logo pola pista asfaltada que se abre polo medio do lugar
na dirección nordés. Se a nosa intención é reducir a visita ós Penedos e non
facer un tramo longo de sendeirismo, que sería o ideal, recomendamos levar
o automóbil, pois podemos percorrer con el uns 3 km longos polo chamado
camiño vello a Laxe, que corre de sur a norte pola gándara situada a pé da
cordal pola súa zona leste.
A uns 240 m atópase o lugar de Penedo. Bordeámolo e continuamos en
dirección nordés, cara á Gándara da Barca, que, como o seu nome indica, é
unha zona de monte baixo, de escasa vexetación e enchoupada de auga que
ocupa case todo o pé de monte oriental dos Penedos. A 1,7 km do punto
de partida, tras deixar á dereita nun monte os restos dunhas mámoas (unha
delas aínda visible), tomamos á esquerda unha pista de terra que nos leva
directamente á Zona I, a primeira que imos visitar. Á esquerda deste vieiro
hai un piñeiral denominado localmente o Prado Vello.

Perfil N-S da cordal dos Penedos (R. Mouzo)
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ZONA I
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Zona I: Contorno da Pedra do Barco

A pista de acceso a esta zona abriuna no ano 1997 unha empresa
de extracción de pedra que lograra un permiso para efectuar unha
cata a pé da chamada pedra da Cachucha, pero que, en vez diso,
aproveitou para cortar xigantescos bloques pétreos, dos que aínda
quedan no lugar varias mostras. Lembremos que a protesta de
colectivos comarcais coma Adiante Soneira e Adega-Costa da
Morte lograran paralizar a actividade desta canteira ilegal. Desde a
encrucillada á canteira por esta pista hai arredor duns 500 metros.
O primeiro que albiscamos a medida que nos achegamos ó lugar,
deixando á esquerda o Prado Vello, é o penedo de maior altitude da
zona meridional, culminado polo que se deu en chamar a pedra da
Cachucha (208 m de altitude) [nº 1 do mapa; fotos 1 e 2]. Non é un
topónimo tradicional, senón inventado. Moitos pensan que o nome
lle veu dado pola semellanza da pedra do cume do penedo cunha
cachucha, un dos nomes galegos da cabeza do porco; pero seica
non foi por iso, senón polo seu parecido cunha gorra ou viseira,
recollendo así unha das acepcións en castelán desta palabra:
“especie de gorra”; disque a persoa que llo puxo viña de América,
quizais de Venezuela.
Fotos 1 e 2 (a pedra da Cachucha): O xeólogo J.R.Vidal Romaní acláranos, no seu
informe científico especial para esta guía, que a estrutura do rochedo de Pasarela
representada aquí na pena da Cachucha corresponde ó caso de que laxes de
exfoliación que afectan ó granito non son continuas, senón que están imbricadas.

Chegamos a pé deste penedo, unha zona chaira onde se poden ver
os cortes efectuados en 1997 pola xa citada empresa graniteira,
que alteraron en boa medida a paisaxe desta zona. Arbitrariamente
denominámolo A Ferida (punto nº 2 do mapa; foto 6), pois foi unha
ferida a que se lle fixo a esta zona dos Penedos, e neste estado debe
quedar para a posteridade, como testemuño dos irresponsables
atentados humanos contra a nosa paisaxe natural.
Foto 6 (A Ferida): Polo que nos ilustra Vidal Romaní, nos cortes ocasionados pola
empresa de granitos queda ben representada a estrutura do rochedo de Pasarela:
vese nela como os plutóns graníticos na súa parte máis externa non están rodeados
por laxes de exfoliación continuas, senón que estas se imbrican entre elas como as
follas que arrodean unha mazaroca de millo.
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O espazo chan que queda entre a pedra da Cachucha e a pedra do
Barco, formando unha especie de praza natural, serviu de escenario
para dar remate á Marcha pola Salvación dos Penedos da Costa da
Morte, que o 11 de xuño de 2006 xuntou a varios centenares de
persoas chegadas de toda Galicia. Aquí o escritor Manuel Rivas
leu o fermoso manifesto “A fermosa xeografía da dignidade”
chamando á cordura ás autoridades para evitar que alí se instalase
unha canteira. A Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia
prestaría oídos a esta reivindicación popular e non só acabaría
prohibindo calquera tipo de canteira na área dos Penedos e na súa
redonda, senón que declararía o conxunto Paisaxe Protexida, como
xa adiantamos.
Este recinto -no que un grupo de arquitectos lle propuxeran ó
Concello de Vimianzo (xa no 2006) aproveitar os bloques cortados
da base da pedra da Cachucha para facer un auditorio ó aire libreestá protexido pola zona sur por un longo penedo arredondado
deitado, denominado localmente a Pedra do Barco, debido a que
recorda esa forma, sobre todo pola seu extremo occidental, que ten
certo parecido coa proa dun buque (punto 3 do mapa; foto 3). Seica
tamén hai quen lle chama a Pedra da Barca, por estar orientada cara
a Muxía. Con todo, o acceso á parte superior é extremadamente
dificultoso, debido ós seus laterais abombados.
Foto 3 (Pedra do Barco): Vidal Romaní aclara que unha pequena diáclase curvada no
seu extremo esquerdo é a que lle dá a este xigantesco bloque pétreo, situado na súa
posición orixinal, a fasquía da proa dun barco.

Situados no extremo occidental a pé da da Pedra do Barco podemos
ver é súa esquerda unha formación pétrea que nos lembra a
disposición dunha anta ou dolmen (nº 4 do mapa; foto 5) do
megalitismo: unha pesada lousa horizontal sobre chantas verticais.
Foto 5: Vidal Romaní aclara que a envorcadura dos bloques que sosteñen o bloque
superior deu lugar a esta aparente anta megalítica natural.

Volvendo uns 100 m atrás, ó espazo da Ferida, podemos ascender
a un dos penedos intermedios que conforman a base da pedra da
Cachucha. Ten certa dificultade o ascenso, pero desde el podemos
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albiscar, cara ó oeste, ó lonxe, o tómbolo da vila de Muxía no
Atlántico co santuario da Barca na punta. Situados nesta primeira
laxe temos ó lado, á dereita, un voluminoso penedo que, visto de
lado, semella unha balea (foto 7).
Foto 7: para Vidal Romaní o que dá aspecto de xigantesco cetáceo a este gran bloque
de rocha situado na súa posición orixinal é a pequena pía do seu extremo esquerdo e
a tamén pequena diáclase na base esquerda.

Desde esta posición tamén temos a mellor vista da pedra do Barco,
o longo bloque granítico deitado no chan e arredondado polos
extremos bicudos; desde aquí semella máis ben unha balea ou un
monstro mariño que un barco (foto 4).
Con extrema dificultade pódese ascender pola parte suroeste
ó cume do conxunto penedío coroado pola pedra ou pena da
Cachucha para ollar as formacións pétreas que veñen a continuación,
situadas na parte alta nunha zona amesetada. Non recomendamos
esta subida de polo menos 100 m de lonxitude (sinalada con
liñas verdes descontinuas no mapa da Zona I), pois mesmo nos
veremos obrigados a pasar por estreitos pasadizos entre as rochas
e camiñar entre toxos e outras malezas, no caso de ser posible.
Quen se atreva a subir ó que denominamos cume da Cachucha por
este lugar esgrevio é posible que sexa capaz de ver a parella de
sapoconchos ou tartarugas da foto 8.
É mellor baixar á chaira e desandar arredor duns 200 m a pista
da canteira, e, nunha curva, coller á esquerda durante 75 m por
outro camiño de carro entre valados, que de estar limpo, nos levaría
directamente á Galla da Pena Forcada. Á altura dunha portela situada
á beira deste camiño collemos á esquerda por carreiros e camiños
de rodeiras (sinalados con liñas amarelas descontinuas no mapa da
Zona I) para chegar á zona amesetada situada na parte alta ó norte da
pena da Cachucha; desde a portela hai unha distancia duns 180 m.
Non podemos asegurar que sexa posible o paso por estes carreiros
de monte, pois na súa maior parte estarán invadidos polos toxos
montesíos: xa advertimos que esta guía está pensada para cando
algún día a Xunta de Galicia se poña de acordo cos propietarios e
teña a ben cumprir o que mandou publicar no DOG e prepare os
accesos ás diversas zonas dos penedos rozando o monte.
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Seguindo por un deses carreiros centrais vemos de fronte o que
denominamos primeiro penedo multiforme, que en principio
presenta o aspecto indeterminado da foto 10. Estamos no punto 7
do mapa. Postos xa á altura deste penedo debemos rodealo pouco a
pouco, empezando pola parte esquerda (sur), para tratar de descubrir
as seguintes formas: o perfil dun xacobino da Revolución francesa
(foto 11), un cantor melódico (foto 12), a cara dun vello cheo de
enrugas (foto 13), un camelo sahariano -co seu longo pescozo e as
dúas xibas- cunha caveira ós seus pés, á dereita (foto 14).
Seguindo en dirección á pedra da Cachucha por este cume
chegamos ó punto 8 do mapa. Alí atoparemos o segundo penedo
multiforme, no que algúns ven o cranio dun esqueleto e outros
unhas cascudas montadas sobre doutras, coma se estivesen
copulando (foto 15).
Foto 15 (cranio ou cascudas): Vidal Romaní ve nesta pedra fragmentos superpostos
de tres planos ou láminas de exfoliación do granito intercalados con outros planos
menos continuos e combinados con planos verticais de diáclases; practicamente as
rochas están na situación orixinal e corresponden á parte superior do plutón.

Podemos logo virar cara ó noroeste e achegarnos ó punto 6 do
mapa. Por este punto aparece unha parella conformada por un
coello e un pallaso triste (foto 16), unha chapela vasca (foto
17), Cobi, o can dos Pireneos, logotipo ou mascota creada polo
deseñador Javier Mariscal para os Xogos Olímpicos de Barcelona
92 (foto 18), un paxariña de papel (foto 19), un sapoconcho ou
unha iguana (foto 20).
Foto 17 (a chapela vasca): indícanos Vidal Romaní que é o resultado do contraste
morfolóxico producido entre dúas láminas de exfoliación adxacentes, a inferior máis
grosa que a superior. As diáclases discontinuas horizontais de exfoliación na base da
lámina superior danlle a forma dunha boina a este conxunto.
Foto 18 (o Cobi): para Vidal Romaní é o resultado da combinación de diáclase
curvadas e horizontais (ver fig. 1) neste bloque residual debidas á deformación do
granito durante a súa ascensión cara á superficie da Terra.
Foto 20 (tartaruga ou iguana): o bloque superior é o que queda dunha lámina de
exfoliación do granito; inicialmente disposto coa súa maior dimensión na vertical,
véndose afectado pola formación dunha pía que agora se adiviña no extremo da
dereita e que ó se envorcar deu lugar a esta forma tan curiosa (Vidal Romaní).
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Desprazándonos logo lixeiramente cara ó norte chegamos ó punto
9 do mapa, onde atoparemos a figura dun sauro durmido (foto 21).
Dirixímonos a continuación cara ó leste. O punto 10 do mapa sinala
un penedo fendido (foto 22) que nos serve sobre todo de orientación
no noso camiño cara ó punto 11, onde se atopa unha das xoias deste
parque xeolóxico. Para identificala, denominámola arbitrariamente
a primeira pedra multiforme, que se mantén milagrosamente
sobre unha laxe ou longo penedo -que desde o oeste semella un
cachalote mariño durmido (foto 28)- cun único punto de apoio. Se
ollamos a pedra desde o leste vemos unha pouta ou gadoupa dun
animal bravo (foto 26), coas súas uñas fortes, curvas e afiadas,
aínda que tamén pode ser unha man humana ou unha manopla.
Vista desde o sur pódenos semellar unha aguia ou mesmo unha
nave espacial (foto 25). Vista desde o suroeste, un ser ou cousa
extraterrestre, de ciencia ficción (foto 27). Finalmente, vista desde
o oeste, un trono real (foto 28).
No tocante a esta primeira pedra multiforme, un dos sinais de identidade
ou icona deste parque xeolóxico, na forma que presenta na foto 25 Vidal
Romaní indícanos que é un anaco dunha lámina de exfoliación afectada
polo desenvolvemento de pías na súa parte superior; as pías fórmanse
pola disolución da rocha feita polas augas da chuvia cando se acumulan nas
superficies rochosas; obsérvese que na laxe sobre a que descansa tamén se
formaron pías.
Comentando as fotos 26 e 27, o xeólogo indica que o fragmento da laxe de
exfoliación se viu perforado por dúas pías; na da dereita perdeuse parte do
borde e aparece aberta sen fondo; na da esquerda o desenvolvemento da pía
aproveitou un plano secundario para abrir unha saída lateral.

A uns 15 m diante desta pedra senlleira de múltiples formas hai
outra pedra que a algúns lles lembra a forma dun fígado e a outros
un zapato de biqueira aguzada (foto 23; punto 11 do mapa). Neste
contorno tamén podemos descubrir unha carauta do entroido
veneciano (foto 24).
Con isto rematamos a visita á Zona I. Se o monte estivese limpo
poderíase ir en dirección norte cara á Zona II, pero é bastante dificultoso por todo o que adiantamos: ausencia de carreiros sinalados
e crecemento incontrolado de toxos e todo tipo de maleza.

FOTOS ZONA I

1

2

3

4

5

6

1. A pedra da Cachucha desde Calo [RML] 2. Desde o vello camiño de Pasarela
a Laxe [RML] 3. Proa da Pedra do Barco (ou da Barca ) [XMLS] 4. Pedra do
Barco [RML] 5. A anta megalítica [XMLS] 6. A Ferida da canteira a pé da Pena da
Cachucha [XMLS]
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7

8

9

10

11

12

7. A balea (ou o monstro durmido) [XMLS] 8. Sapoconchos do cumio da Cachucha
[RML] 9. Cumio do monte da Cachucha; ó fondo, os penedos do Piñeo [RML] 10.
Primeiro penedo multiforme, desde o leste [RML] 11. Primeiro penedo multiforme:
o Xacobino [RML] 12. Primeiro penedo multiforme: o Cantor [RML]
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FOTOS ZONA I

13

14

15

16

17

18

13. Primeiro penedo multiforme: Cara de vello [RML] 14. Primeiro penedo
multiforme: o camelo sahariano e caveiras [XMLS] 15. Cranio ou cascudas [RML]
16. O coello e o pallaso triste [XMLS] 17. Chapela vasca [XMLS] 18. Cobi, mascota
olímpica (arriba a creada por J. Mariscal en 1992) [XMLS]

Guía dos Penedos de Pasarela e Traba | 43

FOTOS ZONA I

19

20

21

22

23

24

19. Paxariña de papel [XMLS] 20. Tartaruga ou iguana [XMLS] 21. Sauro [RML]
22. Penedo fendido [XMLS] 23. O figado [RML] 24. Carauta do entroido veneciano [RML]
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25

26

27

28

28

25. Primeira pedra multiforme: a aguia ou a nave espacial [XMLS]; arriba escultura de Henry
Moore. 26. A pouta, a man [RML] 27. Ser de ciencia ficción [XMLS] 28. esquerda: o trono sobre
un cachalote ou monstro mariño; ó fondo, o cantor [RML]; á dereita detalle do trono [XMLS]

Guía dos Penedos de Pasarela e Traba | 45

Zona II: acceso alternativo á Galla da Pena Forcada
polo sur
Para acceder á Zona II do mapa volvemos ó camiño de carro, onde
estaba a portela, e tomamos a dirección noroeste, cara á Galla
da Pena Forcada (mapa zona II), continuando por el ata o lugar
que nos permita a vexetación, aínda que, de momento, non nos
achegaremos a ela. Saíndo da portela sigamos ese camiño de carro
-que seguramente estará intransitable- durante uns 360 m ata un
valado que choe unha propiedade. A foto 29 proporciónanos unha
vista xeral desta zona, presidida polo perfil dun dinosauro, a onde
trataremos de nos achegar. Iremos dando referencias a cada tanto:
a uns 90 m da portela atoparemos o gran bolo da foto 30, que nos
serve de referencia para sinalar a entrada a esta zona; está situado
xusto á beira do camiño e constitúe un bo marco.
Decontado vemos na parte alta do camiño unha figura que nos
lembra unha bita dun porto para amarrar os barcos ou unha gárgola
dun edificio barroco, destinada a afastar a auga da chuvia das
paredes (foto 31).
A uns 30 m do bolo hai unha pedra cabalgada (punto 15 do mapa;
foto 32), con certa fasquía de boina ou gorro. Podemos deternos nela,
pois mirando cara ó oeste, nun día claro é posible que albisquemos
a ría de Camariñas e o santuario da Barca de Muxía no extremo do
seu tómbolo. Situados onda esta pedra temos tamén a primeira
visión do segundo penedo multiforme (punto 16 do mapa), o que
ten no seu curuto un dinosauro, que aínda contemplaremos mellor
desde un penedo situado á beira do camiño 60 m máis adiante:
desde aquí o que máis nos chama a atención deste penedo de
formas diversas é unha protuberancia cilíndrica que se eleva en
diagonal na súa parte inferior dereita con forma de xigantesco falo
en erección (foto 33). O dinosauro da croa non podemos velo desde
esta posición, senón dando a volta pola zona suroeste (foto 34).
No caso de ascender ó curuto do dinosauro, continuando de par
dun valo (apreciable na Zona V) cara ó norte, atopariamos a pedra
bautizada como o berrón ou o berro (foto 35), un ser indeterminado
que semella emitir un berro desacougante, magoado e impotente.
Unha visión de conxunto desta zona II na foto 36.
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ZONA II
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Esquecéndonos do berrón (que non aparece reflectido neste mapa
da Zona II), continuamos desde o penedo da volta do camiño (que
tamén ten diante unha pequena pedra que semella unha lesma (ver
foto na parte inferior do mapa)- en dirección noroeste cara ó punto
29, que xa non nos deu entrado neste mapa II por estar situado
a uns 180 m deste penedo, xustamente nun valado, desde onde
comeza unha costiña que nos levaría ó curuto da Pena Forcada
monte arriba.
O punto 29 do mapa é un conxunto de penedos liderado por outro
disposto en ríxida posición vertical, coma un monólito conmemorativo, que visto desde abaixo lembra o perfil dun cidadán magrebí
(fotos 37 e 38). Volveremos atoparnos con esta pedra vertical na
Zona III, onde adquire a forma dun puño en alto ou dun moai, unha
das singulares esculturas da illa de Pascua (Chile).
Vista xeral da zona II coroada pola pedra semellante a un dinosauro de debuxos
animados [XMLS]

29
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FOTOS ZONA II

30

32

31

33
30. Bolo de entrada zona II [RML]
31. Bita dun porto ou gárgola [RML]; arriba bita
do porto de Laxe e gárgola das Torres do Allo
[XMLS]
32. Pedra cabalgada RML
33. Curuto do dinosauro e falo [Xan Fernández
Carrera]
34. Dinosauro (XMLS)

34
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35

36

37

35. O berrón [XMLS], un berro desacougante
que nos pode lembrar o do pintor
expresionista Edvard Munch (arriba)
36 Polo cumio, entre o penedo do
dinosauro, o berrón e a Pena Forcada
[XMLS]
37. O magrebí (ou moai da Illa de Pascua)
[RML]
38. Cabeza de magrebi (detalle) [RML]

38
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ZONA III

Fraga-moai / Homer Simpson.
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Zona III: acceso á Galla da Pena Forcada polo norte
No caso de que désemos chegado deica a pedra do magrebí,
desandamos os 750 m totais desde a portela e volvemos á
encrucillada do camiño principal, de terra, o chamado camiño vello a
Laxe pola Gándara da Barca (véxase o plano xeral da contarportada).
Tomamos a dirección norte deste camiño e, a uns 450 m -xusto no
límite co concello de Laxe- empeza un tramo asfaltado. Vemos a
Pena Forcada de perfil á nosa esquerda. Uns 300 m despois esta
pista asfaltada empata con outras dúas que proceden do val de
Traba. Postos na encrucillada, o ramal da dereita leva á Biqueira
(Nande), o central a Matío (Nande) e o da esquerda á Costa (Traba).
Seguimos de momento esta última, a da esquerda, e, a uns 250 m
da encrucillada, hai un depósito ou alxibe de auga, fronte ó que se
abre á esquerda un camiño de monte.
Este camiño fronte ó depósito ou alxibe permítenos o acceso ás
tres zonas seguintes: a III, a IV e a V.
Imos primeiro á III, como é lóxico. Tomamos este camiño de monte,
en bo estado, e, a uns 400 m temos á dereita o desvío cara á Torre
da Moa -que deixaremos para despois- e a uns 600 m un gran bolo
de pedra pousado sobre unha laxe (punto 17 do mapa; foto 40).
Esta formación pétrea vainos servir de referencia, pois vemos ó
fondo cara ó norte a Torre da Moa e está situado na encrucillada da
que sae o camiño cara á Pena Forcada.
Continuamos o camiño cara ó oeste e, na seguinte volta, a uns 50
m do bolo, podemos ver en primeiro plano dous penedos separados
por unha fenda; no da esquerda distinguese á perfección o perfil da
cabeza dunha muller, co seu cabelo moi teso e disparado cara a atrás,
peiteado coma o dunha figura feminina exipcia, de aí que algúns
denominen a dama a esta formación pétrea, e outros o bico, por
estar tan arrimada á outra pedra -esta amorfa- que dá a impresión de
a estar bicando agarimosamente (punto 18 do mapa; fotos 39 e 41).
Continuamos uns metros máis para tratar de atopar outra pedra de
forma curiosa, que, a xeito de monólito natural, emerxe do chan
no medio do monte (a uns 90 m do bolo de referencia). Algúns
bautizárona simplemente coma o Monolito –sic, sen til-, outros
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festivamente como Don Manuel (punto 19 do mapa; fotos 42 e 43),
por lles recordar a cabeza do expresidente da Xunta, xa falecido,
Manuel Fraga. Non obstante, vista a caricatura que a este popular
persoeiro lle fixo o ilustrador galego Michel Casado, consideramos
que o nome que mellor lle acae é o que el lle deu: o Fraga-moai.
É o máis parecido: ¡quen lle ía dicir ó caricaturista vigués que a
natureza xa se lle adiantara miles de anos atrás! (¿Non se inspiraría
aquí para facela?). Tampouco faltan os que ven neste monólito o
moai de Homer Simpson, por lles lembrar a tamén a xeométrica
cabeza deste popular personaxe dos debuxos animados da serie
televisiva americana.
Advertimos que non vai ser doado atopar o pequeno monólito-moai,
pois por esta zona medraron moito os piñeiros, os eucaliptos e os
toxos; por se serve de referencia, queda a uns 15 m do camiño.
Seguindo por este vieiro un pouco máis gozaremos de estupendas
vistas para contemplar, mirando cara ó sur, á esquerda, os
xigantescos bloques pétreos xeométricos que coroan a Galla
da Pena Forcada (foto 44), que nos traen á mente as esculturas
abstractas de Eduardo Chillida, e, á dereita, polo norte, o fungo
arredondado da Torre da Moa, xa co océano Atlántico de fondo.
Foto 44: a Galla da Pena Forcada (desde o norte). Esta forma en castelo ou torre
(tor) débese á conservación dos restos finais de catro grandes láminas de exfoliación
superpostas (ver figuras 1 e 2) producidas durante a intrusión do granito; a rocha está
na súa situación orixinal (Vidal Romaní).

Desandamos logo os 90 m andados deica o punto 17, onde se
atopaba o xigantesco bolo, para emprender a subida á Galla da
Pena Forcada pola súa aba norte.
Nun principio o ascenso non entraña dificultade ningunha, pois o
camiño montesío -cun longo valado á súa dereita- é amplo e está
en bo estado. As dificultades empezan cando o camiño remata e
temos que introducirnos por un estreito carreiro case cegado polos
toxos e bastante empinado. Un pouco antes dos ‘abrigos’ sinalados
polo mapa desta zona atopamos os dous penedos sinalados cos
puntos 20 e 21 do mapa (a 170 m da encrucillada do bolo); no
primeiro dexergamos un xigante ou coloso (para outros unhas
esculturas incaicas) ollando cara ó ceo (foto 45), e no outro ata
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tres figuras máis ou menos recoñecibles: na parte superior uns
ven un sapoconcho, coa súa cabeza á dereita e a súa cuncha
perfectamente semicircular cubrindo o resto do corpo á esquerda;
a outros esta figura parécelles máis un peixe, coa súa cabeza cara
á esquerda, boca entreaberta, e a cola -a cabeza da tartaruga- á
dereita. No xa citado libro de Marfany Vilassarau (1995) hai unha
foto quitada desde a parte oposta, e nela a figura da tartaruga é
inconfundible.
A figura aséntase sobre tres pedras fendidas, sendo a central un
triángulo invertido e a da dereita presenta o perfil dun can lebrel,
ou, quizais mellor, dun can sabuxo, pois a viseira coa que parece
cubrir a súa cabeza -o sapoconcho/peixe- dálle un aire inconfundible
de Sherlock Holmes (foto 46). Con todo hai a quen lle recorda a
figura dun famoso oso formigueiro de debuxos animados.
Foto 45 (xigantes, colosos incaicos): para Vidal Romaní o que lle dá o aspecto de
xigantes ou colosos a estes dous bloques é a estrutura dos plutóns graníticos na
súa parte máis externa cando non están formadas por laxes de exfoliación , senón
imbricadas como as casulas ou follas que cobren unha mazaroca de millo.
Foto 46 (o sapoconcho ou o peixe): moi raramente as diáclases de exfoliación do
granito definen formas estéricas; neste caso a superposición de tres láminas de
exfoliación están igualmente afectadas por esa disxunción estérica que no bloque
superior deu lugar a esa forma zoomórfica. Trátase, polo tanto, de formas endóxenas
debidas á deformación da rocha no proceso de intrusión do granito, aínda que agora
aparezan na superficie (Vidal Romaní).

Continuamos uns 70 m máis e, á vista de dúas pedras cabalgadas,
xa nos situamos á dereita na base do fermoso picouto, a Galla da
Pena Forcada, do que toma o nome toda a longa cordal montañosa
que se estende, bordeando o litoral norte da Terra de Soneira, desde
os Penedos de Traba e Pasarela ó cabo Vilán: a chamada Serra da
Pena Forcada, así denominada nos mapas oficiais. Da encrucillada
do bolo á Pena Forcada hai uns 250 m.
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FOTOS
FOTOS ZONA
ZONA III III

39

40

42

41

43

39. A dama do bico coa Moa ó fondo [RML] 40. Bolo solto e Torre da Moa [RML] 41. A dama do
bico [RML] 42. O Fraga-moai e Torre da Moa [XMLS] 43. Monólito semellante a M. Fraga ou a
Homer Simpson [RML]; arriba á esquerda, caricatura do Fraga-moai de Michel Casado (2012)
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44

45

46

44. A Galla da Pena Forcada [RML]; arriba, escultura de Chillida. 45. Xigante ou colosos incas
[RML] 46. Sapoconcho, peixe, can sabuxo ou oso formigueiro [Xan Fernández Carrera]
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ZONA IV
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Zona IV: contorno da Galla da Pena Forcada
A Galla da Pena Forcada (punto 22 do mapa; foto 47), cos seus
258 m de altitude, é o cume máis alto da cordal dos Penedos de
Pasarela e Traba (o Alto de Rascalobos, nos veciños Penedos do
Piñeo, cos seus 300 m de altitude, é o punto máis elevado da Serra
da Pena Forcada). Os dous bloques pétreos que a coroan constitúen
a principal icona ou pavillón de toda esta cordal montañosa, que
preside, sendo visibles de calquera dos puntos cardinais. Tomáronse
como referencia para establecer a división entre as parroquias de
Traba (concello de Laxe), ó norte, e de Calo (Vimianzo), ó sur. Vistos
desde calquera sitio parecen talmente algúns daqueles “dentes
e poutas” dos que falaba Otero Pedrayo, que se afían “por riba
dos ondeares mainos de formas das outras terras”; a tamén os
“hórridos penedos” que, cal restos de fervente lava, tanto abraiaban
a Pondal.
Foto 47 (a Galla da Pena Forcada, desde o NO): esta nova perspectiva permite ver
cal sería o aspecto orixinal do domo granítico afectado pola exfoliación (ver figuras
1 e 2) producidas durante o proceso de intrusión do granito de Traba e Pasarela. Ata
catorce niveis de láminas de exfoliación se poden contar desde a base ata a parte
superior. Tamén se poden ver as acanaladuras escavadas pola auga da chuvia no
bloque superior (Vidal Romaní).

Esta zona constitúe o mellor miradoiro para a parte central da cordal,
pois ollando cara ó sur vemos o cume pétreo que remata na pena
da Cachucha, as casas do lugar de Pasarela e boa parte do Val de
Vimianzo; para o leste, ó lonxe, o perfil cónico do Pico de Meda,
na Serra de Santiago, que, cos seus 565 m, é a máxima elevación
da Terra de Soneira; cara ó norte vemos o picouto da Torre da Moa
-o outro excelente miradoiro ó que iremos despois- e o océano
Atlántico bañando o val de Traba; cara ó oeste están os Penedos do
Piñeo, continuadores dos de Pasarela e Traba, pois tanto uns coma
outros forman parte da Serra da Pena Forcada.
Aquí atopamos outras das formacións pétreas verdadeiramente
senlleiras, sendo a primeira a bautizada hai anos por algúns -quizais
o primeiro fose Marfany Vilassarau (1995)- como a esfinxe (punto
23 do mapa; foto 48), rebautizada por outros (¿Sánchez Dalama?)
como a Dama da Costa da Morte, pois semella que foi a man
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humana e non os elementos atmosféricos -os dedos do vento,
como escribiu Manuel Rivas- os que esculpiron esta elegante figura
dunha distinguida dama coidadosamente peiteada, coa cabeza
cuberta cunha cofia alada ó estilo das antigas esfinxes exipcias.
Foto 48 (a esfinxe): este bloque granítico natural apenas se viu afectado pola
erosión, unicamente no seu bordo superior por roturas poligonais e discontinuidades
sigmoidais que lle dan ese senlleiro feitío de esfinxe exipcia (Vidal Romaní).

Ó seu lado unha pedra que, polo menos, presenta dúas formas
ben claras (punto 24 do mapa): vista desde o nordés é semellante
a unha zafra de ferreiro (foto 49) que se mantén inclinada nun
incrible equilibrio; vista desde o sueste aparécenos unha agarimosa
e curiosa osa (foto 50).
Foto 49 (a zafra/a osa): a combinación de diáclases curvadas e horizontais (ver fig.
1) neste bloque residual debidas á deformación do granito durante a súa subida cara
á superficie da Terra son as razóns que explican o feitío desta pedra (Vidal Romaní).

Polo lado oeste da Pena Forcada, ollando cara ó mar de Traba,
podemos albiscar o perfil dunha figura orante (foto 52).
Dirixímonos logo por este cume amesetado un pouco cara ó sur e
vemos primeiro, a menos de cen metros, unha pedra cabalgada
(punto 25 do mapa), e a uns 50 m desta, un bolo fendido (punto 26
do mapa).
Desviémonos agora lixeiramente cara ó oeste, e veremos, a menos
de 50 metros, sobre un penedo bastante alto, unha pedra que de
perfil semella un mocasín (punto 28 do mapa; foto 51), tipo de
calzado utilizado por certas etnias amerindias de América do Norte.
Temos desde aquí excelentes vistas da Galla da Pena Forcada, do
conxunto dos Penedos e de todo o Val de Vimianzo.
Foto 51: a Galla da Pena Forcada, desde o sur. Nesta perspectiva vese que o tor ou
torre da Galla está formada polos restos de catro láminas de exfoliación superpostas:
no bloque superior obsérvese como a erosión esóxena por mor do escorregamento
das augas da chuvia comezou a deseñar pequenos rill ou regueiros ou canles
escavadas pola auga ó moverse cara á base da Galla (Vidal Romaní).
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Seguindo cara ó sur para ollar a última pedra multiforme desta
parte, atoparemos primeiro a menos de 50 m outro bolo fendido
(punto 27 do mapa; foto 53), cun abrigo natural. Este bolo presenta
a fenda na dirección norte-sur, ó contrario do anterior do punto 26,
que a presentaba na dirección leste-oeste.
Foto 53 (bolo fendido): trátase dun gran bloque afectado por unha fenda vertical;
calquera movemento na base do bloque pode producir un desequilibrio que resulta no
basculamento dunha parte do bloque respecto da outra; a diáclase vertical produciuse
durante a intrusión de granito (fig. 2), mais non é unha rotura feita na superficie da
Terra (Vidal Romaní).

A uns 70 m deste punto volvemos atopar a pedra que na Zona II se
nos asemellaba un individuo magrebí (punto 29 do mapa). Trátase
dun gran bloque monolítico que, asentado sobre un penedo, se
ergue cara ó ceo coma un reivindicativo ou ameazador puño en
alto (foto 54). Visto desde outro lugar tamén nos recorda un moai,
unha desas misteriosas esculturas pétreas da illa de Pascua (Chile)
[foto 55].
Remata a noso visita á Zona IV e volvemos sobre os nosos pasos
deica a metade do camiño que deixamos na Zona III, o da valgada
entre a Galla da Pena Forcada e a Torre da Moa.
Baixando do alto do contorno da Galla da Pena Forcada gozaremos
de excelentes vistas do cume ó que imos ascender: a Torre da
Moa (foto 56).
Se algún día se poñen en valor os penedos desta cordal montañosa,
se limpa ben o monte e se poñen os medios para planificar unha
ruta que permita facer un itinerario único sen tantas idas e voltas, o
punteado verde do mapa desta zona IV, que sinala hoxe un camiño
intransitable, permitiría unir, a partir do punto 25, esta zona coa III
e coa II directamente, e aforraríase moito treito e tempo. O valado
que segue ó longo deste cumio en paralelo lévanos á pedra do
berrón.
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FOTOS ZONA IV

47

47. A Galla da Pena Forcada
desde o suroeste [RML]
48. A esfinxe ou dama [RML];
arriba, esfinxe de Gizeh
(Exipto)
49. A zafra do ferreiro [XMLS]
50. A osa [RML]

48

49

50
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51

52

53

54

55

51. O Mocasín [RML] 52. Figura orante [RML] 53. Bolo fendido [RML] 54. Puño en
alto [RML] 55. Semellanza cun moai da illa de Pascua [XMLS]
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ZONA V
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Zona V: acceso á Torre da Moa pola aba sur
Baixamos do alto da Pena Forcada e volvemos ó bolo da foto 40,
que fora o punto de partida da zona IV. Este bolo tamén vai ser o
punto de partida da zona V, que ten como obxectivo principal a
subida á Torre da Moa (punto 32 do mapa; foto 56). A Torre da
Moa, tamén coñecida localmente coma A Moa e A Aguieira, cos
seus 244 m de altitude, é o segundo cume da cordal dos Penedos
de Pasarela e Traba, e o máis visible desde o mar.
Seguimos baixando algo máis polo camiño común que tiña a súa
orixe fronte ó alxibe, deixando á esquerda un camiño de monte
(que formaba parte do camiño vello que se dirixía á estrada de Laxe
á Ponte do Porto). A medida que descendemos podemos ollar, á
nosa dereita, polo leste, os penedos de Tras da Aguieira (foto 58),
separados do eixe norte-sur da cordal.
A uns 200 m do bolo de referencia, na curva máis pronunciada do
camiño de volta ó alxibe, arrinca outro cara ó norte en dirección á
Torre da Moa. Seguimos por el uns 180 m ata un penedo baixo, onde
viramos á esquerda en ángulo recto sen facer caso doutro camiño
en desuso que á dereita se mete no monte. A uns 60 m atoparemos
un murete que sinala o remate dese camiño, que fora doado ata o
momento (desde a curva do inicio levaremos andados uns 240 m).
O murete -recoñecible no mapa polo ángulo agudo que se forma
na liña punteada- marca o final do traxecto doado e o comezo dun
carreiro de maior pendente e tamén de maior dificultade. Con certo
esforzo, e quizais coa axuda dalgún acompañante- subimos por este
murete a un nivel máis alto, e, a uns 70 m de aquí, entraremos nunha
zona sombriza, onde medran uns loureiros, que nos pode servir de
descanso para ollar con tranquilidade sobre as nosas cabezas o
xigantesco fungo pétreo da Moa (foto 57).
Seguimos ascendendo polo estreito carreiro, cada vez máis
encaixado, e, a outros 20 m, teremos diante nosa a estreita entrada
da chamada Cova dos Mouros (punto 31 do mapa), situada mesmo
debaixo do gran fungo pétreo da Moa. A Cova dos Mouros conserva
as clásicas lendas históricas da nosa mitoloxía, que nos relatan
que foran os mouros -lendarios antepasados da nosa máis remota
antigüidade- os que a fixeran, e dela sairía un túnel ou pasadizo que
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comunicaría a Torre da Moa coa lagoa de Traba. Vemos a reducida
entrada na Cova dos Mouros nas fotos 59 e 60.
Fotos 56 e 57 (a Torre da Moa): ‘torre’ e ‘moa’ fan referencia ó relevo vertical formado
polos restos de máis de sete láminas de exfoliación do granito superpostas (‘torre’ ou
‘tor’), mentres que o feitío que lle dan ó bloque superior as acanaladuras producidas
polo escorregamento da auga son a causa do nome da ‘moa’. É, polo tanto, a forma
do penedo unha mestura de riscos endóxenos producidos polo granito ó subir cara á
superficie da Terra (fig. 1) e o resultado da erosión sobre o rochedo unha vez exposto
á meteorización (Vidal Romaní).

Subindo outros 20 m máis xa chegamos á primeira terraza do cume
da Torre da Moa. Volvendo a vista cara a atrás, na dirección sur,
temos estupendas vistas da Galla da Pena Forcada (fotos 61 e 62),
o cerne e reitor da cordal dos Penedos. Camiñando aínda outros
20 m máis chegamos ó remate, sinalado no espléndido miradoiro
natural que domina todo o largacío e fértil val de Traba, coa súa longa
praia aberta ó océano Atlántico (a segunda máis longa de Galicia
despois da de Carnota, con 3 km de lonxitude). O lugar de Boaño
(parroquia de Nande) sinala o seu extremo leste (á nosa dereita), e
o de Mórdomo (parroquia de Traba) o seu extremo oeste (foto 63).
No medio queda a famosa lagoa de Traba (foto 64), importantísima
reserva natural, onde, segundo a lenda popular, quedou asolagada a
mítica cidade de Valverde (lenda coincidente coa de Duio en Fisterra
e coas doutras lagoas galegas, especialmente as litorais).
O lugar de Boaño, no extremo nordeste da praia de Traba, é verdadeiramente privilexiado para observar a Torre da Moa. Alí estaba o Pombal de
Boaño, mansión dos Martelo, familia fidalga que por volta de 1870 mercaría as Torres de Vimianzo. Non nos estraña que o saudoso poeta Evaristo
Martelo Paumán del Nero se inspirase nesta visión desde a súa casa de
Boaño para compoñer, contra 1910, aqueles seus versos: “Entr’os Penedos de Trava / teñen as aigas os niños / nas árbores das cidades solo vexo
paxariño. / Solo vexo paxariños / e o fidalgo de Boaño/ está afeito a ver
aigas/ sobr’os penedos voando”. (Foto páx. 25)

A privilexiada atalaia da Torre da Moa tamén nos leva a pensar se
sería certo que nela estivo situada algunha das tres Aras Sestianas,
como supoñen algúns historiadores, altares que o cónsul romano
Sestio mandara erixir en honor do emperador Augusto nalgún lugar
da costa galaica; delas falan os cronistas romanos Mela e Plinio o
Vello (séc. I) e o grego Ptolomeo (séc. II).
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Desde o mar a Torre da Moa ten unha visión abraiante, que tamén
nos trae ó recordo, unha vez máis, a cualificación de “hórridos
penedos” de Pondal ou os “dentes e poutas” de animais bravos
de Otero Pedrayo.
Gocemos de todas estas paisaxes neste privilexiado miradoiro.
Ollemos agora cara á esquerda, por onde se elevan os Penedos do
Piñeo, continuadores da Serra da Pena Forcada cara ó oeste. Sobre
Mórdomo perfílase o bloque case prismático da Pena Orelluda
sobre o mar, chamada así porque desde este lugar debe ter forma
de orella. Máis á nosa esquerda queda o Alto de Rascalobos, como
xa dixemos, a máxima altura da Serra da Pena Forcada, que ten o
seu remate nos penedos rosados do cabo Vilán.
Os sendeiristas deben saber que as rutas dos penedos da Costa da
Morte non se esgotan nestes de Pasarela e Traba. Recomendámoslles,
sen ir máis lonxe, a ruta dos Penedos do Piñeo, moi próximos: abonda
con seguir unha ampla pista forestal que sae de Recesindes (CarantoñaVimianzo) en dirección ó mar; atoparemos nesta ruta outros penedos
de formas tan curiosas e sorprendentes coma os de Pasarela e Traba ‘a
morte coa súa gadaña, un pé picassiano -e unhas magníficas vistas do
litoral norte da Terra de Soneira, cos coídos da Señora e de Sabadelle- que
constitúen a única saída do concello de Vimianzo ó mar- e a vila e porto de
Camelle, entre outras paisaxes.

No miradoiro natural da Torre da Moa tamén descubrimos figuras
zoomórficas interesantes, coma a dun ameazador can enfurruñado
(fotos 65 e 66), a cachola dun porco (fotos 63 e 67) ou a cabeza
doutra esfinxe (foto 68). Logo, antes de emprender o regreso ó
punto de partida (o alxibe ou depósito da estrada, a uns 400 m desde
onde nos atopamos), dando a volta por detrás do ‘fungo’ da Moa,
podemos achegarnos á Capela dos Mouros (non confundir coa
Cova dos Mouros), onde teremos que esforzarnos para descubrir
os restos dos muros dunha construción feita probablemente na
época medieval (foto 69). Desde aquí volvemos ter unha boa vista
dos penedos de Tras da Aguieira, ó leste.
Foto 68 (a esfinxe da Moa): formada pola acumulación de bloques xerados pola
fragmentación do macizo granítico e probablemente movidos por fenómenos
gravitatorios. Nun deles, o situado na parte superior esquerda, os xeroglifos ou
roturas poligonais préstanlle esta semellanza cunha esfinxe (Vidal Romaní).
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FOTOS ZONA V

56
56. A Torre da Moa desde a Pena
Forcada [RML]
57. A Torre da Moa [XMLS]
58. Os penedos de Tras da Aguieira
[XMLS]
59. Cova dos Mouros [RML]
60. Cova dos Mouros [XMLS]

57

58

59

60
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61

64

62
61. A Pena Forcada desde A
Moa [RML]
62. A
 Galla da Pena Forcada
[XMLS]
63. V
 al de Traba, praia e lagoa,
con Boaño á dereita [XMLS]
64. Lagoa de Traba [RML]
63

65

66

67

68
65. O can enfurruñado, entre
outros penedos da zona V
(XMLS)
66. O enfurruñado [Manuel
Sánchez Dalama]
67. A cachola do porco [RML]
68. A outra esfinxe [Manuel
Sánchez Dalama]
69. Capela dos Mouros [RML]
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Zona VI: os Penedos desde As Milleiras
Finalmente, para ter unha completa panorámica dos Penedos, cómpre velos
desde a zona oeste, visión particularmente fermosa nunha tarde soleada.
Para iso é preciso que utilicemos o automóbil, pois temos que percorrer
varios quilómetros. Situados xa no depósito da auga da beira da pista
asfaltada, collemos á esquerda en dirección norte cara ó lugar da Costa,
da parroquia de Traba, onde empatamos coa estrada de Laxe á Ponte do
Porto (máis ou menos a 1,7 km). Con moita precaución viramos á esquerda
na empinada curva en pendente e, pouco despois de 2 km, no cruce da
Arantiña, tomamos á esquerda a pista asfaltada cara a Pasarela e Vimianzo.
A medida que imos avanzando temos espléndidas vistas de conxunto da
cordal, cos seus cumes máis sobranceiros: a Torre da Moa e a Galla da Pena
Forcada. Co zoom da nosa cámara fotográfica podemos fotografar, ademais
dos cumes, algunhas das pedras multiformes que acabamos de visitar,
especialmente as da zona IV: a zafra (ou osa), o magrebí (ou moai) etc. (foto 75)
A uns 500 m do cruce da Arantiña podemos deternos na zona central desta
parte oeste e introducirnos –mesmo co coche- por unha pista de terra en
bastante bo estado (uns 100 m de lonxitude) na que se ve no seu remate un
camiño de monte entre valados que ascende cara á cordal dos Penedos. É
a zona das Milleiras.
Ademais da espléndida paisaxe que desde alí se contempla, nas Milleiras
temos tamén algúns penedos de interese, presididos polo que demos
en chamar o gran penedo das Milleiras, que destaca na paisaxe desta
zona oeste, na parte intermedia da cordal, como se pode observar na parte
dereita da foto 70.
Estamos nos puntos 36 e 37 do mapa (foto 71). O punto 36 marca ese
gran penedo das Milleiras, amorfo, pois nel non atopamos ningunha forma
recoñecible. O punto 37 sinálanos unha curiosa pedra bifronte, pois pola
súa parte oeste (a que mira ó camiño) presenta unha figura zoomórfica
inconcreta, e, pola outra (a do nordés, a que mira á cordal montañosa),
vemos o perfil dunha lebre (foto 72).
Quédanos por ver o Dino (punto 38 do mapa; fotos 73 e 74), unha curiosa
pedra que de perfil lembra a cabeza dun dinosauro de debuxos animados.
Para acceder a el temos que deixar o coche a pé do gran penedo das
Milleiras e coller o camiño da nosa dereita, que vai en dirección sur cara ó
lugar de Penedo; antes de chegar a esta aldea ascendemos polo camiño de
monte á nosa esquerda e despois viramos aínda outra vez á esquerda por
outro que toma a dirección norte. A pedra está situada mesmo detrás do
gran penedo das Milleiras.
Finalizamos co simpático Dino a nosa visita e volvemos a onde deixamos
o automóbil. Desde este punto a Pasarela hai arredor de 1 km. Tanto en
Pasarela coma en Vimianzo temos bos restaurantes para repoñer forzas.
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ZONA VI
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FOTOS
FOTOS ZONA
ZONA VI VI

70

71

72

73

74

69. Cordal da Pena Forcada desde a estrada a Laxe, co gran penedo das Milleiras á
dereita [RML] 70. Forma zoomórfica e penedo das Milleiras [RML] 71. Lebre das Milleiras
[RML] 72. Cabeza de Dino (Xoán Carballo) 73. Dino das Milleiras desde o leste [RML]
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75
A Galla da Pena Forcada, coa pedra da osa / zafra á dereita, desde a estrada de Pasarela [XMLS]
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