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Ponte dos Cabalos. Entre as parroquias de Parada (Lalín) e Gurgueiro (Agolada).

1.3.7.6) EDIFICACIÓNS ETNOGRÁFICAS E CIVÍS (pontes e muíños)
As pontes son unha obra pública e, como tal, parte da Enxeñería Civil.
Por iso, a súa razón de ser principal é a funcionalidade. Calquera ponte
de calquera época ou circunstancia ten como motivo esencial a súa
utilidade como vía de comunicación. Máis é certo que non todas as pontes
son iguais. Non todas elas están condicionadas por factores económicos,
como si sucede noutras construcións especificamente funcionais. O desafío
construtivo que supón unha ponte deriva en avance técnico e en moitas
ocasións en bo gusto estético.
A orografía galega, con numerosos desniveis, vales e correntes de auga,
fai precisa a construción de numerosos pasos en diversas formas: pontes,
pontellas, pontillóns, poldras ou pasaos. Para elo aprovéitanse pasos
naturais, ó igual que os camiños históricos aproveitan os vales e terras chas,
na medida do posible.

A ponte actúa de paso para os homes pero tamén para as correntes de auga.
O potencial de caudal marcaba a construción, máis modernamente é o viario
o que determina a rasante. “As novas obras impóñense á paisaxe, creando
una verdadeira entropía do lugar, e é nesta capacidade de crear paisaxe,
onde reside o acerto ou desacerto da elección da súa forma” (ALVARADO
BLANCO, DURÁN FUENTES e NARDIZ ORTIZ,1989, P. 16).
Na Comarca Paisaxística do Deza a densa rede hidrográfica fai precisa a
construción de numerosas pontes presentado multitude de tipoloxías. As
pontes so poden explicarse en relación a historia e relevancia dos camiños.
Así temos casos nos que pontes que resultaron fundamentais e perderon
a súa importancia o quedar en desuso a vía que os transita. O vencello da
ponte co seu camiño resulta indisociable. O recurso de utilizar barcas foi
historicamente recorrente, naqueles casos onde era posible polas condicións
de calado e correntes de auga. Hoxe, non deixa de ser testemuñal ou
anecdótico. (por exemplo, en Negueira de Muñiz para salvar o Encoro de
Salime).
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Antes da ocupación romana as pontes reducíanse a pequenas pontellas ou
poldras, xa que a rede de camiños castrexos era escasa é por zonas altas.
Os pasos necesarios sobre ríos realizábanse a través de construcións moi
simples. Estas construcións mantéñense ate a actualidade. A clasificación
destas pequenas solucións, atendendo a Begoña Bas é a seguinte (BAS
LÓPEZ, 1988, PP. 75-118):
• Pasos, pasais, pasaos, poldras ou espoldras: todos os termos denominan
o mesmo tipo de paso, unha construción sinxela: pedras chantadas no
curso do río cunha distancia entre elas equivalente ó paso dunha persoa.
A diferente denominación fai referencia ás diversas fasquías (tamaño das
pedras e separación entre elas), único elemento diferencial posto que a
sinxeleza impide variantes.
A Ponte do Demo (ano 970), sobre o río Deza e integrada no bosque de ribeira.
Entre as parroquias de Carboeiro (Silleda) e Fontao (Vila de Cruces).

No Sector Dezá foi moi coñecida a barcaza que superaba o río Deza á
altura do muíño de maquía do Farán en Ponte (Silleda). En xeral, e no caso
do Deza en particular, a presenza do topónimo “Porto” a carón dos cursos
fluviais indica a condición de paso, tanto en barca como sobre animal de tiro,
aproveitando os vaos ou zonas dos ríos de fácil paso. Aínda que se trate de
cursos fluviais pouco relevantes, calquera curso de auga dificulta o camiño.
Así atopamos:
• Portos (Madriñán, Lalín)
• Portovello (Escuadro, Silleda)
• Portodabalde (San Tomé de Parada, Silleda)
• Porto do Alle (Santa María de Lalín, Lalín)
• O Porto do Carrio ( Santa Baia de Losón, Lalín)
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• Pontella, pontillón e pontigo: por definición é unha pequena ponte, polo
que implica a realización dunha obra. A estrutura é moi sinxela, realizadas
en madeira ou pedra (granito ou xisto que aparece en cantería, perpiaño
ou cachotería). A pontella é unha simple pedra que cobre o leito do regato,
apoiada sobre pedras dun pequeno muro. O pontillón presenta máis
elementos, como cepas sobre cimentacións (simples pedras sobre as que
se asentan as laxes), piso e nalgúns casos peitorís, de seren pontes dunha
certa dimensión.
• Pontes: o tamaño marca a consideración de ponte respecto a outras
solucións de paso. Máis dentro das pontes existen tamén solucións sinxelas
e de pequeno tamaño. A ponte sempre esixe unha obra de certa relevancia.
As pontes de madeira eran frecuentes, algunha delas de grande relevancia
como a que precedeu e deu nome a construída en pedra no ano 912 en
Ponte Taboada (Silleda-Lalín). As pontes máis sinxelas eran realizadas con
madeira e terra colocada sobre os troncos para facilitar o tránsito. Outro
tipo só utiliza madeira e pode ter grandes dimensións. O seguinte paso é
a combinación de madeira e pedra, con algúns modelos co chamado falso
arco, construción adintelada mais sinxela tecnicamente.
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En xeral, a ponte é unha construción comunitaria, a súa construción e
arranxo dependía do colectivo. Hoxe, unha vez se perden os traballos
comunitarios pérdese parte do significado. A ponte ten dobre motivación:
modesta construción da arquitectura popular ou a funcionalidade da grande
obra pública. Na toponimia amosan un claro rastro: parroquias como Ponte
(Silleda), lugares como A Ponte (Pedroso, Rodeiro), A Ponte (San Salvador
de Camba, Rodeiro), A Ponte da Pedra (Margaride, Silleda), A Ponte da
Veiga (A Veiga, Lalín), A Ponte Taboada (Taboada, Silleda), Pontenoufe (A
Xesta, Lalín )ou A Ponte Vilariño (Vilariño, Agolada).
A rede viaria romana organizouse en función os núcleos de poboación
importantes, deseñados como vías a longa distancia e non camiños locais.
Ningunha das principais vías romanas transcorre pola Comarca Paisaxística
do Deza, se ben hai vestixios da presenza romana: destacando a villae de
Porto de Arcos (século II d.C. Fafián, Rodeiro) e a presenza de calzadas
romanas secundarias (en Bermés, Lalín, por exemplo). Ademais, algunhas
das pontes medievais tiveron unha orixe romana (caso de Ponte Vilariño,
sobre o río Arnego en Vilariño, Agolada), aínda que con reconstrucións
posteriores.
Na Idade Media, a baixada dos castros as villae significa a consolidación
de novos asentamentos de poboación a preto dos antigos castros, que
subsisten como lugar de habitación pese á romanización. Coa consolidación
das aldeas, recupéranse tamén vellos camiños e póñense en valor novas
rutas que precisan de novas pontes. A presenza de asentamentos señoriais
e eclesiásticos xeran necesidades nas comunicacións. O outro factor clave
na proliferación de vías no Medievo é a comunicación co exterior a través
dos Camiños Xacobeos, destacando neste senso Ponte Taboada (límite
entre Silleda e Lalín sobre o río Deza).

Alzado e Plano de Ponte Taboada (912). Entre as parroquias de Taboada (Silleda)
e Prado (Lalín).
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Pontella sobre o Rego de Parada, tributario do río Arnego. A Eirexe,
parroquia de Parada (Lalín).

Na Época Moderna e ate o século XIX as motivacións na construción de
pontes son semellantes, coas lóxicas construtivas correspondentes. A rede
de camiños soe superpoñerse a vella rede medieval. Dende o século XX a
presenza do transporte a motor modifica a lóxica construtiva das pontes,
dende a anchura ate a altura. O ferrocarril precisa de percorridos con
escaso desnivel (arredor do 5 % como máximo) co que as pontes salvan
as dificultades a unha grande altitude. O concepto muda, adaptándose
as novas necesidades. Na actualidade, unha vez acadadas inmensas
posibilidades técnicas a teima debe centrarse na cuestión da integración
paisaxística destas grandes obras. A conxunción da solución técnica coa
boa integración estética na contorna é esencial o ir acadando as pontes un
maior visibilidade.
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A Fervenza do Toxa ao pe da nova ponte do AVE. Parroquia de Pazos (Silleda).
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Núcleo do Muíño do Galo, parroquia de Pescoso (Rodeiro).
Casa-vivenda, cortes, muíño e espazo agrario nun só conxunto.

Os muíños: a presenza de muíños de río é unha constante en todo o
territorio galego. Os numerosos cursos fluviais (ríos e regatos) xeran un
potencial que foi historicamente aproveitado, especialmente como forza
hidráulica. Por mor da abundancia de ríos, os muíños de mare e os de vento
teñen unha presenza residual, a pesar das boas condicións do territorio
galego para a súa implantación. O elevado número de muíños nun territorio
indica a presenza dunha densa rede fluvial e, en certo modo, a capacidade
produtiva do mesmo. Deste xeito, o muíño é indicativo da actividade agraria
tradicional.

Dende o punto de vista paisaxístico xera unha relación do ser humano co
medio fluvial e outórgalle a posibilidade de aproveitar e entender os ríos,
se ben transformándoos en grande medida. Calquera construción xera un
impacto visual, peor ou mellor resolto, pero un muíño non é unha simple
construción: trátase dunha intervención directa no Medio Físico que a
maiores enriquece a Cultura Popular cunha serie de prácticas, ditos e ritos
que tiñan a súa expresión máxima nas muiñadas.
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Muíño con canle e quebro en Santoandrao, parroquia de Madriñán (Lalín).

Os lavadoiros aproveitan os cursos de auga e son punto referencial da aldea.
Valpellós, parroquia de Vilariño (Agolada).

O muíño é unha “construción técnica de transformación” (CAAMAÑO
SUÁREZ, 2006, P. 339). A moenda de grans de cereais é a actividade
fundamental do muíño, máis para elo precisa de todo un conxunto construtivo
que implica un grande coñecemento técnico. O muíño é un conxunto de
solucións que implican unha serie de elementos construídos, non só a
edificación principal. O muíño ten como finalidade moer pero para elo precisa
captar auga do curso fluvial, derivala e canalizala. Supón unha conxunción
de Arquitectura e Enxeñaría. O muíño é a construción máis complexa da
Arquitectura Popular (CAAMAÑO SUÁREZ, 2006, P. 345).

A Comarca de Deza conta cunha densa rede fluvial que posibilita abundancia
destas construcións, cunha extraordinaria densidade nalgún dos cursos
fluviais. Como exemplo, o Rego dos Mosqueiros, entre Forcarei e Silleda,
que conta con 16 muíños entre o seu nacemento en Penavedra, Aciveiro
(Forcarei) e a súa desembocadura en Fiestras (Silleda) como tributario do
río Toxa.
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A fábrica de papel na parroquia de Rodís (Lalín). Fonte: http://lalin.org/

Os cursos fluviais teñen múltiples aproveitamentos, dende os regadíos ou
a pesca a pé ou en pesqueiras ate a instalación de diversas construcións
de transformación que aproveitan a forza da auga nos seus mecanismos:
batáns, mazos e serras, por exemplo. A súa relevancia na paisaxe é
semellante a do muíño, construción referencial que modifica o leito do río
e da que se tira un rendemento económico. Cabe destacar a antiga fábrica
de papel de Rodís (Lalín), foi creada a comezos do século XVIII e pechada
a finais do século XIX, sendo unha gran industria para a época, seguindo
parámetros Ilustrados e aproveitando ó Rego de Cello.

Muíño de cubo dunha moa e pontella de cantería en Riazó,
parroquia de Santa María de Dozón (Dozón).
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