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• A abundancia de castros no seu territorio.

• A calidade da súa arquitectura Románica.

• Os pazos como construción civil senlleira deste territorio. 

A falta de continuidade cronolóxica destes tres aspectos impiden instaurar 
unha teoría acerca da ocupación do espazo dezao, máis permítenos realizar 
unha caracterización a grandes trazos da evolución histórica da comarca de 
Deza, centrándonos neses tres momentos puntuais.

A Prehistoria: en tempos prehistóricos, xa estiveran poboadas estas 
terras. Así o testemuñan os restos propios do megalitismo, fenómeno 
cultural propio do Neolítico (3500-3000 a.C.) caracterizado pola presenza 
de construcións feitas con bloques de pedra, as máis dedicadas a cultos 
funerarios. A súa fin é relixiosa ou simbólica pero ademais delimita o 
territorio ocupado por un determinado grupo humano. As construcións máis 
simples son os menhires, coñecidos popularmente coma marcos, que eran 
pedras chantadas verticalmente que servían como referencia espacial. 
En moitos caso a súa presenza xa non é física, máis deixaron restos na 
microtoponimia, por exemplo O Marco de Oirós (Vila de Cruces), preto 
dunha necrópole escavada no 1976. 

A construción máis característica do Megalitismo son os monumentos 
funerarios, case sempre recubertos por unha mámoa ou medorra 
(amoreamentos de terra e pedras que forman unha especie de elevación 
artificial no terreo). Cada mámoa alberga un ou máis enterramentos. O 
soterramento consta dunha cámara sepulcral formadas por grandes lousa 
de pedra asentadas verticalmente no chan e cubertas por varias laxes que 
sobresaen do perímetro. Pero esta construción presenta unha gran variedade 
formal, que pode ir dende sinxelos pousadoiros para os cadáveres ate 
complexos dolmens, arcas ou antas. Esta variabilidade explícase pola longa 
perdurabilidade deste modelo suntuario, partindo da aparición das primeiras 
economías agro-gandeiras (arredor do 4000 a.C.) ate 3000 anos despois, xa 
nos albores da época Castrexa. 

1.6) GRUPO DE COMPOÑENTES ETNOGRÁFICAS, HISTÓRICAS 
E CULTURAIS

1.6.1) EVOLUCIÓN HISTÓRICA E ORIXES DO TERRITORIO E A 
PAISAXE 

A evolución histórica dun espazo concreto significa a interacción de diversas 
forzas, incluíndo factores físicos e antrópicos, se ben os segundos son en 
grande parte resultado dos primeiros. A identificación dun espazo físico como 
“territorio” indica unha lenta evolución temporal que leva os seus habitantes 
a recoñecelo como tal. “A acumulación de feitos artificiais vai construíndo o 
territorio (...), o territorio é un artificio” (DALDA ESCUDERO, 2004, P. 57).

Establecer o consenso sobre que área concreta ten personalidade 
dabondo para ser considerada como espazo específico debe de ter unhas 
características comúns que así o indiquen. Estas soen responder a patróns 
de carácter físico que unidas os aspectos socioculturais dan coma resultado 
unha identidade que pode ir dende o espazo da aldea ate a noción de país. A 
clave para coñecer o grado de identidade dun territorio é identificar aqueles 
trazos que sexan realmente comúns ó espazo base de estudo. Neste caso o 
noso ámbito de estudo é unha comarca, a Comarca de Deza. As comarcas 
articúlanse en base á tradición de ocupación e os trazos naturais, polo que 
podemos entendelas coma entes funcionais tanto dende o aspecto social 
coma no económico e mesmo no paisaxístico. A Comarca de Deza ten coma 
singularidade a súa correspondencia funcional coa rexión natural co que hai 
coincidencia entre a visión clásica de comarca e as correntes funcionalistas 
(LÓPEZ GONZÁLEZ A. e RODRIGUEZ GONZÁLEZ, R, 1993, P. 273).

En xeral, cada área que acada unha certa uniformidade cultural cimenta a súa 
homoxeneidade na repetición de esquemas e nas similares características 
de ocupación, que indican unha identidade específica e mesmo propia. No 
caso da comarca de Deza atopamos tres grandes elementos que destacan 
sobre os demais: 
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de Ulla), Campo da Mámoa (entre as parroquias de Carmoega e Brántega, 
Agolada) ou Coto da Moura (entre as parroquias lalinenses de Lebozán e 
Vilanova coa de Froufe, O Irixo). Todos estes casos coinciden ademais co 
límite da Comarca Paisaxística de Deza, co que reforzan a teoría de que 
actúan como definidores do territorio.

Na Comarca de Deza o número de túmulos e a súa variabilidade representa 
a diversidade deste fenómeno cultural, como sucede no conxunto de Galicia. 
Indirectamente isto indica a diversidade na ocupación humana do espazo 
da Comarca de Deza. O problema neste senso é a falta de investigacións 
completas, xa que certos “baleiros” poden ser atribuídos á falta de 
indagacións nesas áreas, como sucede en Silleda, Vila de Cruces e o sueste 
de Lalín. Outro factor pode ser á súa frecuente destrución co cultivo de terras 
e apertura de camiños e parques eólicos, xunto coa histórica recollida de 
“tesouros dos mouros”, aínda é posible catalogar centos de enterramentos 
primitivos. A zona máis destacada é o sector oriental de Deza, coa presenza 
numerosa de mámoas nas terras dos concellos de Agolada, Dozón e Rodeiro, 
vinculadas ás serras de Faro e Farelo. A toponimia así o amosa, con aldeas 
como: As Antas (Carboentes, Rodeiro), Arcas (Guillar, Rodeiro), Mamoelas 
(Az, Rodeiro), O Marco Negro (Vilarello, Dozón) ou Camposancos (Lalín).

Os monumentos megalíticos da comarca de Deza teñen un tamaño frecuente 
entre o Megalitismo Galego, é dicir, pequeno ou medio (menores de 25 
metros). Destacan en Deza determinadas áreas de dispersión de materiais, o 
que nos ofrece información sobre a contextualización e ocupación do espazo 
en época Prehistórica. Destacan zonas de Agolada e Rodeiro, especialmente 
os xacementos das Namelas (Ventosa, Agolada), Coto Coitimil (Ferreiroa, 
Agolada) e Os Sagueiros (Auga Levada, Rodeiro). A conservación dos 
monumentos megalíticos na comarca de Deza non é a ideal. O importante 
grado de alteración, a destrución ou mesmo a imposibilidade de localización 
de parte das mámoas documentadas, fan que o risco de destrución sexa 
alto. (FÁBREGAS VALCARCE, R; GÓMEZ FERNÁNDEZ, A; RODRIGUEZ 
RELLÁN, C e VILASECO VÁZQUEZ, X.I, 2004, P.45).

O Megalitismo é a primeira arquitectura monumental que coñecemos en 
Galicia. Os seus autores pretendían destacar sobre o territorio, creando un 
volume artificial como é o túmulo ou mámoa, que o converten no elemento 
arqueolóxico máis visible da paisaxe galega, apropiándose do territorio 
ó localizarse en zonas de ampla visibilidade dende toda a contorna e 
contribuíndo a crear un rico imaxinario popular (os Mouros). 

A mámoa é un límite establecido de terreos e parroquias, co que en certo 
modo colaboran nunha primixenia división territorial. (TORRES BÚA, 2007, 
P. 21). Así, temos: O Marco de Pulgán (entre O Castro, Dozón e Cusanca, 
O Irixo), Agro do Marco (O Castro, Dozón e A Corna, Piñor de Cea), Mámoa 
do Cabo (en Pena de Francia, na divisoria entre os concellos de Dozón e 
Rodeiro), O Marco da Pobadura (entre Oseira, San Cristovo de Cea e O 
Furco, Carballedo), O Marco (nos límites de Fafián, Rodeiro con Argozón, 
Chantada), Marco de Trabancas (entre Trabancas, Agolada e Cutián, Antas 

O lugar de O Marco de Oirós, ao pé do Monte Carrio. Límite entre as parroquias 
de Asorei e Oirós (Vila de Cruces)
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Os gravados rupestres da Comarca de Deza non presentan a relevancia 
dos das áreas costeiras, especialmente os das Rías Baixas. A concentración 
deste arte é menor no caso de Deza, máis resulta interesante por mor 
da grande variedade de motivos representados, sendo os naturalistas 
escasos (agás en Primadorno, Silleda), cando a nivel Galicia son o motivo 
máis numeroso. 

En Deza, os petroglifos son sinxelos, con motivos circulares (motivo clásico 
e sinxelo) e cruciformes (máis complexos). O concello de Agolada constitúe, 
xunto co do Saviñao (Lugo), o avance máis oriental na expansión uniforme 
dos petroglifos galegos. 

A área máis destacada da Comarca, en canto a Arte Rupestre é a 
comprendida ó norte do río Turubelo, nos límites das parroquias de Ventosa 
(Agolada) e Guillar (Rodeiro) con xacementos como Coto Cornellal, Coto 
da Aspra, Monte Axiaz, Pena Raxada e o citado de As Namelas. Gravados 
aparecen en Campo dos Xastres (Ferreiroa, Agolada), Pena Cabaleira 
(Agolada), Monte das fontelas (Serra do Farelo, Agolada), no conxunto de 
Parada (Parada, Lalín), Fonte da Anella (Bermés, Lalín), A Pena das Cruces 
(Losón, Lalín), Primadorno (Breixa, Silleda), Chan dos Petos (Oleiros, 
Silleda), Pena das Cazolas (Refoxos, Silleda), A Peneda (Siador, Silleda), 
Coto das Laxas (Asperelo, Rodeiro), Oirós (Vila de Cruces) ou na Pena 
Ferradura (Purgán, Dozón).

Destacar a presenza na Comarca de dúas mámoas con gravados, na 
necrópole de Monte do Rachado (Pedroso, Rodeiro) e a mámoa de Caxide 
(Asperelo, Rodeiro). (FÁBREGAS VALCARCE, R; GÓMEZ FERNÁNDEZ, A; 
RODRIGUEZ RELLÁN, C e VILASECO VÁZQUEZ, X.I, 2004, P.51). En xeral, 
cabe destacar a abundancia de monumentos megalíticos en determinadas 
áreas da comarca de Deza, así como de Arte Rupestre, pese a non ser 
considerada como unha das rexións clásicas deste. A distribución espacial 
dos túmulos vincúlase a zonas de paso ate a serra do Faro, conectando 
coas mámoas da Portela do Faro. O tránsito dende Deza á Ulloa contradí a 
idea xeneralizada de ausencia de Arte rupestre no interior de Galicia. 

Presenza de mámoas na comarca administrativa de Deza. Fonte: Fábregas Valcarce, R; Gómez 
Fernández, A; Rodríguez Rellán, C. e Vilaseco Vázquez, X. I., 2004, P.45.
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O Conxunto da Cruz de Parada de Alperiz, un dos máis importantes de Deza, inclúe o castro 
sobre o río Arnego, o Altar do Sol e gravados rupestres. Parroquia de Parada (Lalín)

o mostra, con conxuntos castrexos dispostos nunha mesma área e con 
distancias entre eles que se poden cubrir a pé. Coa chegada de Roma entran 
novos grupos sociais como maxistrados, militares e artesáns entre outros. 

O castro é o centro desta cultura. Os castros dispóñense de forma 
defensiva para preservar o modelo. Son recintos fortificados que conteñen 
construcións circulares. Soen localizarse en outeiros, en ladeira ou zonas 
facilmente defendibles, para cumprir a dobre misión de habitación e 
defensa. Na últimas etapas castrexas aparece certa ordenación urbana en 
castros de maior tamaño, máis isto non é característico da Comarca de 
Deza. Localízanse nas zonas de mellor aproveitamento agrario, entre áreas 
de bosque e cultivo. Nos castros máis antigos prima a faceta defensiva e o 
dominio visual sobre o aspecto produtivo. Os ríos e, en menor medida as 
vías de comunicación, condicionan a súa distribución no territorio. O factor 
climático tamén está presente, adaptándose a curvas de nivel na procura 
de protección ante os ventos e procurando solucións arquitectónicas en 
relación á pluviosidade. Algúns dos castros serán o xerme das vilas 

O paso natural que supón o Val do Arnego cara o Val do Ulla presenta unha 
serie de xacementos relacionados entre si na cuña que configuran a Serra 
do Farelo, o Couto Redondo e a Serra do Faro. Son fitos paisaxísticos, 
relacionados co Megalitismo, xa que os petroglifos dominan visualmente 
amplas zonas que os megalitos delimitan. (FÁBREGAS VALCARCE, 
R; GORGOSO LÓPEZ, R. e RODRÍGUEZ RELLÁN, L, 2008, P. 36). Por 
outra banda advertir sobre a ameaza que supón o desinterese sobre este 
patrimonio, polo abandono dos montes, a proliferación de lumes e as 
actividades extractivas. 

A Cultura Castrexa: a Idade de Ferro xurde a partir do 600 a.C. e prolóngase 
ate a conquista romana no Sur e Oeste de Europa e ate o século V d.C. 
nas áreas non Romanizadas. Neste momento descóbrese e esténdese o 
uso do ferro como material construtivo dos útiles, sendo a última das tres 
idades prehistóricas e sucedendo á Idade do Bronce. A cultura Castrexa 
coincide coa Idade de Ferro, sendo a forma de ocupación do territorio e 
vincúlase a un tipo de organización política, económica e social influenciada 
por elementos culturais externos (Centro Europa, Mediterráneo e Illas 
Británicas). A xerarquización social relaciónase coa produción de ferro, o 
que conleva unha conflitividade que orixina á fortificación de aldeas, os 
castros, como sistema de habitar o territorio. 

A Cultura Castrexa presenta grandes variantes espaciais e temporais. 
En xeral, a poboación aumenta no Bronce Final debido á expansión da 
agricultura cerealística, á gandería e a pesca e marisqueo. Coa chegada de 
Roma non desaparecen os castros, xa que a cultura indíxena e a romana 
mestúranse. Incorpóranse novos hábitos e potenciase a agricultura e a 
gandería con novas técnicas. 

A sociedade castrexa xerarquízase, estando á fronte unha minoría que 
controla ó resto da poboación. A familia é a unidade básica, agrupada en 
pequena comunidade que habita un castro. Probablemente, cada unha 
destas unidades agrupábase con outras próximas. (GARCÍA QUINTELA, 
M.V. e VÁZQUEZ VARELA, X.M., 1998, P.54). A distribución espacial así 
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que formaban parte dun enxoval funerario. O conxunto ten varios paralelos 
en Galicia, pero fóra de Galicia só se teñen atopado obxectos semellantes 
na Bretaña francesa (LÓPEZ CUEVILLAS, F, 1942, PP. 57-60).

Época Romana: a sociedade galaico-romana foise formando nun lento 
proceso. A penetración do Imperio Romano no territorio galego realízase 
de xeito tardío respecto a outras áreas peninsulares, a pesares de que non 
atopou unha oposición conxunta, senón pequenas resistencias de grupos 
tribais. A campaña de Gallaecia (nome co que os romanos identifican o 
noroeste peninsular) comeza no 137 a.C. pero ate o 19 a.C. non toda o 
territorio está integrado baixo o mandato de Roma, pasando a formar parte 
da provincia de Lusitania e no 197a.C. na .

Gallaecia non foi provincia de seu ate o século III d.C. e quedou dividida á súa 
vez en tres conventus, sendo o actual Deza parte do Conventus Lucensis, 
con capital en Lucus Augusti (actual Lugo). Os achádeos prerromanos 
localizados na comarca, como puntas de frecha, restos cerámicos, 
machados, útiles de sílex e outros poderían estar vinculados o pobo ó que 
Idacio de Chaves e Plinio chamaron Cilenos, e que habitarían a área do 
río Ulla, o Aqua Celenae (“Pobo de Augas Cilenas”), con centro en Aquis 
Cilenis (actual Caldas de Reis), se ben o territorio de Deza era limítrofe entre 
o Cileni os Bedi e os Copori. Por baixo dos conventus estaban os castellum, 
que son os vellos castros unificados en populi (comunidades extensas con 
base étnica e territorio común que habitaban un conxunto de castros). No 
caso de Deza non hai constancia disto, nin tampouco da fundación de civitas 
(cidades como tal pero cun espazo rústico asignado).

Dende finais do século I d.C. a poboación abandona parcialmente os castros, 
máis non desaparecen xa que cando a ocupación romana entra en declive 
os castros manteñen a súa vixencia como modelo de habitación. Xorden 
vicus (aldeas) que se dispersan por todo o territorio e que se compoñen de 
construcións de influenza romana e asentándose en ladeira ou directamente 
nos vales. Supoñen unha nova ocupación do territorio, xermolo da dispersión 
que chega á actualidade. 

posteriores e estarán presentes ate hoxe no imaxinario popular. En tódolos 
casos, na cultura popular o castro establecese coma o lugar habitado por 
mouros, onde os tesouros e as minas subterráneas dan orixe a numerosas 
lendas. Nalgún dos casos a presenza de restos arqueolóxicos é real, aínda 
que non sempre vinculadas á Cultura Castrexa. 

A Comarca de Deza pode considerarse como unha dobre transición en canto 
á tipoloxía castrexa: por un lado entre o norte e o sur de Galicia e por outro 
entre a costa e o interior. O hábitat dos castros é disperso, aproveitando 
as mellores áreas para a defensa e o control das terras produtivas e o 
abastecemento de auga. Na comarca de Deza a densa rede hidrográfica 
permite unha presenza xeneralizada de castros, agás nas áreas de montaña 
como son Serra de Candán, Montes do Testeiro e Serras de Faro e Farelo. 
O tamaño medio é intermedio, arredor de 0´75 ha. (BUXÁN, 1989, P. 17), 
distribuídos en dous grandes espazos e mesmo tres se existe o antecastro, 
medida defensiva extra. Onde as defensas naturais son vulnerables, o 
conxunto refórzase con construcións como muros e foxos. 

Na toponimia son moi frecuentes as alusións a este horizonte cultural: O 
Castro (Bendoiro, Lalín), Castro de Cabras (Lalín), San Mamede do Castro 
(Silleda), Castro de Arriba e Castro de Abaixo (Lodeiro, Lalín), Castro 
(Besexos, Vila de Cruces), Trascastro (Trabancas, Agolada), Castro (Santa 
Comba, Agolada), Castro (Brántega, Agolada) e Castro de Anzo (Lalín). 
Son aldeas que constan no nomenclátor oficial, pero tamén hai unha rica 
microtoponimia vinculada á cultura castrexa. 

Descuberta relevante foi o Tesouro de Agolada, conxunto ornamental atopado 
nos anos 1920 nas obras da estrada de Lalín a Lugo. A documentación 
existente afirma que foi encontrado nunha mámoa do Campo de Xastre. 
A mámoa foi arrasada e do túmulo non queda máis que o lugar. O achado 
sitúase arredor de 1920. Neses anos estaban a executarse as obras de 
construción da estrada entre Lalín e O Marco (no límite provincial con Lugo). 
A mámoa de Campo de Xastre encontrábase a 800 metros da devandita 
estrada. Este tesouro está composto por un conxunto de xoias, datadas 
probablemente no Bronce inicial ou Bronce Antigo (1700-1600 a.C.) e crese 
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desenterradas no 1978 xunto a igrexa parroquial e dedicadas aos deuses 
manes. O castro romanizado de Gresande, exemplo da integración social 
galaico-romana. Pero é en Rodeiro onde temos Villae de Fafián (Porta de 
Arcos, Fafián): Descuberta no ano 1969 e escavada no ano 1972 polo Museo 
de Pontevedra. Xunto coas estruturas habitacionais saíron á luz fragmentos 
cerámicos, tégulas, ferramentas de ferro, cravos, bronces e vidros. As pezas 
pódense ver no Museo de Pontevedra e no Museo Municipal de Rodeiro. 
Tamén hai pontes como Cadrón, Taboada, Alemparte, encadrados na época 
Romana, se ben poden pertencer a camiños medievais posteriores o paso 
por estes puntos está documentado. 

En xeral, a presenza de Roma en Galicia mudou a sociedade de tal xeito 
que se configurou unha nova. A Romanización foi un proceso longo no 
que a mentalidade indíxena e o medio físico xeraron un modelo propio de 
fusión cultural. O conxunto de mudanzas produciron cambios no hábitat e na 
paisaxe debido as novas formas de ocupación.

Época Medieval: a chegada de pobos xermánicos supuxo o colapso final do 
Imperio Romano de Occidente. Así sucedeu na Península Ibérica e tamén 
na Gallaecia. A comezos do século V os Suevos instálanse en Galicia e 
establecen a primeira monarquía independente e católica da Península. 
O Reino Suevo dura 150 anos ate que se integra no Reino Visigodo no 
585. Os Suevos fúndense coa poboación existente adaptándose ó modelo 
socioeconómico galaico-romano. 

Nesta época prodúcese o abandono progresivo dos castros. A agricultura 
pasa a ser de espazos abertos o que supón mudanzas na propiedade da 
terra, sendo os Suevos propietarios das maiores explotacións existentes, as 
villae, aínda que o campesiñado conservou posesión da súa terra. 

Durante o Reino Visigodo os procesos viven continuidade coa etapa sueva. 
A estruturación social conduce cara a feudalización, xa que grande parte da 
terra vaise concentrando en poucas mans. O Feudalismo en Galicia ten uns 

As villae son un modelo totalmente romano, trátase dunha explotación 
agraria cun grande propietario. A adopción deste modelo é lenta tendo o seu 
auxe no século III d.C, no caso da Gallaecia. Estas explotacións precisaban 
man de obra que se obtiña nos castros ou nos vicus. A minería foi o outro 
gran sector económico da época, feito polo cal Roma se interesou na 
Gallaecia. Algunhas explotacións mineiras de Deza son atribuídas os 
romanos: Losón, Zobra, Vilatuxe, Cercio e a Cova da Vila de Sello.

Dende o século III o Roma entra en decadencia, desencadeándose a súa 
crise final. Os pobos xermánicos como os Suevos, Vándalos e Alanos 
atravesan o Danubio no 406, pondo fin ó imperio Romano de Occidente. 

En todo caso, hai patrimonio material romano na comarca de Deza: en Lalín 
de época romana é o altar descuberto en Moimenta no 1916, dedicado 
á deusa Diana. Tamén son romanas as estelas funerarias de Bermés, 

A villae de Porta de Arcos, parroquia de Fafián (Rodeiro). Fonte: http://www.rodeiro.org/
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Enumera os bispados e parroquias que lle corresponden, sendo bispo Nitigio 
e reinando Teodomiro, acordouse facer unha nova división da diocese e 
outra dos condados. As actas do Concilio de Lugo do 569, as Escrituras 
Lucenses, determinan a organización administrativa desta Diocese, coa 
división en varios condados, entre eles Deza. O Condado Decense tiña 
límites no Summio (Serra do Farelo), Arnecum Cambetum (Arnego de 
Camba) ou Tourico (Toiriz, Vila de Cruces). A comarca Merciensis, pertencía 
á Diocese de Iria Flavia. Por este acordo constituíuse o Condado de Deza 
que comprendía as terras de Deza, Trasdeza, Carbia e Dozón.

Durante a dominación Sueva, a comarca do Deza acada relevancia a través 
de Lalín, por ser corte de reis. A falta doutras referencias históricas, as lendas 
locais fan natural desta área ó último monarca suevo, Andeca, o coñecido 
como Xan Deza. As hipóteses son varias, o primeiro Conde do Deza puido 
ser o propio Andeca, quen habitou a hoxe desaparecida Torre-Fortaleza no 
núcleo de Lalín, corte do Reino Suevo cando Andeca se proclamou Rei. 
Andeca tivo un breve mandato (584-585), na etapa final do Reino Suevo. O 
Rei Godo Leovixildo aproveitou a debilidade dos suevos e incorporou Galicia 
ó seu Reino. 

Unha lenda fala da presenza en Mosteiro (Dozón) do Rei Godo Wamba. A 
día de hoxe a tradición oral sinala que Wamba, fillo dun Rei Godo e dunha 
das súas criadas, habitaba no Castro Real de Dozón, ó seren expulsado da 
Corte. Posteriormente foi requirido polo Rei, como amosa o dito: 

Estando Wamba en Dozón,

desfacendo un terrón,

veulle un cabaleiro a dizer:

queres ser Rei ou morrer?

                                Popular

procesos propios. Noutras áreas, superada a invasión musulmá, é preciso 
cubrir baleiros repoboando con poboación cristiá aqueles espazos en mans 
dos musulmáns. No caso galego, a presenza musulmá limítase a zonas 
meridionais. A invasión musulmá provocou a crise do reino visigodo, que ve 
o seu espazo reducido a León e Asturias, xurdindo unha nova monarquía, a 
asturiana, que pasa a controlar o territorio galego establecéndose elites que 
obteñen terra por doazón directa do Rei.

A implantación do Cristianismo xoga un papel primordial, co auxe da vida 
monástica. A forte unión entre o poder eclesiástico e o civil articula o territorio 
ó ter os mosteiros grandes propiedades e o actuar como señores feudais, 
aumentando o número dos seus bens. O campesiñado traballa terras dos 
nobres ou eclesiásticos posuidores o que leva ó asentamento definitivo en 
vilas o chegar a unha agricultura totalmente sedentaria. Os vicus e villae 
seguen a poboarse e a maiores vanse creando novos núcleos o cultivarse 
novos terreos. Deste momento son moitos dos topónimos vinculados a 
villae como Vilar e Vilanova (os dous máis numerosos de Galicia). En Deza 
temos as parroquias de Vilanova (Lalín), Vilatuxe (Lalín), Vilarello (Dozón), 
Vilela (Rodeiro), Vilar (Silleda), e Vilariño (Agolada), xunto a outros moitos 
pequenos núcleos que conteñen esa raíz etimolóxica. 

A Historia Factual de Deza remite ós vellos Cronicóns, segundo os cales a 
abundancia de caza maior e menor atraeu ao Deza a Dhais, fillo de Brigo, 
fundador de Galicia. Existen etimoloxías populares que lle atribúen o nome 
da comarca a Dhais. Aínda que a primeira mención como “Deza” aparece 
no século VI, esta pode estar vinculada ao Xeneral romano Décimo Xunio 
Bruto, quen iniciou a incorporación do territorio galego ao Imperio Romano 
a mediados do século II a.C.

A Historia de Deza, como entidade, está documentada dende o século 
VI, como demarcación eclesiástica do Bispado de Lugo, cuns límites que 
só sufrirían leves mudanzas ó longo dos séculos. A través do Parroquial 
Suevo (Parochiale suevum, Divisio Theodomiri ou Concilium lucense anno 
569), coñecemos a organización eclesiástica do Reino Suevo de Gallaecia. 
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dende aquí as rivalidades cos arcebispos de Santiago. Nos séculos XII e XIII 
os señores eclesiásticos atesouran un forte dominio. Os señores laicos son 
máis numericamente, pero modestos. En Deza a liñaxe dos Suárez Deza 
faise forte. Erguen a Torre-Fortaleza de Lalín, no  antigo emprazamento 
suevo, e constrúen torres de vixilancia nos seus dominios: Torre de Chapa 
(Silleda), Monte do Castelo (no Monte Carrio, Lalín), Torre de Galegos 
(Lalín), Torre da Valouta (Muimenta, Lalín), entre outras. 

Entre os séculos XII e XIII Deza vive un despegue demográfico, 
especialmente no século XIII cos avances na agricultura. O Sistema 
Foral propicia rendas os señores laicos e eclesiásticos. Outras liñaxes 
teñen protagonismo neste momento, como a dos Taboada con solar en 
Cello (Lalín), á súa vez base doutras casas de Deza como a de Bendoiro, 
Liñares, Barcia ou Cercio. A época de bonanza económica tradúcese na 
construción de igrexas, mosteiros, ermidas e torres, tendo o Románico 
local o seu momento de esplendor.

O Románico: o estilo arquitectónico románico é propio da Baixa Idade 
Media. Xorde no século XI e impera durante os século XII e XIII. As grandes 
transformacións socioeconómicas a nivel Europa son o abeiro no que se 
produce o novo estilo arquitectónico. A Reforma Gregoriana e o auxe dos 
mosteiros, xeran unha enorme actividade construtiva reflexo do optimismo 
posterior ó ano 1000. 

A Arte Románica ten unhas directrices comúns, orixinarias de Francia, 
máis calla coas características e materiais locais. Os edificios relixiosos 
protagonizan este momento. A tipoloxía construtiva Románica, basease na 
planta de cruz latina, a contundencia das formas, a escaseza de aberturas 
e os arcos de medio punto combinados coa bóveda de canón. (TORRES 
BÚA, M, 2007, PP.74-79).

Outras fontes medievais nas que se fai referencia á comarca do Deza datan 
do 980, cando o Bispo de Mondoñedo, Arias Peláez, descendente dos 
condes do Deza, Don Gonzalo e Dona Teresa, fundou o mosteiro de San 
Martiño de Lalín de Arriba (980). 

As terras nas que se asentou foron encomendadas ao colono chamado 
Lalino para a súa explotación. O topónimo Lalín viría de “Lalino”. Máis todo 
isto non ten base histórica, persiste na cultura lendaria. Precisamente ao 
abeiro desta fortaleza medieval xurdiu o Casal da Torre, que con outros 
casais illados formou o primitivo núcleo de Lalín. 

O contexto da expansión dos séculos IX e X, nos que en Galicia prodúcese 
unha nova organización da agricultura, basease no establecemento de vilas 
como núcleo básico de asentamento da poboación rural. As teorías sobre 
o despoboamento por causa da antiga presenza musulmá non resultan 
demostrables, especialmente en Galicia. 

En calquera caso, si hai ocupación de novas áreas con interese agrario o que 
deriva en novas redes comerciais. Por iso son precisos os viarios medievais 
e as súas pontes. En Deza temos, desta época, as pontes de Vilariño (862), 
Toiriz (877), Taboada (912) e Ponte dos Cabalos (970). 

Dende o século IX, co “descubrimento” do sepulcro do Apóstolo Santiago en 
Compostela, comezan a atravesar Deza peregrinos procedentes de Portugal 
e da Meseta. Neste momento o rei de Asturias é Afonso II O Casto, afastado 
das terras de Deza. Isto inicia un espírito autónomo na comarca, a través 
dos señores e as congregacións monásticas, e tanto ante reis como ante 
o Cabido de Santiago, que pretendeu durante o Medievo estender as súas 
posesións alén do río Ulla. Unha primeira forza dezá relevante nese senso é 
a liñaxe dos Betote, posuidores do título de Conde de Deza. 

Xa no século XI a Condesa de Camba casou con Alonso de Deza, nacendo 
a familia dos Suárez Deza, coñecida como Churruchaos, intensificándose 
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En Deza, debido ás circunstancias históricas, proliferan estas construcións, 
chegando moitas delas ós nosos días, se ben en moitos casos con 
modificacións. A destacar: igrexa de San Pedro de Ferreiroa (Agolada) do 
1030, igrexa monacal de Carboeiro (Silleda),  a igrexa de San Pedro de 
Vilanova (Mosteiro, Dozón) e igrexa de San Pedro de Ansemil (Silleda), 
que ten anexo a capela dos Deza, construción gótica senlleira na Comarca. 
Outras igrexas románicas son as de Cangas, Losón, Breixa, Negreiros, 
Taboada, Escuadro, Palio, Rodís, Anzo, Goiás, Donramiro, Camposancos e 
Ventosa. A partir do século XIV iniciouse unha fase de decadencia.

O aumento da poboación xera a excesiva fragmentación da propiedade da 
terra, o que unido as pandemias de peste, xeran crise de subsistencia. A 
situación política resulta conflitiva ó proseguir as inimizades dos Churruchaos 
co Cabildo de Santiago, ate que a Revolta Irmandiña derribou as fortalezas. 
Coa subida ao trono de Castela da Casa de Trastámara e o reinado de 
Enrique II de Castela, os Suárez Deza, perderon o condado, que pasou 
primeiro ó Conde de Lemos e logo á Casa de Altamira.Igrexa románica de San Pedro, coa Capela gótica dos Deza. A Eirexa,

 parroquia de Ansemil (Silleda)

Igrexa de San Pedro de Vilanova en Mosteiro, parroquia de Santa María (Dozón)
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Na Comarca de Deza, varias das fortalezas foron destruídas polos 
irmandiños, aínda que coa derrota obrigóuselles a reconstruílas, caso da 
Torre de Rodeiro. No 1469 non queda rastro dos Irmandiños dezaos, tendo 
que sufrir unha forte represión. No 1480 os Reis Católicos ostentan o poder 
na Coroa de Castela, recortando liberdades e axustizando os señores 
feudais que apoiaran a Revolta Irmandiña. 

A Revolta Irmandiña: foron unha serie de levantamentos contra da opresión 
señorial. No século XV, Galicia queda integrada na Coroa de Castela. A 
nobreza galega cometía todo tipo de excesos sobre a poboación, co que 
xorden insurreccións dende o século XIII. 

No 1431 a Irmandade Fusquenlla érguese contra os Señores e Andrade na 
comarca de Eume, constituíndo o precedente da Grande Guerra Irmandiña 
(1467-1469). Esta, supuxo unha auténtica guerra civil, destruíndo os 
sublevados arredor de 130 fortalezas por todo Galicia, se ben respectando 
ós señoríos eclesiásticos. Os reis de Castela, pese as tensas relacións con 
parte dos señores feudais galegos (pola Guerra previa entre os partidarios 
de Isabel e os de Xoana A Beltranexa), apoiaron á nobreza que conseguiu 
así derrotar as organizacións campesiñas e artesanais. 

Conxunto con pazo e igrexa de San Xoán, da poderosa Casa de Camba. 
Lugar de Camba, parroquia de San Xoán (Rodeiro)

A Torre de Rodeiro situábase no lugar onde se localiza a actual Casa do Concello. 
Parroquia de San Vicente (Rodeiro)
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Detalle da, hoxe ruinosa, Tulla de Fafián. Lugar de Outeiro, parroquia de Fafián (Rodeiro)

A Galicia Moderna cando comeza no 1480 aparece estruturada en cinco 
“provincias”: Santiago, Betanzos, Lugo, Mondoñedo e Ourense. Estas eran 
as únicas cidades de Galicia e, polo tanto, as únicas favorecidas co dereito 
de representación na “Xunta do Reino”. Esta división persiste ata mediados 
do século XVI. Tui e A Coruña acadan o acceso á Xunta do Reino. Nacen 
así as sete provincias de Galicia, aínda que sería máis exacto falar das sete 
cidades que, cos seus representantes, procuradores ou deputados integran 
dende entón a Xunta ou Deputación do Reino. 

O territorio que abarcaba cada unha destas sete provincias non estivo en 
principio fixado de forma precisa. Só no século XVIII se abordou a súa 
delimitación. Estas eran desiguais en extensión, poboación e número de 
vilas. Frecuentemente sóese comparar as vellas sete provincias coas actuais 

Época Moderna: Galicia entra na Idade Moderna descabezada xa que a 
nobreza que tentou que Galicia non fose absorbida por Castela é castigada 
(dende 1486 os Reis Católicos mandan derruír fortalezas feudais por toda 
Galicia) e a que é partidaria da nova situación trasládase á Corte (como 
Fernando de Camba, polos seus méritos na Reconquista). É o momento dos 
Séculos Escuros. 

Os señores feudais e os mosteiros continuaban a percibir grandes rendas 
dos labregos, nunha complexa rede de tributos e cargas. Como exemplo, o 
caso do Priorato de Salto (Rodeiro), que cobraba rendas por dereitos forais 
pertencentes ó Mosteiro de Oseira ou o Couto Rela de Dozón, de realengo 
pero do que se encargaba tamén Oseira. Noutros caso quedou constancia 
física deste procedementos, como a Tulla de Fafián (Outeiro, Rodeiro), 
vivenda dos Condes de Maceda en época Medieval, que no século XVII 
pasou os Condes de Lemos, onde almacenaban cereais, cobro en especies 
da súas rendas.

O medio físico vive grandes transformacións en época Moderna. 
Incorporando novos cultivos como o millo e a pataca, procedentes de 
América, e aumentando a superficie cultivada. Isto xera unhas boas 
condicións que provocan unha das maiores densidades de poboación da 
Coroa de Castela. O sistema de foros segue a ser o modelo, se ven moitos 
deles pasan a estar en mans dos mosteiros debido á debilidade dos señores 
laicos. Os contratos de foros, singularidade galega, chegan ate a primeira 
metade do século XX. 

A propiedade da terra en mans dos mosteiros, principalmente, é compartida 
por un novo grupo social, especificamente galego: a fidalguía. A fidalguía é 
o grupo máis baixo da Nobreza, sendo investidores en terras, a través da 
compra de subforos. O modelo fidalgo chegou a mediados do século XIX 
coa Desamortización de Mendizábal. Como resto disto quedou a salientable 
arquitectura das casa fidalgas e sobre todo dos pazos.
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O rehabilitado Pazo de Bendoiro, parroquia de (Lalín)

formadas por unha serie de elementos característicos: capela, patio, hórreo, 
pombal, solaina, ameas, chemineas... conforman un recoñecible conxunto. 
En cada un deles non falta o escudo de armas da familia, por moi modesta 
que esta sexa no rango nobiliario e mesmo no caso de non selo. 

Na Comarca de Deza os abondosos pazos dan idea da forte ruralidade, 
posto que os fidalgos viven de renda principalmente agrarias, co que o 
territorio de Deza soportou unha grande carga produtiva. 

Por outra banda a localización destas construcións indícanos cales 
resultaban as mellores zonas para a habitación e o cultivo, posto que ante 
a posibilidade de escolla unhas áreas presentan maior presenza de pazos 
que outras. 

nacidas do constitucionalismo pero temos que dicir que o seu sentido é moi 
diferente. Galicia, no século XVIII, é un reino e como tal estrutúrase e goberna 
baixo formas típicas do Antigo Réxime. Por iso fálase de Galicia como 
provincia aínda que mellor sería denominala reino-provincia, desta forma 
as sete provincias históricas perden transcendencia. Estas sete “provincias” 
son a extensión xurisdicional abarcada por cada unha das cidades que teñen 
procurador na Xunta do Reino. Este modelo chega ate 1833. 

No caso da Comarca de Deza a división é a seguinte: 

• Provincia de Santiago: 10 xurisdicións, das que son pertencentes á Comarca 
Paisaxística de Deza 4 delas: Carboeiro, Trasdeza, Carmoega e Ventosa. 

• Provincia de Lugo: 4 xurisdicións, as 4 pertencentes á Comarca 
Paisaxística: Deza, Carboeiro, Camba e Dozón. Carboeiro define coa 
mesma denominación a dúas xurisdicións diferentes. 

O Barroco e os pazos: dende finais do século XVII penetra, tanto en Galicia 
como en Deza, o Barroco como arquitectura relixiosa e civil. O novo estilo 
imponse na edificación de igrexas, cruceiros, pazos e mesmo construcións 
anteriores son reformadas conforme ó novo ideal. 

Así en Deza temos igrexas barrocas de nova edificación ou sobre outras 
anteriores  en Salto, Donsión, Muimenta (século XVII) e en Galegos, 
Soutolongo, Piloño, Margaride, Vila de Cruces, Camba, Cercio, A O, Sello, 
Parada; Asorei, Brandariz, Santa Comba, Vilarello, Chapa, Oleiros, Siador ou 
Catasós (século XVIII). Con reformas deste etilo están: Carboeiro, Cortegada, 
Breixa, San Xoán de Camba, Carboentes, O Sisto, Castro, Camposancos, 
Noceda, Anzo, Donramiro, Botos, Vilanova, Pescoso, Escuadro, Fontao e 
San Pedro de Losón. A destacar, a igrexa de Santa Baia de Donsión (Lalín).  

Con todo, a maior representación deste estilo arquitectónico vese nos pazos. 
As grandes vivendas fidalgas, que ademais actúan de almacen, están 
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Na década de 1820 o empresario francés Bertrand Legerén establece en 
Rellás (Silleda) un complexo industrial vinculado os curtidos, papel e cereais. 
Na Comarca había outras fábricas similares como a de curtido de Espiño 
(Filgueira, Lalín) ou a fábrica de papel de Rodís (Lalín).

No 1833 crease a nova división territorial, establecéndose as actuais 
catro provincias. Agolada, Dozón, Lalín e Silleda pasaron a formar parte 
da provincia de Pontevedra no eido administrativo, pero na organización 
eclesiástica dependen da Diocese de Lugo. O proceso de constitución dos 
municipios corresponde ao século XIX, chegando a coexistir neste territorio 
varios xa extintos como tal, entre eles Bendoiro, Vilatuxe, Catasós, Lodeiro, 
Vilanova, Barcia, Bermés, Noceda, Cangas ou Losón, que convivían cos 
hoxe existentes. 

A Casa Legerén. Ademais da fábrica destaca a vivenda de estilo francés. 
Parroquia de Rellás (Silleda)

Época Contemporánea: as loitas políticas internas e a invasión francesa 
marcan o inicio da Idade Contemporánea. Máis o proceso que marca o 
poboamento e mesmo a distribución da poboación é o fenómeno das 
migracións, especialmente as transoceánicas. Isto débese á lentitude coa 
que Galicia se foi incorporando ó proceso industrial. 

Ate entrado o século XX non varían en exceso o modelo produtivo nin o 
tipo de poboamento, cunha acusada falta de urbanización. A agricultura 
constitúe a principal fonte de riqueza, tomando os oficios tradicionais 
(ferreiro, carpinteiro, cesteiro...) unha especial relevancia. 

A Desamortización dos bens eclesiásticos non supón unha mudanza en canto 
á propiedade da terra, posto que segue en mans de mosteiros, fidalgos e 
rendistas. Culturalmente o Rexurdimento supón a procura das raíces propias 
galegas, polo que se poñen en valor aspectos antes non contemplados, en 
particular aqueles vinculados directamente á Terra. Na Comarca de Deza, 
especialmente agro-gandeira, estas características vense acentuadas. 

O inicio deste período está marcado pola Guerra de Independencia contra 
Francia. Deza ten un alto valor estratéxico pola súa posición de paso 
no centro de Galicia. Silleda rexistra alta actividade neste contexto. As 
estratéxicas pontes do Deza foron obxectivo durante o conflito. 

Trala Guerra de Independencia, Fernando VII restaurou o Absolutismo. 
Deza é escenario de conflitividade ate o levantamento Carlista. O Carlismo 
tivo relevancia na comarca, ó ser un movemento con gran arraigo entre os 
labregos. Os enfrontamentos entre os realistas e liberais foron violentos 
na área de Deza. O inicio deste período está marcado pola Guerra de 
Independencia contra Francia. Deza ten un alto valor estratéxico pola súa 
posición de paso no centro de Galicia. Silleda rexistra alta actividade neste 
contexto. As estratéxicas pontes do Deza foron obxectivo durante o conflito.
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No caso de Deza destaca “O Hospitalillo”, creado no 1921 en Lalín. Tamén 
se fundan numerosas escolas con capital de indianos, como a de Lalín, 
Vilanova, Soutolongo, Bandeira, Silleda, Agolada, Vila de Cruces, Rodeiro, 
Barcia e outras. 

Os anos 1920 están marcados pola ditadura de Primo de Rivera, que marca 
a fin dos foros e da fidalguía cos seus privilexios. Isto non supón un enorme 
avance nunha agricultura que evoluciona paseniñamente. 

Nestes anos en Deza ten relevancia a explotación de volframio, 
especialmente nos caso de A Brea (Fontao, Vila de Cruces) e Espiñeira 
(Zobra, Lalín). Créanse empresas de electricidade como Hidroeléctrica de 
Deza, Hidroeléctrica de Silleda ou Hidroeléctrica do Arnego. 

Nos anos 1930 publícase en Lalín Razón, xornal galeguista de tendencia 
agrarista fundado por Antón Alonso Ríos. Este destacado galeguista nado 
en Silleda, foi militante das Irmandades da Fala e colaborou con Castealo 
no exilio. Cabe mencionar un mitin multitudinario, en compaña do agrarista 
Suárez Picallo, no cumio do monte Candán. 

Na Segunda República Española (1931-1936), as liberdades que 
acompañaron á Constitución de 1931 (a primeira democrática do Estado 
Español) foron cortadas de súpeto polo alzamento Nacional, golpe de 
estado realizado por unha parte do Exército co Xeneral Franco á cabeza, 
iniciándose á Guerra Civil Española (1936-1939). Isto freou as reformas 
agrarias e educativas. 

No caso de Deza, a pesar de que existía un amplo espectro ideolóxico con 
figuras destacadas do momento (como o alcalde socialista de Silleda, Emilio 
Alonso ou Primo Castro Vila, alcalde de Agolada) a resistencia ós sublevados 
é feble debido á virulencia inicial do conflito e á tradición conservadora desta 
área, como vimos anteriormente. En poucos días os “nacionais” controlan 
Deza. As persecucións, axustes de contas e “paseos” sucédense e algúns 

As loitas entre carlistas e liberais reactívanse nos anos 1840 con 
enfrontamentos e fusilamentos. A Revolución de 1846, o alzamento liberal 
vinculado ó provincialismo, tivo pouca repercusión na comarca de Deza, 
agás algún suceso illado como os fusilamentos en Río (Rodeiro). 

A Torre-Fortaleza de Lalín é derrubada en 1846, só quedou en pé ata os 
primeiros anos do século XX a Torre da Homenaxe, á beira da que se erguía 
o vello “carballo da manteiga” (presente no escudo de Lalín). 

O convulso século XIX español, cos enfrontamentos continuos entre 
moderados e progresistas, ten reflexo na Comarca de Deza, con continuos 
enfrontamentos nos diversos concellos. 

En canto a infraestruturas, destaca a construción da estrada nacional de 
Santiago de Compostela a Ourense, entre 1862 e 1880. 

O comezo do século XX está marcado polas loitas labregas contra os 
foros e as contribucións. No caso de Deza houbo motíns campesiños en O 
Castro (Dozón), Merza (Silleda) e Vilatuxe (Lalín). Os enfrontamentos entre 
agraristas e o poder establecido foron intensos no primeiro cuarto do século, 
coa rémora que historicamente supuxo o sistema caciquil. 

No 1905 aparece en Lalín La Defensa, primeiro xornal da Comarca de 
Deza. Cunha periodicidade semanal, comezou cunha liña editorial próxima 
ós sindicatos católicos, máis foi tomando tendencias agraristas. Deixou de 
publicarse cara o 1908.

En 1908 é fundada en Buenos Aires (Arxentina) a sociedade Hijos del 
Partido de Lalín, primeira asociación de emigrantes galegos no estranxeiro. 
A importancia da emigración queda patente na multiplicación deste tipo de 
sociedades e nas fundacións en Galicia de diversas institucións sociais e 
educativas con remesas de América. 
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Castro Vila foi alcalde republicano e impulsor de numerosas melloras. 
Placa en homenaxe na súa casa na parroquia de Brántega (Agolada)

Como mostra o aumento xeral da emigración, no caso de Deza, como en 
outras comarcas de Galicia, a Arxentina, Uruguai e Brasil en inicio e Europa  
e a capitais españolas como Madrid ou Bilbao dende a década de 1950. 

No 1958 Deza vive a inauguración da liña férrea Santiago-Ourense. Máis 
esta infraestrutura tivo ate hoxe pouca relevancia, debido a ausencia de 
industria e a localización das estacións afastadas das principais entidades 
de poboación. 

Nos anos 1960 España vive un despegue económico xeral. Deza, fortemente 
rural, vive este proceso cunha mellora nas explotacións gandeiras e coa 
mecanización progresiva. O agro muda a súa fisonomía, aumentando as 
praderías ó orientarse a produción cara o gando vacún. O porcino comeza 
a súa progresión na comarca. A implantación de concentracións parcelarias 
muda a estrutura agraria da comarca.

Nos anos 1970 na Comarca de Deza, especialmente en Lalín, o sector 
industrial dezá basease no sector da construción e no forestal. A minería de 
volframio da os seus derradeiros pasos. Por contra, créanse fábricas téxtiles 
de relevancia, algunha delas en activo ata a actualidade. 

Coincidindo ca chegada da Democracia, a comarca de Deza adáptase as 
novas situacións, mellorando a oferta de servizos. A creación de polígonos 
industriais e diversas dotacións contribuíron ó crecemento das capitais 
municipais, que nalgúns casos como o de Lalín, con importancia a nivel 
supracomarcal. 

En xeral a Historia de Deza ven definida polo contexto xeográfico no 
que se enmarca. Máis nos últimos anos a decadencia do rural galego en 
xeral, supón un punto de inflexión no devir destes concellos, producíndose 
mesmo migracións internas dende as parroquias ás principais entidades de 
poboación do sector, coa perdida de identidade que isto significa. 

dirixentes políticos e sindicais, mestres e en xeral comprometidos coa causa 
republicana dezáns teñen que exiliarse (caso do galeguista Alonso Ríos, 
por exemplo) ou bótanse ó monte. Entre os “fuxidos” desta área destacan 
Fondevila (O Comunista de Bermés), o mestre González Peña (refuxiado 
na aldea de Bustelos, Zobra), Corcheiro (morto en Siador, Silleda) e a 
esporádica presenza de Benigno Andrade, Foucellas, na Serra do Candán 
e área de Terra de Montes.

A desgraza xeral que supón calquera conflito bélico resulta especialmente 
tráxica cando se trata de contendas civís. Os anos que sucederon á Guerra 
Civil foron coñecidos coma os Anos da Fame, debido a difícil situación 
económica e social. A posguerra española foi, se cadra, máis dura que 
apropia guerra, independentemente de ideoloxías e posturas políticas. 


