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ABSTRACT: Even though stone construction was dominant in Galicia, earthen construction was developed from immemorial times in some sedimentary areas where stone ran short: in Alta Limia region,
where terróns (adobes with a wetland herb framework) were used; in Val do Támega, with Half timber
with earth as structural closure; and in Terra de Lemos region, where rammed earth was developed. In
this area was prominent the city of Monforte de Lemos with more than 500 constructions made with
rammed earth and corres (half timber with earth). Earthen construction in Galicia is unknown by population and professionals and forgotten by all monographs about peninsular and Galician traditional architecture. This document is a summary about the research work developed in these years about earthen
construction in Galicia.

I. INTRODUCIÓN
1.1. As áreas sedimentarias e as grandes depresións
interiores de Galicia.

Ourense principalmente, pero tamén nos grandes
ríos. Zonas moi singulares na xeografía galega pola
súa escaseza: apenas o catro por cento do territorio;
pero que permitiron a aparición de diversas
actividades artesanais como a olería e a fabricación
de tellas e ladrillos. Nas bacías mais extensas deu a
posibilidade de erixir edificacións con terra cruda.
1.2. A construción con terra nas monografías sobre
a arquitectura tradicional de Galicia.

Figura 1. Bacías sedimentarias terciarias de Galicia.

Galicia presenta unha xeoloxía con predominio de
granitos e esquistos. Existen non obstante áreas
xeolóxicas no territorio onde abondan os depósitos
sedimentarios de orixe terciaria e cuaternaria: nas
grandes depresións das provincias de Lugo e

Nas monografías sobre a arquitectura popular
atópanse referencias moi escasas sobre a
construción con terra. Ás únicas mencións
destacables corresponden ós diferentes tipos de
tabiques non estructurais. As técnicas que
implicaban usos estructurais da terra non
despertaron o suficiente interese dos autores, os
cales optaron ben por poñer o acento nas diferencias
coas outras arquitecturas peninsulares mais que nas
súas similitudes, ben polas considerar residuais. Nós
cremos que a presentación desta investigación sobre
a terra servirá para potenciar e ampliar a riqueza
dunha arquitectura orixinal e rica en matices.
A construción con terra supón unha forma mais de
adaptación ó medio por parte dos seus habitantes,
tomando o material mais disponible e económico do
entorno naquel momento.

II. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS DE TERRA
EN GALICIA
2.1 A construción co material terra.
A terra vai ser usada na maioría das construcións
tradicionais en Galicia: por unha banda, como
mortero de unión nos muros levantados con estas
pedras e como recubrimento de paredes interiores e
exteriores (combinada ou non con cal). Por outro
lado, na formación dunha ampla variedade de
tabiques internos e externos dos que veremos algúns
exemplos.
Igual que no norte do Portugal, área similar á galega,
as técnicas de construcción estructural en terra
desenroláronse de maneira extensiva únicamente nos
lugares onde o achado de pedra de calidade
tornábase
mais
dificultosa.
Éstas
eran
principalmente as depresións de Monforte de
Lemos-Pobra do Brollón-Bóveda, a da Alta Limia,
en torno a Lagoa de Antela e o Val do Támega na
comarca de Verín. No resto das bacías e no resto do
territorio, estas construccións solo acadaron
desenrolos moi escasos, atopándose poucos
exemplos de construcción con terra, no que nós
puidemos coñecer ata o momento.

quedaba gorecido da chuvia nas solainas e
corredores do andar das vivendas; tamén para pechar
as extremas dos corredores e mesmo para pechalo
polo exterior.
Estes tabiques permitían a realización de peches en
zonas da vivenda que non podían soportar o peso do
habitual muro de pedra, facendo posible reformas
moi básicas que melloraraban as condicións de vida
dos seus moradores.
2.2.1. Tabiques de terra como cerramento
estrutural: O val do Támega e a vila de Verín.
Algunhas veces atópanse vivendas construídas
integramente con tabiques de terra a partires do
primeiro ou segundo andar. Neste caso as paredes
posúen unha estrutura principal con madeiros
diagonais e verticais que serven de trabazón ó muro
e de soporte ó tabique de terra. Exemplos deste tipo
os atopamos en vivendas urbanas do casco vello da
cidade de Monforte de Lemos ou de Ourense e
tamén en vivendas campesiñas como en San Clodio,
Ribadavia.
O seu uso foi sistemático nos muros laterais dos
faiados e mesmo da plantas altas no val do Támega e
particularmente na vila de Verín, onde aínda
pódense atopar algúns exemplos. O sistema do
pallabarro en verín está formado por pilares de
madera horizontais e diagonais recheos e revocados
con terra e cal. Son poucos os casos onde se
conservou a estrutura de pallabarro, grazas
normalmente a non ter nell. As rehabilitaciones
teñen sido practicamente nulas.
O seu emprego podémolo achacar a razóns de índole
económica e práctica, fronte o mais costoso uso da
pedra.

Figura 2. Posición das comarcas da Alta Limia (AL), a Terra
de Lemos (TM) e a comarca de Verín en Galicia.

2.2. Tabiques de terra: Extensión xeográfica e
clasificación por uso.
A construción de tabiques interiores e exteriores con
terra estivo extendida por tódalas áreas xeografícas
galegas, incluídas as zonas costeiras, aínda que foi
mais visible nas chairas e depresións de Ourense e
do sur de Lugo, así como en amplas zonas de
Pontevedra. Son similares a exemplos do norte da
península e do norte de Portugal. Podemos falar de
dous tipos de tabique segundo a súa función dentro
da vivenda:
- Tabiques interiores, que posibilitaron a división
dos grandes espacios da primitiva casa labrega en
espazos especializados. Particularmente se ten usado
para independizar as alcobas da zona de estar.
- Tabiques exteriores, usados fundamentalmente
para realizar o peche do muro de fachada que

Figura 3. Tabique de terra como cerramento estrutural en
Verín.

2.2.2. Tipos de tabique de terra.

2.3. Muros de croios ou pelouros

Son numerosos os nomes cos que se coñecen estes
tabiques, dependendo da zona, dos autores e da súa
configuración, diferenciándose polo tipo de recheo,
a madeira da árbore (salgueiro, cereixeira, aveleira,
castaño ou carballo) e as diferentes formas de unión
entre os madeiros. Pode así mesmo intuirse unha
evolución da técnica de construcción dos tabiques:

O muro de croios ou pelouros non é unha técnica de
terra estrictamente, pero nel a terra ten un rol
fundamental. A súa extensión está restrinxida ás
ribeiras dos grandes ríos e das proximidades dos
glaciares das serras ourensás dos que se traen os
croios dos seus leitos. Como o asentamento destas
pedras non é doado en seco, para a súa colocación
precísanse grandes cantidades de argamasa de barro.
O resultado son muros que ás veces, no seu aspecto
exterior poderían chegar a confundirse cun muro de
tapia cunha grande proporción de pedras. Pero a súa
técnica de construcción nada ten que ver. Existen
poucos exemplos e hoxe é unha técnica extinguida.

- Tabique trenzado ou encestado: É o menos común
dos tabiques debido posiblemente a ser o mais
primitivo, polo que foi desaparecendo e actualmente
é difícil de atopar. Realízase cuns pés dereitos de
forma redonda que van do solo ó teito sobre os que
se van trenzando polas de salgueiro ou aveleira ata
acadar unha estructura ben tecida. Logo comeza a
cubrirse con capas de barro ata lograr unha
superficie uniforme que finalmente se caleará.
Puidemos saber de dous exemplos na comarca da
Terra Chá, na provincia de Lugo e dun en Castro
Caldelas, Ourense e doutros nos Tras-os-montes
portugueses. Hoxe en día existen algúns artesanos en
Galicia que recuperaron esta técnica para a
realización de tabiques interiores para a
bioconstrucción de vivendas.
- Tabique de pallabarro, o mais referenciado, ás
veces se confunde e mistura co de corres. Está
construído sobre unha armazón vertical de madeira
formada por táboas de 10 a 20 centímetros de ancho
por 3-4 de groso chamadas fitoiras ou cangos. As
fitoiras únense entre sí con taborelas mais estreitas e
delgadas, os bitoques, que se ensamblan horizontal e
oblicuamente. Os espacios entre fitoiras enchíanse
dun trenzado de palla amasado con barro, as
lampreas, que se entrelazaban entre os bitoques ou
mediante mangados de palla. As dúas caras da
parede recebábanse con cal ou sábrego e
branquexábase con cal. Utilizábase este tabique
principalmente no interior das vivendas.
- O sistema mais habitual ó exterior, sistema mais
avanzado que os descritos anteriormente, era o
tabique de corres, chamado deste xeito na Terra de
Lemos, ou de barrotes ou barrotillo. Consiste nunha
serie de listóns estreitos de madeira, normalmente
salgueiro ou polas novas de carballo -os barrotes-,
de 4x3cm, bastante regulares e apenas separados
entre si 1-2cm, armados sobre uns pés dereitos
normales a eles que ían do solo ó teito e separados
entre eles uns 10cm. Os barrotes van de pé a pé en
posición horizontal. O espacio entre eles vai recheo
de palla, ripios ou virutas de madeira; e revócase
exteriormente con lar -arxila branca branquexándose
con cal. Este tabique é moi habitual na Terra de
Lemos, en toda a provincia de Ourense e o temos
achado mesmo en vivendas urbanas na vila de
Bouzas, en Vigo.

2.4. Morteros e revocos de terra
Os morteros de barro eran habituais na construcción
en Galicia, usados nos muros de cachotería,
formado de pedras pequenas de granito ou xisto sen
labrar, con moitas xuntas, co conseguinte risco de
entrada de humidade polo que moitas veces eran
revocados con barro e cal, deixándose á vista
únicamente as grandes pezas labradas de cantería ou
perpiaño presentes nos vans e nos esquinais. En
zonas do litoral este revestimento de cal e barro
recubría todo o paramento nas paredes mais expostas
ós ventos.

III. OS MUROS DE TERRÓNS DA ALTA
LIMIA.
A comarca da Alta Limia é unha ampla chaira sedimentaria outrora dominada pola Lagoa de Antela. Os
habitantes das poboacións do entorno do lago desenvolveron unha técnica construtiva orixinal cos escasos recursos que o seu entorno ofrecía: as construcións con muros de terróns, paralelepípedos de terra
extraídos directamente das veigas do entorno do lago
aproveitando as raíces da vexetación como armadura
natural. A partires dos anos 40 e 50 a chegada masiva
do ladrillo e a desecación da Lagoa fixo desaparecer a
técnica, diminuíndo así mesmo o vínculo dos moradores co seu medio natural. Deste importante patrimonio vernáculo construído en terra hoxe queda en
pé apenas unha decena de construcións.

unha das lagoas mais importantes da Península Ibérica pola súa extensión (42 km2) e riqueza biolóxica a
cal foi gradualmente desecada a partir de 1959, durante o franquismo, mediante traballos de ensanchamento do seu emisario, co gallo du maior aproveitamento da superficie agrícola.
O clima caracterízase por un dominio seco-temperado cunha temperatura media anual de 12-13ºC e precipitacións entre 800 e 1000 mm anuais cunha estacionalidade pluviométrica moi forte con veráns secos e riscos de inundacións debido a presenza de
substratos impermeables.

3.1. Aproximación á depresión da Limia
A depresión da Limia, no sur de Galicia, España,
próxima á raia portuguesa, é unha vasta chaira aluvial de 620m de altitude de época pleistocena flanqueada por unha serie de rebordos montañosos de
entre 800 e 1450 metros. De forma cuadrangular, 20
km no sentido N-S e de 15 a 25 km no L-O, esta dividida en dous compartimentos por un longo espiñazo de sentido nordés-sudoeste de 760 m de altitude
comunicados a través do corredor de Xinzo de Limia, principal vila da comarca (7.083 habitantes no
2012).

Figura 5. Vista Panorámica da Lagoa de Antela en 1959. (Martínez Carneiro, X.L. 1997) .

3.2. Distribución e estrutura dos asentamentos.
As unidades de poboación localízanse esencialmente
ó pé das ladeiras que circundan a depresión. Son aldeas pechadas con un ou varios núcleos.

Figura 4. fragmento da Carta Xeométrica de Galicia co entorno
da antiga Lagoa de Antela. (Fontán, D. 1845)

O compartimento sueste (Trasmirás-Sarreaus) ten un
fondo plano percorrido polo alto río Limia (Lima en
portugués) con sedimentos constituídos por capas de
areas mesturadas con arxilas e gravas.
O compartimento noroeste, formado por depósitos
arxilosos, areas, gravas e lignitos do terciario, posúe
unha limitada drenaxe (apenas un 3% de pendente).
Outrora estivo dominado pola Lagoa de Antela,

Figura 6. Localización dos pobos e os seus eidos na marxe oeste
da lagoa. (Bouhier, 1979-2006)

O número de aldeas por parroquia (freguesía), base
organizativa do sistema de asentamentos de Galicia,
é pequeno en relación á media galega acadando ata
15 unidades no oeste da comarca e entre 1 e 4 ó leste. Os pobos contan cun numero de casas elevado en
relación a outras comarcas galegas, entre 60 a 80 casas. Hoxe a maioría dos pobos contan cunha reducida poboación moi avellentada e un alto número de
vivendas baleiras. A maioría das vivendas tradicionais conservadas actualmente son pequenas construcións de cachotes bastamente ensamblados e vivendas amplas de sillares de granito.
3.3. O desaparecido ecosistema da Lagoa de Antela
Antes da súa desecación existía unha convivencia
equilibrada na lagoa, un espazo onde se mesturaba a
presenza humana con hábitats terrestres e acuáticos
de grande diversidade:
- Nos eidos, os terreos adicados a horta (nabais) cerrados con sebes e muros de pedra.
- Nas agras de cultivo (prazas) situadas sobre o
recheo de area ata 3km do pé das ladeiras rodeadas de
valados de terra con arboredo, sebes, muros de pedra
e de terróns.
- Nos terreos ermos e de circulación de gando, hoxe
desecados e adicados ó cultivo extensivo de pataca,
matos con arboredo e veigas de pasto, lameiros e
terreos inundados estacionalmente.
- Na vexetación hidrófila da lagoa dos terreos enchoupados.
Estes hábitats tiñan unha presenza desigual en función das características edáficas e físicas do terreo.

Figura 8. Vista parcial da Lagoa de Antela lindante con
Cortegada onde poden apreciarse diferentes hábitats: prazas
próximas ós eidos, prazas cerradas de cultivo, terreos ermos e de
circulación de gando. (Martínez Carneiro, X.L. 1997)

3.4. Necesidade desta investigación
Non obstante as técnicas construtivas vernáculas con
terra en Galicia sexan importantes nas áreas sedimentarias onde a pedra rareaba, as técnicas das comarcas
da Limia (muros de terróns), Lemos (taipa) e Monterrei (pallabarro) non son coñecidas pola maioria da
poboación nen menos polos profesionais da construción, sendo o seu uso na arquitetura contemporânea
galega praticamente nulo ou mesmo rexeitado como
material por non serviren para o clima galego. Nas
monografías sobre arquitetura vernácula galegas tense
resaltado unicamente a técnica construtiva en pedra
como a vernácula de Galicia, mais a arquitetura contemporánea sustentábel hoxe ten que atender tamén ás
repercusións ambientais da sua masiva extracción,
sendo preciso complementala co material terra como
material apropriado para o futuro: sustentábel, saudábel e ecolóxico. A estratexia para conseguir uma construción sustentábel comeza na divulgación da
riqueza e variedade da arquitetura vernácula. Esta investigación quer contribuir na identificación e coñecemento dunha das técnicas de arquitetura vernácula
en terra de Galicia case desaparecida, de xeito que o
seu coñecemento axude a definir princípios aplicábels
na arquitetura contemporánea de ámbito sustentábel.
3.5. Urxencia

Figura 7. Estrutura do asentamento de Cortegadade na beira leste
da lagoa en 1961. (Martínez Carneiro, X.L. 1997)

Na actualidade apenas quedan unha decena de construción feitas en terróns en toda a comarca da Limia.
Cómpre pois acentuar e promover o seu coñecemento
de cara a tentar conservar algunhas delas como exemplo dunha arquitectura e unha relación co medio que
se perdeu.

3.6. Metodoloxía
Esta investigación comezou fai 3 anos. Consistiu na
identificación da área xeográfica de extensión da técnica, dos principais sistemas construtivos empregados
e das súas características así como a realización dun
catálogo das contrucións que aínda se conservan. O
traballo de campo acompañouse co levantamento das
planimetrias das edificacións, cunha pesquisa bibliográfica e con entrevistas aos moradores mais veteranos que viron levantar, reformar ou mesmo viviron
nestas construcións.
3.7. Extensión xeográfica da tecnica dos terróns na
comarca da Limia
3.7.1. Extensión histórica
A construción con terróns limitábase á comarca da
Limia. Dentro dela extendíase antigamente por todas
as terras baixas da comarca dende Vilar de Barrio
ata Lamas incluíndo moitas das construcións da vila
de Xinzo, a capital comarcal. A súa extensión era
desigual e nas aldeas do oeste da lagoa (Pegás, Sandiás, O Castro, Santa Ana, A Ladeira, Coalloso, Corga, Chousela, Arcos, Fontela e especialmente Zadagós, Cardeita e Lavandeira) eran mais numerosas
por mor da súa maior proximidade ó lago e pola maior extensión das terras húmidas de veiga, o tipo de
terreo mais apto para a obtención dos terróns.
Tamén abondaban, aínda que en menor medida, cara
o sur, en Xinzo e Lamas.
No leste e norte ( Morgade, A Pena, Soutelo, Trandeiras, Folgoso, Cortegada, Meilas, A Portela da
Quinta, Bresmaus, Pazos, Codesedo, Penouzos, Sobradelo, Busteliño, Bustelo, Vilar de Gomairete, Bobadela, Abeleda, Vilar de Barrio, Vilariño da veiga,
Casasoa, A Graña) a súa presenza era menor debido
a maior proximidade dos montes que fornecían de
pedra as aldeas así como da rápida transición que
existía entre as terras húmedas e a área de montes, o
que deixaba pouco espazo para as veigas de pasto.
Nesta última área son habituais tamén as paredes de
pallabarro en vivendas e construcións adxectivas.
3.7.2. Situación actual das construcións con terróns.
Na actualidade apenas quedan sete construcións con
terróns en pé: 2 en Castro (en mal estado), 1 en Cardeita, 4 en Lavandeira (1 en mal estado), 1 en Zadagós en moi mal estado, 1 en Chousela, cos terróns
cubertos de chapas; e algunhas ruínas en Lamas. Son
algo mais numerosos os casos nos que se conserva
solo a estrutura de pedra mais non os terróns que a
cubrían, tendo sido substituídos os terróns por cachotería (Penouzos), ladrillo (Busteliño, As Pegás)
ou bloques de formigón (Codesedo, Trabazós).
Quizás existan algúnhas edificacións mais da que
non temos noticia.

Figura 9. Esquema do entorno da antiga Lagoa de Antela onde
están reflexados os lugares da onde existiron construcións con
terróns (sinalados cun círculo) e nos que aínda se conservan
consttucións (sinaladas cun cadrado). Elaboración propia.

3.8. Os terróns. Composición e extracción.
Os terróns eran unha serie de paralelepípedos de terra que se extraían directamente nas proximidades da
desaparecida lagoa de Antela. Os terróns eran extraídos na zonas das veigas: zonas húmidas cunha vexetación de porte medio ou baixo, con especies capaces de soportar o enchoupamento temporal e as épocas sen asolagamento.

Figura 10. Veigas da lagoa enchoupadas onde se collían os
terróns. (Martínez Carneiro, X.L. 1997)

Nestas áreas os gandeiros-constructores, durante o
verán, coa lagoa no seu momento mais baixo, ó tempo que levaban ó gando a pastar nas veigas, ocupaban parte do tempo de pasto na quita dos terróns.
Deste xeito, unha vez segadas as plantas, marcaban
no terreo as liñas coas dimensións dos futuros terróns cunhas machadas, segundo o tamaño que necesitaban extraíndoo logo cunhas aixadas de pada
grande dunha soa peza. As raíces das plantas segadas das veigas tales como o uñagato (Ononis Spinosa L.), os xungos (Juncus sp.), as xonzas negras
(Carex sp.) e xonzas brancas (Cyperus sp.), o xullo
(Lolium sp.), as flores do cuco ou firvexerros (Nar-

cissus triandrus L.), as campaneiras (Narcissus
pseudonarcissus L.), as madalenas (Dactylorhyza
maculata L.), os galos da pita (Serapias lingua L.),
millaira (Digitaria sanguinalis L.) ou as colas de cabalo (Equisetum) eran usadas como armaduras dos
bloques de terra. Os terróns eran cargados nos carros
e levados á aldea para servir á futura construción.

tosca de pilares de madeira. Descoñecemos se nun
período anterior os terróns puideran ter acollido
algunha función estrutural.

Figura 11. Terrón. Fotografía do autor.

Figura 12. Muro de terróns tipo 1, sen basamento, estructura
sobre pilares de pedra de gra e cuberta de tella do país.
Lavandeira. Fotografía do autor.

Algún autor non obstante (Gómez, 1998;) afirma
que os terróns eran extraídos nas zonas de vexetación acuática do lago onde abondaba unha especie
de xunco, o beón ou bíon (scirpus lacustris), que tamén era utilizado na construcción de vivendas como
illante e como cerramento. O bión segundo este autor era cortado a ras de chan cando a seca do verán.
As raíces quedaban soterradas e servían como armaduras dos bloques sendo estes coidadosamente extraídos ó xeito do que describiu anteriormente. Nas nosas pesquisas pola contra os informantes sinaláronnos sempre a área das veigas como a mais axeitada
para a obtención dos terróns.
As dimensións dos terróns eran variables aínda que
adoitaban estar entre os 30 e 40 cm de lonxitude, de
base rectangular case cadrada e cun grosor aproximado de entre 10 a 15 cm.

- Tipo 2. Estrutura en Madeira:
Estes muros posúen unha estrutura formada con
alicerces en granito que se prolonga ata unha altura
superior ó metro. A cuberta susténtase cunha
estrutura de pilares de madeira sen tallar rematados
en galla onde apoia a trabe que suxeita os pontóns da
cuberta. Moitas veces eran verdadeiros troncos de
árbores apoiados no basamento de granito cunha
separación de aproximadamente un metro entre eles.
Nalgúns casos algúns dos troncos apoiaban
directamente no chan. Os espazos entre os troncos
cubríanse cos terróns sen función estrutural algunha,
unicamente de cerramento.

3.9. Tipoloxías dos muros de terróns
Os muros de terróns presentan hoxe diversas
configuracións debidas tanto á evolución da técnica
de posta en obra como ás propias posibilidades de
acceso ós recursos presentes na área por parte dos
seus moradores-constructores nun momento dado.
Na nosa análise distinguimos tres tipoloxías
estruturais principais segundo os materiais utilizados
e segundo a súa configuración estrutural.
- Tipo 1. Estrutura Arcaica:
Correspóndese coa estrutura presumíbelmente mais
antiga. Construída enteiramente con terróns, sen
basamento, apoiando os terróns directamente no
chan. A cuberta estaba feita de colmo, palla de
centeo, ata tempos recentes. Cando se tiña
posibilidade realizábase con tella. Ámbalos dous
cubrimentos apoiábanse sobre unha estrutura moi

Figura 13. Muro de terróns tipo 2 con basamento de cachotería e
pilares de madeira. Lavandeira. Fotografía do autor.

3.9.1. Evolución das estruturas de terróns

Figura 14. Detalle do pilar rematado en galla que recollea trabe.
Fotografía do autor.

O cambiamento do rol do terrón como elemento
principal da vivenda a mero elemento de peche provocou que na posterior evolución dos muros este desaparecese naqueles lugares onde era mais doado obter a pedra, sendo substituído con cachotería de gra.
A chegada do ladrillo e doutros elementos de fabricación industrial tamén contribuiu á substitución
paulatina dos terróns por difentes tipos de ladrillos
na función de tamponamento dos muros.

- Tipo 3. Estrutura de Gra:
A tipoloxía mais evolucionada esta constituída por
un basamento de pedra de gra (granito) cunha altura
variable en función da disponibilidade da pedra.
Sobre o basamento érguense unha serie de pilares
formados por grandes pezas graníticas. Os pilares,
un mínimo de 3, dous nos esquinais e outro centrado
no muro, soportan as trabes da cuberta. Os espazos
que quedaban entre os pilares recheábanse con
terróns ata a cuberta, cumprindo así unha función
unicamente de tamponamento.

Figura 17. Muro tipo 3 onde os terróns foron subtituídos con
cachotería de granito. Penouzos. Fotografía do autor.

Figura 15. Muro de terróns tipo 3 con basamento de grandes
pedras e estructura de pilares. Lavandeira. Fotografía do autor.

Figura 18. Muro tipo 3 onde os terróns foron subtituídos con
ladrillos e bloques de formigón. Trabazós. Fotografía do autor.

3.10. Os muros de terróns. propiedades, patoloxías.

Figura 16. Muro de terróns tipo 3 con basamento ocupando toda
a planta terrea. Lavandeira. Fotografía do autor.

A técnica de posta en obra non tiña grandes segredos. Unha vez chegados os terróns no carro, eran
usados directamente en crudo, sen recibir ningún
tipo de coción. Únicamente precisaban ser coidadosamente dispostos atendendo á vertical estando aínda húmedos, para facilitar a súa unión, sen usar ningún tipo de mortero de unión entre eles.
Cando secaban adquirían unha grande dureza. Os
nosos informantes dábanlle os terróns unhas excelentes propiedades térmicas asegurando que as casas
feitas únicamente de terróns eran “moi quentiñas”.

A principal patoloxía destes muros foi a cotío a entrada de auga. Para evitalo moitas das paredes recebábanse cunha pasta feita de cal que evitaba o desgaste producido pola chuvia e a auga en xeral. O cal
aplícabase ás construcións destinadas a vivendas,
deixandose os palleiros sen recebar.
Cando era necesario a restauración dos muros pola
inclinación excesiva do paramento era preciso
desmotar os terróns do muro e volver a levantalo de
xeito equilibrado usando as mesmas pezas, substituíndo as mais deterioradas por outras novas.
3.11. Usos constructivos dos terróns
Os muros de terróns eran usados para levantar
vivendas, construcións auxiliares tales como
palleiros e para os cerrados dos muros das agras
mais alonxadas das aldeas.
As construcións eran mais numerosas nas áreas
chairegas do oeste da lagoa, área onde os nosos
informantes
coñeceron
vivendas
realizadas
enteiramente en terróns e con teito de colmo ata fai
pouco mais de dúas décadas: na aldea da Lavandeira
e na de Fontela, onde a maioría das vivendas, igual
que nas aldeas próximas foran desta manera.
As vivendas dispoñían de dúas estancias: unha
estancia como fogar cunha lareira, e a corte dos
animais. Ámbalas dúas estaban separadas por un
muro divisorio. As paredes estaba recebadas ó
exterior con mortero de cal. Na actualidade aínda se
conserva unha construción que foi vivenda na aldea
da Lavandeira.

Figura 19. Construción na Lavandeira que foi vivenda ata fai
escasos anos. Fotografía do autor.

Os palleiros son as construcións que mais se
conservan. En xeral son estruturas sinxelas sen
divisións interiores cos terróns á vista.
Os muros das agras feitos de terróns desapareceron
totalmente coa concentración parcelaria realizada na
Limia nos anos 80.

3.12. Desaparición da técnica
A técnica comezouse a abandonar pola chegada dos
novos materiais industriais á comarca, en torno dos
anos 30 e 40, así como polas novas técnicas
construtivas industriais que os numerosos
emigrantes retornados traían doutros lugares. Non
obstante é preciso destacar que moitas das edificacións erguidas durante os primeiros anos da chegada
dos primeiros materiais industriais (ladrillos e cemento) continuaban a reproducir a estrutura das vellas construcións con terróns. Fixeron falla aínda algúns anos para que os novos materiais fosen usados
segundo a súa propia identidade.
A técnica perdeuse definitivamente unha vez que a
paisaxe da Limia foi totalmente transformada por
mor da desecación da Lagoa de Antela para novos
usos agrícolas a partir do ano 1959. O ímpetu
desarrollista da dictadura franquista fixo desaparecer
un ecosistema de enorme valor natural facendo
imposible a continuación da xa en decadencia
construción con terróns. Do mesmo xeito se
perderon un centenar e medio de construcións
palafíticas que se erixían no grande lago.
Cómpre destacar que non se coñecen outros
exemplos de construción con pezas ó xeito dos
adobes ou outras similares ós terróns noutras áreas
de Galicia.

IV. CONSTRUCIÓN EN TAPIA NA
COMARCA DA TERRA DE LEMOS.
A técnica da tapia foi utilizada para o levantamento
de construcións en Galicia nas comarcas chairegas
interiores de Ourense e Lugo principalmente, pero
tamén se atopan exemplos noutras áreas do
territorio. A importancia desta técnica en Galicia foi,
non obstante, escasa.
A construcción con tapia en Galicia non se
diferencia doutras tapias peninsulares aínda que
presenta algunhas particularidades. A súa orixe é
descoñecida puidendo ter sido importada de León,
Castela ou mesmo de Portugal. Esta técnica acadou
o seu maior desenvolvemento na Comarca da Terra
de Lemos.

Figura 20. Vivenda de Tapia en Monforte de Lemos.

4.1. Necesidade e urxencia desta investigación.
A construcción en tapia na Terra de Lemos estivo
difundida por toda a comarca ata as primeiras
décadas do século XX. Hoxe xa non podemos atopar
testemuñas que nos informen sobre as visicitudes da
súa construción.
Este patrimonio en terra é descoñecido para a
maioría dos profesionais e da poboación e, malia que
a cidade vella de Monforte de Lemos fose declarada
conxunto histórico artístico xa en 1973, a protección
non afecta de facto ás construcións en terra do casco
antigo monfortino xa que o plan de rehabilitación
integral de Monforte permite derribar a totalidade da
edificación salvando as habituales fachadas de
pedra. Así, estas edificacións van, paseniñamente,
desaparecendo, auspiciadas pola propia normativa
de conservación.
Esta investigación pretende dar a coñecer o valor do
patrimonio presente na área, que ademais posúe un
valor engadido ó querer dar a coñecer a propia
existencia da tapia en Galicia, unha rexión cunhas
características a priori pouco favorables ó seu
desenvolvemento.

4.2. Aproximación á Terra de Lemos
A depresión de Monforte de Lemos-Pobra de
Brollón-Bóveda, con forma cuadrangular, ten unha
superficie de 320km2. Está cortada en dúas por unha
serie de espiñazos no sentido SL-NO.
A área situada ó sudoeste deste tabique mediano está
delimitada por escarpas de 150 a 250m de desnivel,
cun recheo de arxilas rosas ou verdes atinxendo alí
uns centos de metros de grosor. Existen así mesmo
algúns outeiros de cuarcitas e de esquistos micáceos,
como o que ten ó seu pé a cidade vella de Monforte.
Agás no oeste onde a viña se estende, o espacio
disponible está moi irregularmente ocupado polos
cultivos.
- Na porción nordés (A Pobra do Brollón-Bóveda) as
escarpas que a delimitan polas beiras son menos
altas, pero moi nítidas. Os vales dos ríos que os
percorren (río Mao, Cabe e Saá) son amplos e ben
deseñados deixando entre eles longas plataformas de
interfluvios suavemente inclinadas. Os eidos están
moito mellor distribuídos, aínda que estean
frecuentemente separados por amplos pedazos de
terreo inculto.
–
Na depresión, o tipo de solo dominante é o
pseudogley e, nas proximidades dos ríos principais,
a vega parda alóctona-gley. Tamén é de destacar o
pelosol na parte central en torno do rego de Rioseco.
Existen así mesmo pequenas porcións de gley e de
terras pardas.
- O risco sísmico é moi escaso en Galicia en xeral.
Tan só nos últimos anos rexistráronse algúns sismos
de baixa intensidade con epicentro no leste da
provincia de Lugo, pero históricamente non se teñen
rexistrados seismos de importancia.
- A Comarca de Lemos posee un microclima de tipo
mediterraneo-mesomediterraneo por debaixo dos
450m de altitude -a área onde se constrúe en terra-,
diferente ó mais habitual clima atlántico
predominante en Galicia.
Monforte de Lemos (300m de altitude) ten un
temperatura media anual de 13,4ºC e precipitacións
de 823mm. Os veráns son especialmente secos.
Os asentamentos de poboación presentan unha
estrutura con tendencia a xuntarse en torno da sede
parroquial por toda a depresión. A estrutura das
aldeas é compacta cun tamaño de entre 5-10 ás 4050 casas con gran variedade nos formatos. Os eidos
de agras están en proceso de cambio cara un labradío
mais extensivo, con mais terras a cereais por familia.

4.3. Antigos viaxeiros polas Terras de Lemos.
Aínda que hoxe en día o patrimonio de terra da
cidade de Monforte de Lemos permanece oculto e
descoñecido e, na maior parte dos casos pode pasar
desapercibido para o viaxeiro, non foi sempre así.
Reproducimos dúas das descripcións realizadas por
autores dos século XIX e comezos do XX:
“Las casas son de asiento de cantería, paredes de
tapial de tierra, balcones grandes antiguos de
madera, sustituídos en las casas buenas por
elegantes y cómodos miradores de cristal, tejados
de teja y no de pizarra, como los que hemos visto
desde el Bierzo acá y chimeneas cilíndricas blancas
con cubiertas de pizarra.”
(Descripción da cidade o día da chegada do
ferrocarril a Monforte de Lemos o 4 de agosto de
1883. Becerro, R. 1883. De Palencia...)
“Monforte, se se me permite da-las impresións que
me produciu durante un rápido paseo pola vila, ten
un aspecto que a distingue de calquera outra vila
galega. Seméllase mais ás cidades de Castela. As
rúas son largas e están bordeadas de álamos
-árbores que non son comúns en Galicia- e as casas
non son de granito si non de barro.”
(Hartley, G. 1911. Un verán.en Galicia.)
4.4. Metodoloxía
O obxectivo desta investigación foi, por unha banda,
o de identificar as construcións de tapia da comarca,
delimitando a área de extensión desta técnica así
como as principais caraterísticas e dimensións das
tapias atopadas. Estase a realizar tamén unha
selección e clasificación de construcións e de muros
de tapia representativas da comarca. Por outro lado
iniciouse un inventario de construcións de terra,
aínda non rematado, na cidade de Monforte de
Lemos identificando as construcións de tapia e
tabiques de terra. Cada edificación ten unha ficha
identificativa acompañada de fotografías e debuxos
da vivenda. Ata o momento o número de elementos
catalogados na cidade ascende a 500.

4.5. Extensión xeográfica da construcción en terra.
A tapia exténdese pola parte baixa da comarca, alí
onde os solos son de orixe sedimentaria. Cando o
terreo se eleva, a tapia desaparece, estando mais
presente nas áreas mais chairas. Atópase na maior
parte dos concellos de Monforte e Bóveda, así como
en partes dos de Sober, Pobra do Brollón e Pantón.

Figura 21. Extensión xeográfica da tapia na Terra de Lemos.
No plano indícanse as freguesías onde temos atopado
construcións de tapia.

Nestas áreas a tapia non é a única técnica
constructiva. Nalgúns dos lugares é maioritaria,
noutros atopámola nunha proporción similar á
cachotería de pedra; e noutros a tapia é residual.
Moitas veces encóntrase edificacións mixtas con
muros de pedra e tapia e incluso con incorporacións
posteriores de ladrillo macizo e ladrillo perforado, a
modo de secuencia cronolóxica do uso dos
materiais.
Coa tapia erixíronse a maioría das edificacións mais
vellas dos lugares onde realizamos as nosas
pesquisas, polo que é posible que a súa situación
residual en moitos deles se deba á que foron
desaparecendo xa que nos últimos 100 anos non
temos constancia de novas edificacións.
Nas entrevistas realizadas a persoas e persoeiros do
lugar ningunha delas sóubonos confirmar a data de
construción dos edificios feitos de tapia, facéndonos
notar únicamente que “as casas sempre estiveron
alí”. Solamente algún dos mais vellos lembrábase de
ter visto levantar ós seus un valado en tapia cando
eran uns cativos, pero non de ver vivendas.
Das escasas vivendas de tapia das que temos
información da súa data de construción (son datos
do catastro a partires de 1880), atopamos
edificacións construídas fundamentalmente dende
ese ano ata 1911. Ademais encontramos algunhas
construcións de anos posteriores, ata os anos 40
(vivendas urbanas de tipo 3, como veremos a
continuación). A partir de ahí non temos datos de
novas vivendas en terra.

4.6. A cidade de Monforte de Lemos.
Monforte de Lemos (20,000 habitantes) foi dende o
medioevo unha das principais cidades de Galicia,
sendo hoxe a capital dunha extensa comarca de
importancia histórica. A cidade naceu sobre un
pequeno outeiro, hoxe dominado por un castelo -de
cantería-, no cal atopamos moitas edificacións
construídas mediante muros de cachotería, muros de
croios e terra. Na idade media o asentamento xa se
extendía pola chaira en torno do outeiro sendo as
casas de muros de tapia na súa grande maioría. Os
diferentes arrabales surxidos extramuros (Ramberde,
Carude, Os Chaos, Abeledo, Morín) ó longo da súa
historia foron levantados íntegramente en terra como
aínda hoxe pode observarse.

entramados de madeira (llamados de corres) no
andar. Nas construcións máis señoriais as fachadas
eran totalemente en pedra.
Por mor da súa situación como muros medianeiros
moitas das tapias son necesariamente conservadas
como parte da edificación anexa se ben son
sistemáticamente recubertas con cementos e muros
de ladrillo que as ocultan e as empobrecen.

Figura 23. Tratamento habitual dunha tapia en Monforte de
Lemos ocultándoa e revocándoa con cal.

Figura 22. Casas de tapia en Monforte de Lemos (en negro).
Catálogo de construcións en terra.

A situación mudou nas primeiras décadas do século
XX, deixándose de construir primeiro vivendas e
posteriormente
abandonándose
tamén
o
levantamento de valados e cercas por mor da
chegada do ladrillo, que comezou a fabricarse na
bisbarra de maneira industrializada xa en 1909 e
sobre todo a partir de 1926. (La Galaica comezou a
operar en 1909 en Sober, fabricando ladrillo macizo
e oco; en 1926 empezou a Cerámica Rubián en
Bóveda e a Fábrica García Rey de Canabal (ladrillo
macizo e perforado).
4.6. As construcións en tapia. Tratamento.
As edificacións do casco vello de Monforte e dos
seus principais arrabales históricos están formadas
por muros de tapias medianeras con luces de entre 4
e 6 metros sobre basamentos de pedra. As fachadas e
traseiras adoitan ser de pedra na planta terrea con

4.7. As tipoloxías urbanas das costrucións en tapia.
Da selección de construcións atopadas fíxose unha
clasificación tipolóxica distinguindo as vivendas
urbanas, situadas principalmente en Monforte, mais
non solo, das vencelladas co agro:
- Vivenda urbana de tipo 1.
Con planta terrea, andar con solaina e faiado.
Constitúe o tipo mais antigo na cidade de Monforte,
presente fundamentalmente tanto no outeiro como
nos arrabales. Forma conxuntos de vivendas longas
e estreitas en fileira, os rueiros. A tapia úsase nas
muros medianeiros con luces de entre 4m e 6m de
ancho. A fachada e traseira poden ser de tapia, de
corres ou mesmo ás veces de cachotería na planta
baixa, aínda que normalmente os alicerces non
suben mais de 70cm.

- Vivenda urbana de tipo 2.
Con planta terrea, pedra na fachada e dous andares
con galería e faiado: Presente nas zonas nobles da
cidade antiga. Son vivendas entre medianeiras de
tapia con luces de ata 8m ou 9 m divididos en dous
vans. As vigas apoian no medio nunha estrutura de
madeira ou noutro muro de terra paralelo ás
medianas. Normalmente a fachada é de pedra,
ocultando a tapia. Incorporan nos andares galerías
diante ou detrás segundo a súa orientación. Poden
ser unha evolución do tipo1, que tomaría dúas
unidade deste para facer unha vivenda maior.

Figura 24. Estrutura de rueiros no suburbio de Abeledos:
Paredes medianeiras na vivenda urbana tipo 1.

Figura 25. Vivendas de tapia do tipo 1 en rueiro.

Figura 27. Vivendas urbanas de tapia de tipo 2.

Figura 26. Arrabal de Carude.

-Vivenda urbana tipo 3.
De estrada con planta terrea, un ou dous andares
mais o faiado: O derradeiro tipo é o mais moderno.
Presenta unha tipoloxía moi similar ás vivendas de
estrada de Galicia, surxidas do crecemento da cidade
en torno das vías de comunicación, probablemente a
finais do século XIX e principios do XX (abondan
en Morín, nas proximidades da estación de
ferrocarril e nas rúas de saída da cidade). Estas
vivendas poden ter únicamente planta terrea ou
sumar un ou dous andares, sen solaina nen galerías,
aínda que ás veces teñen pequenos balcóns. Os
muros son de tapia con alicerces de lousa. En moitas
delas a fachada foi recuberta cunha estructura de
formigón e ladrillo.

Figura 28. arrabal de Morín. Vivenda urbana tipo 3.

Figura 31. Tapia do Mosteiro das Clarisas con adición de muro
de ladrillo.

As tapias perimetrais consérvanse na súa maioría,
con algunhas adicións posteriores de ladrillo,
incluíndo algunhas portas de acceso. As escasas
restauracións que tiveron as tapias foron realizadas
mediante revocos de cemento que as ocultan e
deterioran.

Figura 29. Vivendas urbanas de tapia de tipo 3.

4.8. Construcións de terra mais significativas en
Monforte.
- Mosteiro das Clarisas.
Convento inaugurado a mediados do século XVII. A
edificación principal está realizada en cantería. O
resto de muros perimetrais do convento, especialmente os que rodean os as hortas así como o de algunhas edificacións auxiliares son de tapias de terra.
Está protexido dende 1973.

Figura 30. Fragmento da tapia conservada do Mosteiro das
Clarisas.

Figura 32. Tapia do Mosteiro das Clarisas revocada con
cemento.

- Pazo Muíños de Antero.
Conxunto erguido a finais do século XVIII composto pola residencia señorial e dependencias adxectivas, na súa maioría construídas con tapias de terra.

Figura 33. Vista xeral do Pazo de Muos de Antero.

O conxunto ten unha protección integral dende
1985. No ano 2010 finalizou a rehabilitación do
alpendre das bestas, ata o momento o único rehabilitado, para acomodalo como hotel. Neste proceso non
se restauraron as tapias de terra, usándose materiales
de construción convencionais en toda a obra que las
ocultaron.
4.9. A vivenda rural de tapia na comarca de Lemos.
As vivendas rurais destas chairas presentan volumes
prísmáticos rotundos e unha ancha solaina orientada
ó sur. Adoitan ter un patio pechado ó que se accede
mediante un portalón no cal se atopan as
dependencias agrícolas. A tapia é usada aquí nos
muros exteriores da vivenda e nos muros de peche
do patio.

Figura 36. Vivenda rural con solaina de tapia..

Figura 34. Vivenda rural con patio. Vista do portalón de
acceso.

Nas áreas mais extensas as vivendas atópanse
dispersas, formando agrupacións de varias
construcións adosadas. As tapias úsanse aquí en
vivendas, alpendres e valados.

Figura 37. Vivenda de tipo rural na rúa Carlos Casares de
Monforte.

4.10. Construcións auxiliares e valados.
Igualmente que as vivendas rurais, moitas das
construcións auxiliares, como os palleiros, están
realizadas en tapia. Tamén en moitos cercados de
fincas para o gando lenvantáronse tapias de ata dúas
tapialadas e mesmo algunha de tres.

Figura 35. Vivenda rural na comarca evidenciando as diversas
fases da súa construción.

Noutros casos, as casas agrúpanse en pequenas illas
coa tapia sempre presente nos muros exteriores. Os
patios nestes casos desaparecen. Noutros casos as
vivendas pódense asemellar ás de tipo 1 da vila.
Figura 38. Vivenda en illa con construción auxiliar.

4.11. Composición e dimensión das tapias
As dimensións das tapias son moi variables:
- Nos muros de tapia oscilan entre os 45cm e 60 cm.
- Nas tapias das vivendas entre 55cm e 75cm.
- Para as tapiadas a altura habitual é de 90cm,
complementándose con outras de 50cm na
edificación de vivendas. Nestes casos os largos
poden oscilar normalmente entre os 210cm e 230cm.
- Noutros casos a tapiada ten unha altura de 75cm
complementadas con outras de 45cm na construción
de vivendas. Os largos neste casos oscilan entre
160cm e 195cm.
As tapialadas moitas veces atópanse separadas por
lousas de pizarra cubríndose os muros de tapia
tamén con estas mesmas lousas ou con tellas.
A tapia protéxese da humidade mediante un muro de
lousa que a eleva un mínimo de 30cm e un máximo
de 70cm. No caso de vivendas o mínimo parte de
70cm chegando moitas veces a construirse en pedra
toda a planta terrea.
A composición da tapia é habitualmente moi xistosa
con croios de ata 5-7cm.

Figura 39. Palleiro en Rioseco construído con módulos de
tapialadas de 90cm de alto.

Figura 40. Muro de tapia con cubrición de xisto.

Figura 41. Vivendas de tapia en Monforte derruídas no 2011.

V. FORTALEZAS GALEGO-PORTUGUESAS

VI. CONCLUSIÓNS

Na comarca do Baixo Miño existen unha serie de
fortalezas construídas en terra integramente ou en
terra e madeira, levantadas durantes as guerras de
Restauración portuguesas (1640-1668) na raia
húmida, a fronteira natural do río Miño entre Galicia
e Portugal.
As fortalezas foron construídas mediante a técnica
do cob.
Entre elas destacan en territorio galego o Castelo de
Amorín en Tomiño, o Forte da Concepción en Goián
e o Forte dos Medos en Estás. Todos están
declaradas como Bens de Interese Cultural. No teñen
sido obxecto de ningunha restauración.

Queda moito por facer no intento de conservar,
difundir e mesmo retomar a técnica de construción
en terra en Galicia, da que esta investigación quere
ser un primeiro paso: pola contribuición ó
coñecemento da súa riqueza patrimonial e polas
repercusións que poida ter dar a coñecer as
posibilidades dun material antigo e con baixo
impacto ambiental nun ambiente a priori hostil.
O horizonte da contrución en terra en Galicia
necesita que as principais accións a realizar no
futuro inmediato estean necesariamente ligadas á
divulgación e difusión deste patrimonio a través de
diferentes medios de cara a poder concienciar as
administracións, profesionais e privados sobre o seu
valor e sobre a necesidade da súa conservación.
A nova perspectiva ecolóxica e sustentable que
numerosos novos profesionais da construción posúen
e na que se asume a terra como material fundamental
para o futuro é un elemento primordial que deberá
axudar a súa difusión e valoración. Esperamos que o
seu coñecemento axude a definir principios aplicables
na arquitetura contemporánea de ámbito sustentábel.

Figura 42. Plano do forte de Amorín, de autor e data
descoñecidos, sito no Servizo Xeográfico do Exército.
Fotografía de Jaime Garrido. (Consellería de Cultura, 2006)

Figura 43. Aspecto do interior do forte de Amorín. (Consellería
de Cultura, 2006).
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