
Jesús Alfonso

Parada Jato

USOS E COSTUMES DOS 

SOUTOS



BENVIDA



 A orixe do castiñeiro é incerta. 

 Algúns autores sitúana en Grecia, outros en Asia Menor.

 Moitos afirman que foi introducida polos romanos, pero; non

faltan autores que afirmen que algo tan representativo da

cultura galega como é o castiñeiro xa existía antes da

fundación do Imperio Romano.

 O que está claro é que o Imperio Romano contribuíu ao seu

espallamento, pois; empregaban estacas de castiñeiro nas

plantacións da vide.

HISTORIA DO CASTIÑEIRO I



 Disque xa se citaba na Biblia, no libro do Xénese, 30-37 mais
algúns sosteñen que o lance de Jacob non citaba ao
castiñeiro senón ao plátano de sombra que tamén ten os seus
froitos envoltos nun ourizo espiñoso.

 Nalgunhas edicións da Biblia como é a Reina Valera,dise que
Jacob colleu varas de castiñeiro.

 Noutras como a Nacar Colunga,a  do Rei  Jaime, a Vulgata
Latina citan o plátano e non o castiñeiro.

 O castiñeiro leva connosco de arredor de 12.000 anos xa que
se atopou pole de castiñeiro nalgúns achados que datan do
Pleistoceno.

 Os datos agrícolas da Xurisdicción Real de Caurel do 1752/53
afirmaban que había 21 pés de castiñeiro por ferrado, na
parrroquia de Meiraos «por ser altos y de poca rueda»

HISTORIA DO CASTIÑEIRO II



 Os soutos sempre foran a despensa da montaña: alimento 
para persoas, gando e a fauna salvaxe.

 Madeira para a construción. A de castiñeiro non apodrenta.

 Leña para combustible: quentarse e para preparar a comida.

 A folla para o gando, especialmente nas secas do verán. 

 A cortiza para cubrir a tapa das colmeas.

 As pólas para fabricar canles para a auga ou bacíos para o 
gando.

 Para fabricar, portas, fiestras, mobles...

 Unha das poucas fontes de ingresos económicos coa venda 
dos froitos tanto en verde como en seco.

 A puxa empregouse como abono, estrume e en ocasións 
tamén como combustible.

OS SOUTOS ONTE



 Co despoboamento do rural o souto tamén

sofre as consecuencias: non queda quen

demouque ou enxerte, nin quen limpe as

brozas, nin quen recolla os froitos.

 As enfermidades como a tinta, o chanco ou a

avespiña están matando os soutos.

 Non faltan tamén actos de espoliación e

pillaxe dos froitos e nalgúns casos da

madeira. E tamén das bugallas das vellas

árbores para fins decorativos.

OS SOUTOS HOXE



 Se non se pon remedio o souto morre...

 Quizais introducindo novas cepas resistentes ás

enfermidades.

 Dirixir unha ollada cara o pasado, pois en tempos xa se

trataran de atallar esas enfermidades como a tinta. Un dos

métodos empregados na provincia de Ourense era escavar

unha poza ao redor das raíces e deixándoas ao aire, expostas

ao frío e o sol durante o inverno e logo tapalas na

primavera...engadirlle cinzas e carbón vexetal...

 Para tratar o Chanco tamén se facían raspados da cortiza

enferma.

 A demouca supón unha renovación das pólas e mellora a

saúde da árbore. Pero cómpre facela con xeito.

O SOUTO MAÑÁ



 Entre as moitas que podemos atopar nesta terra, citar dúas :

Presa e as Verdia.

Hai outras moitas con características ben definidas:

Reigona, de cor máis claro, cae sempre sen ourizo, é bastante
grande e moi apreciada para o mercado.

Blanca, grande, e moi semellante á presa. Apreciada para cocer en
verde.

Veiguiña, moi temperá

Luguesa, de cor escura e forma irregular.

Rapada, cos picos dos ourizos curtos

Presa-brava, dunha castaña de presa, xurden estoutra, que
nalgúns lugares chaman caurelás..

Parede, moi productiva e saborosa, caen sin ourizo e son máis
doadas de recoller.

CASTES PRINCIPAIS QUE SE ATOPAN NO 

CAUREL I



 Amais das que citei anteriormente, en todo Galicia pode 

haber de entre 80 a 100 variedades de Castanea Sativa

CASTES PRINCIPAIS QUE SE ATOPAN NO 

CAUREL II



 A castaña a mellor colleita do ano, pois non hai que

sementala, nin sachala, nin arrincala...tan só recollela.

 As tarefas do souto principiaban no menguante de agosto coa

roza das brozas.

 Uns días antes de caeren, en Meiraos vén sendo a fins de

outubro hai que reprexar.

 O castañal duraba de arredor dun mes.

 Para secalas outros 20-30 días, logo pisalas, a man,

abandoxar e facer un escolla para quitar as que están mal.

 Varrer e queimar a folla nos cerrados, en canto caia e o tempo

o permita.

AS TAREFAS DO SOUTO I



 No inverno demoucar e picar as pólas que o vento e mais a 

neve quebrou. 

 En abril principia a tempada da enxerta. O enxerto máis 

axeitado para o castiñeiro é o de «gaita»

AS TAREFAS DO SOUTO II



 A venda de madeira estase revitalizando na actualidade logo

duns anos nos que sufriu unha importante recúa.

 A venda da castaña tanto en verde como en seco.

 O souto permite alimentar e dar acubillo á gandería local e

por suposto á fauna silvestre, sobre todo nos meses de

inverno.

 O souto cando está ben coidado protexe aos núcleos de

poboación dos incendios e tamén do vento. Facendo de

barreira protectora.

 O mel do Caurel procede na meirande parte do pole do

castiñeiro.

 O castiñeiro é un piar básico do desenrolo rural.

IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA



 Son moitas as tradicións asociadas ao castiñeiro, como por

exemplo todo o proceso de secado da castaña, tamén festas

culturais como a Festa da Pisa e a Festa da castaña.

 O castiñeiro é un símbolo da cultura caurelá.

 Atractivo paisaxístico. No souto atopamos verdadeiras

esculturas naturais que o paso do tempo moldeou ó logo dos

séculos. O castiñeiro forma parte desta paisaxe, faise moi

costa arriba imaxinar estas aldeas sen castiñeiros.

IMPORTANCIA CULTURAL



 No Caurel atopamos exemplos deste tipo cando hai unha

separación explícita do que é a plantación, con

independencia do chan onde se atopa.Son os mal chamados «

Castiñeiros sen terra » Árbores que pertencen a un propietario

diferente do que posúe a propiedade do terreo.

 Isto é así porque o dono do predio pechou ese terreo, cortou

os seus castiñeiros transformando o predio en horta ou prado

e quedaran os do veciño dentro.

 O dono desas árbores ten dereito de servidume sobre o predio

para acceder aos seus castiñeiros e pode recoller os froitos

 Case sempre había unha escritura que obrigaba ao dono do

predio a permitir o paso. Pero as escrituras case sempre foran

desaparecendo co paso do tempo.

USOS E COSTUMES I OS CASTIÑEIROS 

SEN TERRA



 Nestes casos hai que atender ao Dereito Consuetudinario, 

cando a normativa non contempla tales acordos.

 Cando un destes castiñeiros secaba o seu dono xa non podía 

plantar outro alí.

 A Lei de Dereito civil de Galicia  4/1995 de 24 de maio, ten 

moitas lagoas 

USOS E COSTUMES II OS CASTIÑEIROS 

SEN TERRA



 Neste caso unha árbore pode pertencer a dous propietarios. 

Así atopamos casos como o desta imaxe, que se atopa na 

aldea de Meiraos, onde as pólas do lado de arriba pertencen a 

un propietario, e caen no seu prado. Pola contra as do lado de 

abaixo pertencen a outro e os froitos caen no camiño Real 

que leva cara a vila de Seoane.

USOS E COSTUMES III. OS CASTIÑEIROS 

DE DOUS PROPIETARIOS



 Con moita frecuencia da parede. atopamos castiñeiros

encaixados nun linde. Neste caso o propietario é o que o teña

máis metido cara o seu eido. Aínda cando está xusto no

medio, o propietario é un deles, porque houbo unha época en

que estaba máis para o seu lado e foi engrosando ata derribar

o cacho de parede que o xebraba do outro predio. Neste caso

cando a parede cae non se fai porque a árbore seguirá

engrosando, amais do movemento que pode ter lugar ca

acción do vento e orixinaría a caída

USOS E COSTUMES IV. OS CASTIÑEIROS 

NAS LINDES 



 En tempos, cando un castiñeiro era moi vello o que facían era

queimalo por dentro. O lume era controlado de tal xeito que

ardia a madeira podrecida e quedaban os tecidos vivos.

 O lume orixina unha serie de produtos de combustión con

acción funxicida e actuaba cortando o avance da podremia.

 Logo había que paredalo con laxas de pedra para que o vento

forte do inverno non o derribase.

USOS E COSTUMES V. OS CASTIÑEIROS 

PAREDADOS



 Cando se quería pechar un cacho de castiñeiros, ou cortalos

para transformar o terreo en prado ou horta, cerrado ou

calquera outra cousa que motivaba arrincar as árbores, había

que partir a terra cos lindeiros.

 Por medio dunha corda, establecíase a marcaxe da linde entre

os dous herdeiros logo de suxeitala pegada ao toro, en ambas

as dúas cepas, había de dobrala e na súa metade marcábase

a linde cun marco.

 Tamén se facía cando se araba a terra aínda que non se fosen

a pechar, sobre todo en terreos que fosen de boa calidade,

chan e sen rochas, por iso atopamos varios marcos incluso

polo souto.

USOS E COSTUMES VI. PARTIR A TERRA



 Eran os que se cedían á igrexa, coa obriga de dar Misas polo

defunto. Na parroquia de Meiraos e na de Seoane, hai

exemplos de xente que os deixou a igrexa ao non teren

sucesores directos e tamén polo motivo referido.

USOS E COSTUMES VII. OS CASTIÑEIROS 

DAS ÁNIMAS



 Unha figura que tiña por obxecto vixiar que todos os veciños

foran apañar a un mesmo lugar ao mesmo tempo para evitar

a pilla e mais o roubo.

 O souto dividíase en « Adras » porcións de souto cun mesmo

topónimo.

 Pola mañá tocaba a bocina e soltaban a adra ou adras que se

ían a apañar ese día.

 Un veciño que tivese poucos castiñeiros perdía tempo

agardando por outro que tivese moitos, ou menos xente para

apañar. Outros pola contra non daban andado. Había que

agardar ata que todos eles remataban nese lugar.

 Había que ir a onde el autorizaba, era o que se chamaba

«soltar as adras»

USOS E COSTUMES VIII. O GARDA DAS 

CASTAÑAS



 Tan só se podía apañar libremente nos camiños e mais nos

cerrados ( adras pechadas)

 Tampouco os carros podían transitar polos camiños públicos en

tanto non se apañaban.

 A viceira de ovellas e cabras tiña que ir polo camiño onde menos

castañas houbese, segundo os usos e os costumes de cada

aldea.

 A figura do garda foi moi respectada, podía ser calquera veciño e

perdurou ata comezos dos anos 60

 Cando abusaba recibía como castigo que lle deixasen as

castañas do pagamento no lugar máis afastado do souto. Tamén

burlaban a súa vixilancia apañando noutras adras coidando de

por fentos no fondo das cestas para que non cantasen ao

guindalas ás cestas e delatasen así a súa presenza.

USOS E COSTUMES IX. O GARDA DAS 

CASTAÑAS



O pago polos seus servizos era un saco ou medio de castañas

verdes, por cada veciño, iso cando llo daban, non todos

aportaban a mesma cantidade. En función das que recollían e

tamén da xenerosidade de cada un.

Unha figura que hoxe quedou esquecida e superada, por

motivos obvios.

USOS E COSTUMES X. O GARDA DAS 

CASTAÑAS



 Cando nunha aldea non había souto era frecuente que os

veciños fose gañar a soldada a outra aldea que tivese souto.

Podía ir calquera e a cambio dun mes de traballo percibía

unha cantidade de castañas secas e limpas que se pactaba de

antemán. Como moito, unha fanega delas (4 ferrados) o

ferrado caurelán posúe 436 m2 e pode ser tanto unha media

de superficie como de volume.

USOS E COSTUMES XI. A SOLDADA DE 

CASTAÑAS



 Os castiñeiros teñen dono, todos eles, estean marcados ou

non. Porque o souto estea aberto non significa que sexa

comunitario.

 No catastro adoitan coller un cacho de souto e asignar unha

cota de participación a cadanseu dos propietarios, pois figura

como parcela única.

 En tempos había quen os marcaba a golpe de machada,

cunha letra ou un signo.

 Hoxe é máis doado e menos agresivo para a árbore empregar

a pintura. Iso si, cómpre renovala cada certo tempo.

USOS E COSTUMES XII. MARCAR OS 

CASTIÑEIROS



 Toda persoa que coñeza ben O Caurel, de seguro puido ollar

unha folla de castiñeiro na canle dunha fonte. Cando a seca

aperta e a auga das fontes principia a minguar, unha folla

recolle e xunta toda a auga e permite que poidamos beber o

collela de xeito máis doado...

 Tamén foi frecuente, en tempos, facer vasos con follas de

castiñeiro para coller auga cando había que collela dunha

poza.

USOS E COSTUMES XIII. AS FOLLAS NAS 

CANLES DAS FONTES



 Cando un enxame aniñaba no toro oco dun vello castiñeiro,

para collelo o que facían era un furado cun barreno ata

chegar a onde se atopaba e logo dar uns cortes coa machada

no lado oposto e colocar un pano branco entre o furado e a

colmea, amais de untar a colmea coa herba abelleira (melisa

oficinalis)

Petando golpes de machada polo lado oposto ou abrindo unha

pequena fenda onde botaban fume facía que as abellas

abandonasen o abeiro.

USOS E COSTUMES XIV. CAPTURAR 

ENXAMES



 Do castiñeiro aproveitase todo mesmo as súas flores que se 

poden entretecer formando vistosos colares...

USOS E COSTUMES XIV. A CANDEA 

TECIDA



 Recibe este nome un anel de madeira que se coloca nas  

«cordas feixeiras» e que permitía apertar as mañizas de herba 

sen esforzo e logo de chegado á casa ou á cabana tamén 

permitia desatalas sen esforzo.

 As trasgas localizábanse no toro dun castiñeiro logo

sinalábanse cuns cortes e con moito coidado ían sacando o

anel de madeira sen que rachase para anoalo á corda e

rematar de puílo con xeito.

USOS E COSTUMES XV. AS TRASGAS



 As follas do castiñeiros tamén se empregaran como xoguetes 

para entreter aos nenos.

 Logo de retirarlles as parte da folla comprendida entre os 

nervios, eses eran as « pitas»

 Pola contra cando retiraban os nervios eran os «galos»

USOS E COSTUMES XVI. OS XOGUETES



 En todas as aldeas hai cepas xigantescas, retortas ou con

formas rechamantes que nos falan da súa antigüidade, alén

dunha produción inxente. Tiña pólas de Presa e Verdias.

 En Meiraos temos o castiñeiro de Arza da Porta de Morales,

que pasa por ser o máis vello do lugar. Resiste estoicamente

o paso do tempo, as demoucas, a herbicida...

CASTIÑEIROS SENLLEIROS I



 O de Xambranco da Cortiña d’Horden , chantado nunha agra de 

boa calidade e illado, o que lle permitiu desenrolar unha copa 

que pouco tería que envexar ao dos Cen Cabalos. A súa copa 

era da caste verdia, agás os rebentos que ten ao redor que 

son Presa-brava.

CASTIÑEIROS SENLLEIROS II



 O de Chamoso da Perexiña, chantado nunha leira e morto

pola acción da Tinta. Chegou a dar 14 sacos de castañas.

Cifra que podemos considerar histórica. A súa caste era

Verdia.

CASTIÑEIROS SENLLEIROS III



 O do Val da Fonte en Paderne, situado a 200 m. Da aldea,

disque ten un circunferencia de uns 8 m. E pode que fose

plantado en 1518, polo tanto tería de arredor de 506 anos.

 En Hórreos atopamos o dos Bullós da Adra que cando cargaba

case chegaba coas pólas ao chan, producindo castañas de

tamaño grande.

 En Ferramulín o da Fonte da Ancada.

CASTIÑEIROS SENLLEIROS IV



 LENDA DA NOITEBOA: segundo a cal o castiñeiro enxendraba o 

froito na Noiteboa. Coincidindo ca hora do Nacemento as 

pólas do castiñeiro baixaban ó chan en sinal de adoración. Un 

home quixo botar unha ollada e foi a esa hora botar un ollo ao 

souto. Recibindo como castigo ficar cego para a vida pola súa 

irreverencia.

 LENDA DA FOLLA DO CASTIÑEIRO: As follas da árbore teñen os

bordes a xeito de serra.. .Segundo a lenda foi ollando para

estas follas cando inventaran as primeiras ferramentas para o

serrado.

LENDAS DO CASTIÑEIRO I



 LENDA DOS OURIZOS ESPIÑENTOS: Un rapaz que era moi

pobre e non tiña terras que traballar, nunha ocasión recibiu a

visita do diaño que lle ofreceu unha boa terra para traballar a

cambio de repartir as ganancias entrambos a metade. O rapaz

aceptou e o diaño dixo que el quedaría ca parte de riba da

terra e o rapaz que lle daba a parte dos froitos que quedasen

debaixo da terra. O rapaz que se chamaba Xoán sementou

naquela terra patacas e quedou así con toda a ganancia. O

diaño non estaba contento con ese trato e acordou que agora

quedaría coa parte que estivese debaixo da terra, Xoán estivo

de acordo e sementou desta volta trigo e de novo o diaño foi

burlado. Farto xa de tanta burla dixo que en diante quedaría

el con todos os froitos que estivesen tanto por riba como por

baixo da terra, pero; Xoán plantou castiñeiros naquela terra e

LENDAS DO CASTIÑEIRO II



medraran ben axiña producindo boas castañas que daba xenio

mirar, ata que de maduras caeran ó chan e Xoán púxose a

apañar deseguido pois nin estaban nas pólas nin nas raíces e o

diaño de novo quedou sen nada. Anoxouse moito por ser

burlado por terceira vez e botou a seguinte maldición : « recolle

os froitos, labrego. Enganaches ó diaño, pois leva agora o teu

agasallo...! « Nun intre aquelas castañas recubriran de

espiñentos ourizos que picaban nas mans facendo bramar de

dor ao pobre de Xoán...Así foi como quedou a marca do diaño

para sempre nos ourizos que recobren as castañas...

LENDAS DO CASTIÑEIRO III



 Entre os moitos atopados que fan referencia ao castiñeiro cito 

3 por falta de espazo:

« castañas, noces e viño fan a festa do S. Martiño «

« A castaña ten unha maña; que se vai con quen a apaña «

-Miña nai, dóeme a barriga...

-Miña filla, as castañas que comiche, de que castiñeiro son?

«En agosto arder i´en setiembre beber«

REFRÁNS



 Un dos máis coñecidos é o seguinte «Os curas non cain dos 

castiñeiros, porque non soben eles.. .»

 Para facer unha boa escolla das castañas  no  magosto, 

tamen tiña o seu dito popular:

«Unha na man, outra na boca e no ollo a mellor…»

DITOS



 Entre todas elas cómpre salientar a seguinte que máis ben 

parece un trabalinguas:

 Píngueme, píngueme

Estaba pingando...

Fúngueme, fúngueme

Estaba fungando...

Se píngueme, píngueme

Non pingaba

Fúngueme, fúngueme

Non fungaba.

ADIVIÑAS



 Alto me vexo,

no meu capelexo

vexoo o vir

e non podo fuxir...

O ourizo e mais a baloira (no Caurel bardolo)

ADIVIÑAS II



 Unha delas está relacionada co feito de que as castañas

adoitan estoupar se non se pican antes de seren asadas.

 Segundo esta crenza cada unha das que estouraba era unha

ánima que saia do Purgatorio para facérmonos unha visita.

 Cada castaña comida é unha ánima ceibada.

CRENZAS I



 Soñar con castañas crúas é aviso de ter que facer algo con 

carácter urxente.

 Se son castañas cocidas é aviso de que a persoa é de carácter 

débil.

 Se son asadas indica risco nun proxecto que temos en mans.

 Ter castañas na casa tamén é sinónimo de fartura, 

prosperidade e mesmo pode converterse nun amuleto 

protector cando se levan no peto.

CRENZAS II



 A presenza de estrugas no chan era sinónimo de boa calidade,

pola contra os toxos indicaban que o terreo era de mala

calidade e tamén os castiñeiros.

 Un veciño puxo á venda os seus castiñeiros e o comprador

preguntaba:

E logo que che teñen no pé, toxos ou ortigas?

Todos con ortigas...

Ah! Daquela son malos, pero; mercareichos porque es ti, que

senón...

CONTOS QUE NON SON CONTOS



RESUMO CO SPC



 «Eran campos-teitos verdes na sequía» (María Mariño)

MOITAS GRAZAS E ATA SEMPRE!!!!

PECHE


