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Parroquias de Cabovilaño, Torás e Vilaño
Desde a parte posterior da casa
accédese á extensa zona verde que a
rodea. Na zona axardinada destacan
un robusto exemplar de araucaria e
outro de buganvílea . Hai tamén varias dependencias con aves, un acolledor souto e unha ampla pradería.

Vista do castro de Gabenlle, desde o
paseo fluvial
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Parroquias de Cabovilaño, Torás e Vilaño

MARCO XEOGRÁFICO:
SITUACIÓN
As parroquias de Cabovilaño, Torás e Vilaño, no NO do concello da Laracha,
esténdense polo tramo oriental do curso medio do río Anllóns, a ambos lados do
seu val. Vilaño con 10,59 km² é a máis extensa das tres, situándose a maior
parte das súas terras na marxe esquerda do val; mentres que Cabovilaño con
7,35 km² e Torás con 5,67 km² se ubican na marxe dereita do mesmo, ao norte
da arteria fluvial da comarca. En total, o territorio das tres parroquias representa algo menos do 20% da superficie do concello da Laracha e nel aséntase
case o 50% da súa poboación, incluída a capital municipal, no lugar da Laracha, en Torás.
A vía de comunicación principal das tres parroquias é a estrada (e autoestrada) da Coruña a Carballo, que, ao mesmo tempo, constitúe o seu verdadeiro
eixe económico. A Laracha dista 25 km da Coruña e 10 km de Carballo; mentres que o igrexario de Cabovilaño e o igrexario de Vilaño, se encontran, respectivamente a 3,5 km, e a 2 km da capital municipal. As estradas locais da Laracha á Piña por Ribela e Marfulo e da Laracha á Silva por Golmar permiten
recorrer de sur a norte a parroquia de Vilaño; igualmente, a través da estrada
de Caión se accede ao norte da parroquia de Torás.

RELEVO

Componse este retablo de banco, corpo principal e ático. O corpo principal divídese
en tres canles separadas por columnas, imitando a mármore, rematadas en capiteis de
orde composta, que sosteñen unha cornixa quebrada e un frontón triangular. Na canle
central, máis ampla cás laterais, ábrese unha fornela delimitada por pilastras e rematada en arco semicircular.

Cabovilaño, Torás e Vilaño aséntanse nunha superficie aplanada
comprendida, case toda, entre os
100 e os 200 m de altitude, de natureza xistosa e modelada pola rede
fluvial. Sen embargo, este relevo,
practicamente chan, cando se observa a escala mediana ou pequena,
non é totalmente uniforme, podendo
diferenciarse dous sectores:
O primeiro, ao norte do Anllóns,
esténdese entre o castro de Montes
Claros (232 m) e o monte de Lendo e
trátase dunha chaira ou, mellor,
depresión, totalmente plana, drenada polo rego de Quenxe e que inclúe
a cunca sedimentaria de Lendo.
Cabovilaño, Torás e as terras de
Vilaño situadas o norte do seu igrexario encóntranse neste sector.

O pazo está rodeado dunha gran extensión de terreo cercado por un muro de pedra.
A entrada faise a través dun portalón que dá acceso a un amplo eirado, antigo curral,
rodeado por dependencias adxacentes entre as que destacan un elevado pombal de
forma circular e un hórreo de cantería que se asenta sobre un celeiro.
De fronte vemos a fachada principal do edificio, orientada cara ao noroeste. Consta
de planta baixa e principal. Os muros son de cachotería, reservando a cantería para as
aberturas, os esquinais e a cornixa. A cuberta ten caída a dúas augas con tella curva do
país. Na parte esquerda do cume sobresae unha ostentosa cheminea de cantería, e no
lado oposto, sobre o esquinal, elévase a pequena espadana da capela, de dous machóns
que delimitan un oco rematado en arco de medio punto que acolle unha campá. Coroa
o conxunto tres pináculos acabados en bóla. Arrimada ao penal nordeste prolóngase
unha galería de nova construción.
Na fachada posterior ábrense tres portas, dúas de forma rectangular e unha en arco
rebaixado. A da parte esquerda dá acceso a través dunhas escaleiras á capela da Virxe
das Dores.
Esta capela conserva un fermoso retablo neoclásico do ano 1815 doado por un dos
donos do pazo, como así se deixa constancia na seguinte inscrición: “Le dío Ramón y
Romero a la Capilla de Montes Claros. Año de 1815”.

Nela acolle a imaxe da Virxe das Dores, cun só
puñal (contención do neoclásico fronte ao dramatismo barroco, no que aparece con sete). As
laterais son planas e sobre peañas acubillan a
imaxe de Santa Helena, coa Vera Cruz e o cravo,
á esquerda; e a San Francisco Javier, co corazón
inflamado polo amor a Deus, á dereita. A razón
de ser destas dúas últimas imaxes podería deberse a familiares do pazo que levaran estes nomes.

Relevo das parroquias de
Cabovilaño, Torás e Vilaño
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No ático, formado por unha soa canle rematada en arco rebaixado, vemos a figura de San Miguel Arcanxo vestido de soldado romano, coa
espada e o escudo, combatendo ao demo. No lateral dereito hai unha pequena imaxe de Santa
Lucía. Consérvase ademais nesta capela un
Altar da Virxe das Dores de Montes Claros
cáliz de prata de 1815
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O propietario máis antigo que coñecemos desta casa é José Rodríguez Añón, que
aparece como fidalgo no Catastro de Ensenda (1753). Os Añón de Montes Claros
emparentan cos Romero de Taraio (Cerqueda-Malpica) a través do matrimonio de
Juan Manuel Rodríguez Añón con Antonia Romero, filla de Mª Bernarda Rey Villardefrancos e Benito Romero de Moscoso, donos do pazo de Taraio
A comezos do século XIX, os irmáns Ramón e Manuel Añón Romero, o primeiro
párroco de San Lourenzo de Verdillo e o segundo, párroco de San Román de Cabo
Vilaño e Santiago de Vilaño, van agrandar o morgado de Montes Claros coa compra de moitas propiedades nas dúas parroquias anteriores. Mercan terras en Xerís, Nogán, A Viña, Areosa, Amboade e Vista Alegre; montes no Cancelo e Santoniño; e os batáns e muíños de Penoucas.
A mediados dese mesmo século Montes Claros seguía en mans da familia Añón
Romero, así nolo confirma o dicionario Madoz: “Junto a este castro y al SO está el
lugar de Montes Claros y la Casa de la familia Añón y Romero: hay en este lugar una
capilla a la Virgen de los Dolores”.
Dos irmáns Añón Romero, pasará a través dunha vía de sucesión feminina a
mans de Carme Cambón Añón, casada con Antonio Añón. De Carme pasará a súa
sobriña e afillada, Élida González Cambón, que contraeu matrimonio con Juan
Canedo Cambón, curmán seu. Este matrimonio tivo varios fillos, pero os únicos
que chegaron a maiores foron: Jesusa e Maximino.
Jesusa contrae matrimonio con Juan Mato Toja, oriúndo de Ponteceso, irmán
do que fora párroco de Cabo Vilaño e Vilaño durante moitos anos. Persoa aínda
recordada por moitos fregueses, que de nenos celebraron a primeira comuñón na
capela das Dores do pazo. O vínculo desta casa recaerá na persoa de Maximino
Canedo González, que contraeu matrimonio con Mª Elena Zapata Barbeito, e tiveron como descendentes a:
Juan Manuel, José Antonio, María Elena, Jesús,
Fernando e Miguel.
Herdará a casa o fillo
maior, Juan Manuel Canedo Zapata, actual propietario, casado con María José
García Pampín, pais de Mª
José, Elena e Juan.

O segundo sector esténdese ao sur do
Anllóns, pola maior parte da parroquia
de Vilaño, e comprende as vertentes,
algo máis inclinadas, dos vales do Anllóns e do seu afluente o río Acheiro,
incluído o monte Fragunde ou Alto da
Viña (286 m) que constitúe o inferfluvio
entre ambos vales e domina a paisaxe da
zona. As pendentes máis acusadas danse
nas ladeiras que, desde un nivel próximo
aos 300 m, polo sur e o polo sueste, descenden cara aos cursos do río Acheiro ,
e Anllóns e, tamén, do seu afluente, o
Rego das Xubias. Correspóndense co
reborde en escaleira e erosionado da
Parroquia de Cabovilaño desde Nogán
meseta de Ordes que enlaza o citado
monte Fragunde co monte de Santa
Marta e coa serra de Montemaior, presentes sempre no horizonte pero xa fòra desta
parroquia
Parroquia de Vilaño desde o pazo de
Montesclaros
Os terreos das parroquias de Cabovilaño, Torás e Vilaño forman parte do Dominio do Complexo de Ordes, un manto
de corremento que cabalgou sobre os
materiais autóctonos durante os primeiros estadios da Oroxenia Hercínica,
a finais do Paleozoico hai 320-280
millóns de anos. As rochas que os constitúen son unha serie de xistos micáceos e cuarzofeldespáticos e gneises plaxioclásicos. A potencia desta serie é de, polo menos, 2000 m
e de idade Precámbrico-Ordovícica. A mineraloxía principal dos xistos de Ordes
consta de cuarzo, plaxioclasa, biotita e moscovita e a súa xénese corresponderíase cun
metamorfismo rexional de presión intermedia.

Pazo de Montes Claros
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No límite entre as parroquias de Cabovilaño e Lendo encóntrase a cunca sedimentaria
de Lendo que ocupa aproximadamente 1 km² e está asociada ao corredor de fallas direccionais de Baldaio de orientación NO-SE. Constitúe unha cunca palustre terciaria,
con máis de 40 m de profundidade. Os sedimentos están constituídos por arxilas máis ou
menos areosas, de cores branco cincento ou lixeiramente verdosas. Esta cunca foi explotada para a extracción de arxilas de uso en cerámica estrutural e alfarería (Cerámicas
Campo).
Cunca sedimentaria de Cabovilaño-Lendo
CLIMA E VEXETACIÓN
O clima da zona, igual que o do resto da
comarca de Bergantiños, sitúase no dominio oceánico-húmido, con temperaturas
suaves, escasa oscilación térmica, frecuentes precipitacións e alta humidade
relativa. A temperatura media anual da
Laracha (165 m de altitude) é de 13,6º C,
sendo agosto o mes máis quente con 19,1º
C , de media e xaneiro o máis frío con
9,4º C . A precipitación anual media é de 1142 mm., sendo decembro o mes de máxima
precipitación (155 mm) e xullo o de mínima (33 mm). O período de altas precipitacións
vai de outubro a abril e en total chove arredor de 144 días o ano. En canto á potencialidade do clima para o desenvolvemento e produción das especies vexetais - limitada
polo frío (duración do período libre de xeada) e a seca (duración do período de déficit
hídrico) - os terreos das tres parroquias situaríanse na “subrrexión temperadahúmida” de alta potencialidade.
Case na súa totalidade, os solos de Cabovilaño, Torás e Vilaño desenvólvense sobre os
xistos de Ordes; o feito de que estas rochas sexan bastante alterables, xunto cun relevo, en xeral, chan ou de pendentes suaves, da lugar a solos profundos e evolucionados,
caracterizados por un horizonte superficial groso e escuro, ácido e moi rico en materia
orgánica (tipo umbrisoles). Estes solos teñen un bo rendemento como solo forestal ou
para prado e, cun manexo adecuado, tamén permiten a produción de tubérculos e
cereais.
A carballeira constitúe o bosque climácico potencial dos terreos das tres parroquias,
sen embargo, debido á acción humana, este bosque natural desapareceu case na súa
totalidade, quedando unicamente algúns carballos nos valados e beiras dos camiños e,
sobre todo, no bosque que bordea o río Anllóns e seus afluentes, o río Acheiro e o Rego
das Xibias, na parroquia de Vilaño. O bosque de ribeira ou ripisilva constitúe, pois, a
mellor representación de vexetación autóctona que hai na zona, flanquea os cursos de
auga formando unha galería arbórea na que a especie dominante é o ameneiro (Alnus
glutinosa).
6

Aparte da Fonte dos Pitos (hoxe tapada pola matogueira), había unha pedra que se
coñecía como a Patada do Xentil, xa que había a pegada dunha ferradura, dun cu de
animal e do pé dun xinete, coma se caísen nela un burro e o seu dono. Ao lado do castro
de Montesclaros está A Mota, hoxe cun poste de alta tensión, e, pouco máis abaixo, un
castro ben feitiño na croa: o da Casa de Canedo” .
Outro veciño do lugar de Cardois tamén lembra unha visita que fixo ao castro cando
era neno:
“Tería eu oito ou nove anos, cando o párroco de San Román, Manuel Mato Toja,
levounos aos nenos ao castro de Montes Claros, a ver o Petón da Mula, onde se ve o sinal
do cu dela cando caeu, e o Petón da Ferradura, onde está a marca desta.”

Aparecen repentinamente, a las que en vano persigue el que las encuentra, pues cuando
más parece que va a apoderarse de éllas, huyen o se desvanecen por aparecer de nuevo,
atrayendo en persecución vana y largas horas al incauto, que tarde lamenta el no haberse
acordado que estaba frente a un encanto que tan facilmente hubiera podido deshacer sin
otra cosa que arrojarle, de no tener a mano agua, un paño o su pañuelo, gorra o sombrero , y diciendo: “dádeme a vosa riqueza, tomade a miña probeza”.
Rodríguez Casal recolleu estes relatos sobre este recinto castrexo:
“Din que estiveron os xentís, e aínda hoxe se atopan as casas onde viviron”. “O burato
que hai na croa é dunha pegada dun xentil”. “Hai un tesouro escondido e unha viga de
ouro; unha vez foron cavar uns veciños e só encontraron pedras”. “Hai unha galiña con
pitos que escapa cando se ve, e non se pode coller porque é cousa de encantos”. “ Hai un
libro para buscar tesouros”.
PARADA 7: PAZO DE MONTES ClAROS
No lugar de Montes Claros, ao sudoeste do monte do Castro, na parroquia de Santiago de Vilaño (A Laracha), atópase esta antiga casa soarega desde a que se contempla
unha ampla paisaxe sobre o curso do Anllóns.
Chegamos a ela desviándonos da estrada comarcal 552 na Laracha, pola vía que leva
a Vilaño, e desde alí a Montes Claros; collendo a estrada que conduce a San Román, e
por Xerís sube ao pazo; ou no Regado, pasando pola Braña.
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PARADA 6: CASTRO DE MONTESCRAROS
Este importante recinto castrexo sitúase sobre o cume do monte do Castro (212
m), coñecido tamén como monte de Canedo, ao leste do lugar de Montes Claros, na
parroquia de Santiago de Vilaño. Desde esta elevación domínase unha ampla panorámica sobre as terras de arredor. Chegamos ata el tomando unha desviación á
dereita na estrada comarcal C-552 en dirección á Coruña no lugar do Regado.
O recinto ten forma ovalada duns 90 x 105 m e o seu eixe maior segue a dirección
noroeste-sueste. A croa está rodeada dun pronunciado terraplén e coroada por un
valado de aparello irregular dun m de altura. Pola parte noroeste esténdese unha
terraza e a continuación un foxo. Presenta dúas entradas, unha polo oeste e outra
na parte sueste, franqueada por dous torreóns.
O profesor Rodríguez Casal, de quen recollemos boa parte da información, dinos
que neste castro abunda a cerámica que el clasifica de dous tipos: unha tipicamente
castrexa, decorada con incisións, pezóns e cordón con impresión de media cana, e
outra romana, formada por tégula, fragmentos de ánforas e terra sigillata hispánica. Tamén se atopou unha tesoira de tosquiar, semellante á da cultura do Texo (s.
IV-III a. C.)
Un veciño do lugar de Montes Claros achegounos este testemuño sobre o castro
cando el era un cativo: “Cando era un rapaz duns quince anos, sobre o ano 1960,
fomos varios ao castro de Montesclaros, daquela limpo de todo: víase todo na volta,
cun muro máis alto por algún lado que outro pero non moito. No medio do castro había un alto e, aos lados del, o terreo facía unha curva como de media cana, ata ascender aos muros exteriores. Cavamos con culleres e paciencia, coma uns dous metros de
profundidade, ata atopar o muro circular dunha caseta dos mouros, co sinal do poste
no centro e cinza da
lareira, tellas e anacos
de vasixas, un anaco
de tumba con tellado
de tégulas. Ademais,
apareceu unha tesoira
de tosquiar ovellas:
levouna
un
catedrático para o
Museo
do
Pobo
Galego

Castro de Montes Claros
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Como especies acompañantes tamén se poden encontrar o salgueiro (Salix atrocinerea), o bidueiro (Betula alba), o carballo (Quercus robur), a abeleira (Corylus avellano),
o freixo (Fraxinus excelsior),o loureiro (Laurus nobilis), o espiño branco ou estripeiro
(Crataegus monogyn) a pereira brava (Pyrus cordata), o sanguiño (Rhannus frangula),
a hedra (Hedera helix), etc. No estrato herbáceo, á beira da auga, dominan varias especies de fieitas como o fieito real (Osmunda regalis), a fenta (Athyrium filix-femina) e
o fento fero (Blechnum spicant).
Esta formación pode observarse doadamente no paseo que, á beira do Anllóns, vai
desde a Área Recreativa de Gabenlle ata O Formigueiro. Outro exemplo deste valioso
ecosistema encóntrase nas proximidades da confluencia do río Anllóns co río Acheiro,
cerca de Samiro, onde, na beira dereita do Anllóns se poden observar, incluso, pequenos salgueirais e ameneirais. Tamén abundan os salgueirais ao norte de Cabovilaño e
Torás, na depresión drenada polo Rego de Quenxe, onde a acumulación de auga no
chan favorece a expansión dos salgueiros nas terras deixadas a campo.
A degradación das carballeiras, que antigamente cubrían
os montes destas parroquias,
conduciu, primeiro, a que o
seu espazo fose ocupado polo
mato de toxo e logo, xunto con
leiras e prados abandonados,
se dedicase a produción forestal mediante repoboacións masivas a base de piñeiros e, sobre todo, de eucaliptos, de maneira que na actualidade é este
monocultivo o que domina a
paisaxe da zona.
Bosque de ribeira na confluerncia dos ríos Acheiro e Anllóns
DEMOGRAFÍA:
Ao contrario do que sucede na inmensa maioría dos concellos dos arredores,
nos que a poboación descende a marchas axigantadas dun ano para outro, no concello
de A Laracha, o proceso que se está a dar é o contrario dado que no que vai de século a
poboación do mesmo aumentou nun total de 742 persoas, un 6,93% máis.
Pero máis espectacular é, aínda, o aumento que se operou nestas tres parroquias posto que nos últimos 14 anos o aumento de efectivos demográficos cífranse en
1.154, cun 28,03 % de crecemento. Isto quere dicir que se a poboación total do concello
aumentou en 742 persoas e estas tres parroquias o fixeron en 1.154, as restantes parroquias perderon a diferenza entre as dúas cantidades: 412 persoas.
A explicación a esta situación hai que buscala nas vías de comunicación e na
distancia Á Coruña.
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Se miramos no mapa de Domingo Fontán (mediados do século XIX) vemos
que por Torás (parroquia, non figura o nome da Laracha por ningún lado) non pasaba ningunha camiño importante aínda que sí parecía que estaba chegando a Paiosaco
o que será a futura estrada AC-552.
Posteriormente ao converterse A Laracha nun importante centro de comunicacións con estradas Á Coruña; á Costa da Morte, pasando por Carballo e con ramificacións a Ponteceso ou Malpica, etc.; a Cerceda, Montemaior ou Caión, axudou, e
moito, a fixar poboación.
Mapa de Domingo Fontán coas comunicación da zona, cara 1850
Aínda que quizais o que máis contribúe a que estas tres parroquias sigan medrando é a construción e posta en funcionamento da autoestrada A-55 que facilita unhas excelentes comunicacións coa cidade da
Coruña e fixo que se convertesen en núcleos
-dormitorio de moitas persoas que van traballar á cidade pero teñen a súa residencia
na Laracha.
Neste mesmo senso xoga ao seu favor a proximidade á cidade herculina. O
exemplo máis claro témolo na urbanización que se levantou non hai moitos anos na
zona da Teixoeira, na saída que a autoestrada ten preto da igrexa de Cabovilaño, onde
moitos dos seus moradores mercaron aí a súa vivenda porque os prezos son máis asequibles que na Coruña.
Non dispoñemos de datos sobre a estrutura demográfica das tres parroquias,
por separado, aínda que supoñemos que terá unha certa relación co resto do concello,
toda vez que no 2014 representaban o 49,21 % do total municipal. Aínda así atrevémonos a dicir que a pirámide destas tres parroquias sería un pouco máis ancha na base
que a municipal porque ese aumento de poboación é, sobre todo, de xente nova que
está en idade de ter fillos, polo que é de supoñer que a maioría dos nacementos que se
dean no concello procederan delas.
Se ben as tres aumentaron de poboación nestes últimos 14 anos ( Cabovilaño:
60; Vilaño: 25), o crecemento máis espectacular tivo lugar na de Torás: 1.330 (pasou de
2.298 a 3.628). É máis, dentro de Torás, foi o núcleo de A Laracha o motor dese crecemento: 1.451 persoas máis (pasou de 1.545 hab. A 2.996, en tan só 14 anos). Iso quere
dicir que no resto das localidades da parroquia tiveron unha perda conxunta de 121
efectivos.
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No interior os muros son lisos e pintados de branco, agás os rebordes das aberturas,
a cornixa e os arcos e pilastras que sustentan a bóveda. O chan está composto de lousas
de cantería
Retablo maior de San Román
O retablo ocupa todo o frontal do testeiro da capela maior e consta de dous
corpos. O principal divídese en tres rúas,
destacando a central sobre as laterais.
Sepárase delas por dous pares de columnas panzudas. No amplo fornelo que se
abre acóllese a imaxe do patrón, San
Román de Antioquía, coa dalmática de
diácono, o libro e a palma do martirio.
A ambos lados sitúanse as imaxes de tamaño maior da Virxe e do Corazón de Xesús.As rúas laterais están reducidas verticalmente para deixar espazo ás portas que
dan acceso á sancristía. Os fornelos destas rúas están delimitados por pilastras adosadas: o da esquerda acolle a San Xosé, co Neno e a vara florecente, e o da dereita, Santo
Antón, tamén co Neno.
O ático ten unha soa rúa central flanqueada por dous pares de pilastras. O seu único
fornela ocúpao unha Santísima Trinidade, baixo a Luz Divina.
Neste retablo maior, ben conservado, percíbese unha planta bastante movida tanto nos
elementos sustentantes coma na cornixa que separa os dous corpos, o que favorece un
certo xogo de luces e sombras.
Este retablo de trazas neoclásica poderíamolo datar
a finais do século XVIII ou comezos do seguinte
Nas paredes laterais sobre peañas vemos varias imaxes. Dun lado unha Virxe das Dores, cun só puñal,
acompañada por Santa Bárbara, coa torre, e Santa
Lucía. No outro, a Virxe do Carme, San Gregorio
Magno e San Ramón Nonato.
No interior da sancristía hai varias imaxes retiradas
do culto que puideron pertencer a un anterior retablo
barroco, como Santo Outelo, cos atributos papais
(triple cruz e tiara), San Mateo, co libro, unha Inmaculada, Santa Apolonia, coas tenaces e a palma do
martirio ou San Xoán Bautista.
Santo Outelo de Cabovilaño
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ó mesmo Pernas, 800 reás polas imaxes da Visitación de Nosa Señora, San Xoaquín e
Santa Ana, Apóstolo Peregrino e Carme de vestir ; ó pintor Fernández, pola pintura de
tódalas imaxes devanditas, 1.100 reás”.
Nesa mesma data, “Ramón de Añón y Romero recibe do Cabildo da Colexiata de
Coruña, como patronos do beneficio de Vilaño, en alternativa cos legos (patróns laicos), 2.000 reás ; dos Agustinos de Coruña (ata 1772 moraran en Caión), como partícipes nos décimos de Vilaño, 300 reás”.
No interior da sancristía atópase o miliario descuberto no ano 1987 cando se realizaron obras na igrexa. Apareceu na parte superior da porta que accede á sancristía.
Ten unha forma cilíndrica e mide 146 cm de altura. O profesor José Manuel Caamaño datouno entre os anos 351 e 353, segundo el é un miliario tardío. Podería pertencer a vía XX, denominada “Per loca marítima”, por achegarse máis á costa. Trataríase do primeiro que aparece desta vía. Segundo a súa inscrición honra ao césar
Decentio, irmán do emperador Magnentio. Actualmente podémolo ver na sancristía
desta igrexa.

Ese mesmo proceso deuse ao longo do século XX. En 1887 era a que menos habitantes
tiña das tres e no 1991 duplicaba a calquera das outras dúas, superando a súa suma
conxunta.
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PARADA 5: IGREXA DE SAN ROMÁN DE CABO VILAÑO

AMIEIRO

Xa indicamos que no século IX aparece documentada a igrexa de San Román en
Vilaño, daquela pertencente á sede iriense. Naquel tempo había unha soa parroquia
dedicada a aquel santo, un dos máis antigos no culto hispánico, en lugar das dúas
actuais (Vilaño e Cabo Vilaño), seguramente a parroquial estaba situada en Vilaño
Vello. No século XIV xa aparecen as dúas parroquias diferenciadas (Vilaño e Cabo
Vilaño), co seu patrón correspondente. Parte dos beneficios de Cabo Vilaño pertencíanlle aos Mariñas, señores de Cillobre.
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A comezos do século XVII, San Román era anexo de Santiago de Vilaño, así consta en Jerónimo del Hoyo (1607), ao revés do que sucede actualmente. Co cal poderíamos deducir que en Vilaño estivese a primitiva parroquia. A mediados do século
XIX San Román xa consta como principal e Vilaño como anexo. Por estas datas
seguía en pé a capela de San Lucas no lugar de Xerís, de fundación particular.
Houbo nesta freguesía tres confrarías: Santo Antón Abade, Santísimo Sacramento e
Glorioso San Gregorio.
A igrexa actual atópase no lugar do Igrexario, preto da estrada comarcal 552.
Consta dunha única nave rectangular e ábsida de mesma forma. Na parte posterior
desta sitúase a sancristía. Os muros laterais son lisos, están recebados e pintados de
branco. As aberturas teñen forma rectangular e están enmarcadas en cantería. O
teito a dúas augas, cóbrese con tella curva do país.
A fachada está composta de pezas de cantería e presenta a típica forma pentagonal, na que se abre unha porta con arco de medio punto con grandes doelas a imitación renacentista. A continuación no eixe vertical aparece unha fiestra seteira e cerra o conxunto unha espadana composta de tres machóns que delimitan dous ocos
rematados en arcos de medio punto. A continuación vemos unha cornixa con varias
molduras sobre a que se asenta unha forma triangular cun oco central e dous pináculos laterais.
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As canles laterais, delimitadas por pilastras, son planas e teñen forma rectangular. Na
da esquerda vemos a Santa Cristina co libro e a palma do martirio, traída da antiga
capela que había no monte que leva o seu nome; e na da dereita , a San Roque, coa súa
vestimenta de peregrino, mostrando a ferida da perna, acompañado do can e do anxo.
A canle do ático está flanqueada por dous pares de pilastras que sosteñen un entaboamento sobre o que se asenta un frontón en arco quebrado. No centro móstrase o Ollo da
Providencia. A fornela que se abre de forma rectangular dá acollida á imaxe de Santiago acabalo, patrón da parroquia, co súa espada, en loita contra os mouros.
Os retablos laterais están introducidos nos muros, dentro dunha abertura que remata
en arco de medio punto. O da parte esquerda está dedicado a Santo Antón Abade, e o da
dereita, á Virxe do Rosario. Ambos retablos son semellantes e do mesmo estilo có maior.
Presentan banco, corpo e ático. O corpo divídese en tres canles, separadas por columnas
de orde composta, destacando moito a central con respecto ás laterais. Naquela ábrese
un fornelo que acolle ao Santo Antón vestido de monxe, co libro e o bastón, acompañado
dun porco bravo. Ten ao seu carón unha capela, que podería facer alusión a unha ermida que houbo baixo a súa advocación. No ático
deste retablo de Santo Antón, está a Presentación de Xesús no Templo de Xerusalén. No retablo do Rosario, na parte central, de abaixo a
arriba vemos: ás ánimas do purgatorio, no banco; a Virxe co Neno e o rosario, no corpo; e a
Visitación de María á súa curmá, Isabel, no ático.
Retablo maior de Santiago de Vilaño
Todos os retablos son de estilo neoclásico e datan do ano 1816. Foron custeados polos
irmáns Manuel e Ramón Añón Romero, donos do pazo de Montes Claros. Así se recolle
no documento que aparece a continuación. O 19 de agosto de 1816, os irmáns Añón
(párroco e contador) dan “ós escultores e tallistas pola feitura do retablo maior da igrexa
300 ducados; pola táboa do retablo, costeros (costados) e cumio (sic) para a capela maior,
1.386 reás, sen contar a madeira grosa para as columnas, capiteis, cornixas e outras
cousas que deron de graza algúns veciños e outros devotos ; 39 reás para o carpinteiro
Clemente Cambón, por serrar a madeira grosa para o dito retablo e facer a tarima do altar
maior ; 43 reás ós canteiros por compoñer o presbiterio e a mesa do altar ; 36 reás ós
carpinteiros por labrar as tres trabes de carballo que regalou para a dita igrexa Don Pedro
María Bermúdez de Villardefrancos ; 320 ó canteiro José Ruibal, por erguer a capela
maior e facer a cornixa enriba da sacristía ; 800 ó canteiro Josef Silva, por facer o arco do
colateral fronteirizo ó Carme, erguer a sacristía e baldosar toda a igrexa ; 3.500 reás ó
pintor Vicente Fernández, por pintar o retablo maior; 720 reás ó escultor Antonio Pernas,
polas imaxes de San Roque, san Antonio Abade e Santa Cristina ; 100 ducados ó escultor
Pernas polo Apóstolo Santiago a cabalo cos seus mouros.
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A actual igrexa de Santiago de Vilaño é un edificio barroco de planta rectangular
dunha soa nave e ábsida da mesma forma. Na parte
posterior sitúase a sancristía, unha construción de dúas
plantas feita non hai moitos anos.
A cuberta do templo, a dúas vertentes, está composta
por tella curva do país. Dos laterais do tellado sobresaen catro pares de pináculos rematados en bóla, situados
sobre a fachada, arco de triunfo e na cabeceira da igrexa e casa reitoral. En cada un destes tramos, sobre a
cumieira, elévase unha cruz.
Os muros laterais foron recebados, non obstante o da
parte norte foi repicado e ten pedra á vista. A cantería
está reservada para os esquinais e as aberturas, o resto
está choído a base de cachotería de xisto. Na parte norte ábrense unha porta e dúas fiestras, todas elas de forma rectangular, e na sur, hai outras dúas ventás con
esa mesma forma.
Fachada de Santiago de Vilaño

De feito, a densidade media do concello en 2014, con ser bastante máis alta que a
de outros do seu entorno, é moi inferior á das tres parroquias estudadas, das que apenas pasa da terceira parte. A destacar a de Torás debido a tres motivos: o de ser a parroquia no que se asenta a maior entidade de poboación do concello, a de ser unha parroquia de pequeno tamaño tan só 5 km2 e a de ser un importante centro de comunicacións. Iso leva a densidades que superan os 500 hab./km2 desde o ano 2004, superando
os 725, no 2014
DENSIDADES

Poboación Cabovilaño
Poboación Torás
Poboación de
Vilaño

A fachada de cantería presenta a típica forma pentagonal das igrexas e capelas barrocas. Seguindo o eixe vertical do centro do edificio, de abaixo a arriba vemos unha
porta rectangular alintelada e adornada con orelleiras nos esquinais; a continuación
unha fiestra rectangular, e riba dela, un escudo no que se representan unhas chaves
cruzadas en forma de aspa e unha árbore? que ten a cada lado unha cuncha de vieira.
E como remate, unha espadana dun so corpo que se asenta sobre unha base rectangular. Forman aquela tres machóns que deixan dous ocos rematados en arco de medio
punto. A continuación, unha cornixa sobre a que descansa unha forma triangular
coroada por unha cruz e dous pináculos nos extremos.
No interior, a única naves sepárase do presbiterio a través dun arco triunfal de medio punto. As paredes son lisas e están pintadas de branco, excepto os enmarques das
aberturas que se ve a cantería. No solo as lousas de pedra foron substituídas por terrazo.
Decoran esta igrexa tres retablos: o maior e dous laterais. O maior ocupa o testeiro
do presbiterio, e ten forma pentagonal para adaptarse á caída do teito. Consta de
banco, primeiro corpo e ático ou segundo corpo. O corpo principal divídese en tres
canles, delimitadas por columnas de orde composta; o ático presenta unha única canle central, delimitada por pilastras, ocupando os laterais dous paneis planos. Este
retablo amósanos unha planta pouco movida, a non ser na parte central, que se
adianta a xeito de escaleira, o entaboamento sostido por dous pares de columnas. No
primeiro corpo destaca a canle central sobre as laterais, nela ábrese un fornelo que
remata en arco de medio punto, que acolle na parte superior a imaxe do Sagrado Corazón de Xesús, e na inferior, o sagrario.
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entre 25 e 50, se nos fixamos nos datos de 2013
01

83

00

03

79

13

37

67

75
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No dicionario Madoz a mediados do XIX, na parroquia de Cabovilaño aparecían cita187. 193. 206. 211. 226. 235. 242. 244. 245.
Densidade
parrodos
os núcleos
de Castro,
Formelle, Salgueiral, Torre e Tasende, que non aparecen251
no
1
9
5
6
9
3
1
2
9
.4
nomenclátor
actual
e,
pola
contra,
non
aparecían
os
actuais
de
Amieiro,
A
Braña
Granquias
de, O Campón, A Lagarteira, Raxido, O Regado e A Telleira.
84.7 84.5 85.5 85.5 87.7 88.7 89.7 90.0 90.0
90.
Densidade ConPara a parroquia de Torás o que aparecía e agora non consta é o de Fojo e, ao mes8
3 A Gándara,
2
8A Ganduma,
6
0e Torás.
6
6
cello
mo
tempo, non figuraban3os actuais
do1Campo,
En canto a Santiago de Vilaño, na actualidade non constan os de Arenal, Casanova,
Forvéns, Fornelo, Lamela e Tabeira e, no Madoz non constaban os actuais de A Botica
e Vilaño Vello
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Na relación de aldeas que cita o Carreras Candí a mediados da década de
1920 figuraban aldeas que agora non aparecen: Castro, Mouriños, Salgueiral e Trasande e non constaban as actuais de: Amieiro, A Braña Grande, A Lagarteira, Raxido,
A Telleira e Xeriz no que se refire á parroquia de Cabovilaño.
Para a de Torás figuraban os núcleos de Troa, Miñoteira, Portela, Torres de
Gabenlle (hoxe aparece só Gabenlle) e Vilasuso e, pola contra, non figuraban: A Barreira, A Gándara e A Ganduma. No que se refire a Vilaño constaban Vilán
(probablemente o actual Vilaño Vello), Garabido (o actual Gravido), Lamela e Penela
e non figuraban A Fonte da Canle, O Seixo, A Telleira e Vista Alegre
Os grupos quinquenais e a pirámide de idades para o conxunto do concello no
1991 e no 2014 son os que figuran nestes cadros. Neles poden verse unha poboación
moito máis avellentada no 2014 porque calquera grupo de idade de máis de 65 anos
(agás os de 85 e máis anos) é tan grande ou máis que calquera dos de menos de 30
anos. En cambio no 1991, agás os de 0 a 4 anos, os demais grupos de menores de 20
anos son máis numerosos que calquera dos demais de 65.
Para 1991 a porcentaxe dos de menores de 20 anos era dun 25,67%; a dos adultos entre 20 e 65 anos supoñía un total dun 56.33% e a dos maiores de 65 anos acadaba un 18%
No 2014 a porcentaxe dos de menos de 20 anos (1.693 persoas xoves) é dun 14,8
% (un 10,87% menos); a dos grupos que van entre os 20 e os 65 suma un 60,72% (un
4,39% máis para un total de 6.948 persoas adultas); mentres que os maiores de 65
anos supoñen un 24,5% (un 6,5% máis para acadar as 2.802 persoas anciás)
GRUPOS DE IDADES 2014

GRUPOS DE IDADES 1991
GRUPOS
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85TOTAL

HOMES

MULL.

TOTAL

HOMES

202
221
428
270
296
332
628
228
417
418
835
205
440
374
814
188
410
342
752
258
331
352
683
269
371
318
689
432
340
290
630
555
327
303
630
415
349
324
673
462
288
292
580
401
329
349
678
350
276
334
610
376
284
293
577
338
222
297
Pirámides289
de idades511
en 2001 e 2013,
188
241
429
245
91
136
227
197
50
100
150
133
5211
5308
10519
5.619

MULL.

en

TOTAL

225
495
218
446
183
388
176
364
237
495
302
571
449
881
534
1.089
409
824
414
876
383
784
368
718
334
710
366
704
333
630
Coristanco
297
542
290
487
306
439
5.824
11.443

Grupos quinquenais de idade e sexo en 1991 e 2014 para todo o concello da Laracha
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Entre a fauna, podemos observar sobre todo paseriformes, como distintas especies de
ferreiriño (Parus sp) e picafollas (Phylloscopus sp). No curso do río é frecuente ver á
lavandeira real (Motacilla cinerea) ou o merlo rieiro (Cinclus cinclus); menos doada de
observar é a londra (Lutra lutra), aínda que cun pouco de atención podemos ver o seu
rastro (pisadas e deposicións).
Ao longo do camiño encontramos catro muíños: do Tarrulo, Grande de Gabenlle, das
Pezas e do Formigueiro. Na actualidade están recuperados e poden visitarse.
PARADA 4. IGREXA DE VILAÑO
A cita máis antiga que temos sobre esta igrexa data do século IX e recóllese nun documento que publica López Ferreiro en 1885. Nel cítanse varias igrexas da sede iriense en
Bergantiños, entre elas a de San Román en Vilaño. Esta cita lévanos a pensar que daquela había unha soa parroquia baixo aquel patrón, que incluía as actuais de Vilaño e
Cabovilaño, e posiblemente estivese situada en Vilaño Vello.
A parroquia de Santiago de Vilaño estivo baixo o señorío dos Mariñas, cando menos
desde o século XV. Así aparece no testamento de Ares Pardo das Mariñas redactado na
Coruña no ano 1537, no que deixa como herdeiro o seu fillo Fernando Pérez Parragués
o morgado de Parga-Bergantiños, no que estaba incluída esta parroquia, e sobre a que
tiña xurisdición civil e criminal.
A comezos do século XVII a rendas da parroquia repartíanse entre o mosteiro de Caión e o párroco. A presentación do crego correspondíalle de xeito alternativo, como xa
indicamos, á colexiata da Coruña, a Diego das Mariñas e aos herdeiros de Xoán Castro.
Por estas datas xa existía a confraría das ánimas e a capela do Santa Cristina, hoxe desaparecida, pero queda un monte que leva ese nome. Daquela Vilaño, tal como recolle
Del Hoyo (1607), era a parroquia principal e tiña como anexo a San Román, ao revés do
que sucede hoxe en día.
A mediados do século XVIII, segundo o Catastro de Ensenada (1753), as rendas de
Vilaño repartíanse igualmente entre o reitor (cura) e o convento de Caión. O párroco
por aquel entón era Francisco Sancristóbal, que ademais era propietario dun muíño e
dun batán de dúas rodas.
No ano 1755, sendo crego Gregorio Mosquera Bermúdez, tállase o frontal do altar da
Virxe do Carme. En 1762 constrúese unha nova rectoral, cando esta se arruinou non foi
substituída ata os anos cincuenta do pasado século que se construíu unha nova onde
hoxe está a casa social da parroquia. Na visita arcebispal que se realiza en 1765, o visitador fai constar o deterioro da imaxe da Virxe do Rosario e manda que se faga unha
nova a conta da súa confraría.
Recolle o dicionario Madoz (1845/1850) que no lugar de Montes Claros está a casa da
familia Añón e Romero, e que neste mesmo lugar atópase a capela da Virxe das Dores
A través del tamén sabemos que nesta época Vilaño é anexo de San Román de Cabo
Vilaño, e que o camiño que desde A Coruña se dirixía a Bergantiños e a Fisterra, pasaba a carón da parroquial, atravesaba a ponte da Balsa, e por Amboade e a Fraga, chegaba a Verdillo.
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Castro de Gabenlle
A veciña da casa das Croas comentounos:
“Compramos este terreo, fará uns trinta anos,
era O Campo das Croas, onde xogaban o balón
os nenos e era un campo aberto, para que os
pobres puideran pacer o gando. Estrañámonos
de que ao plantar a herba, no medio deste Campo secaba no verán, todo ao longo da finca ata o
seguinte Castro e cun ancho determinado, coma se houbese por abaixo un valado de pedra.
O Castro, que está aquí enfronte, era unha peñasca chea de árbores: fai uns trinta
anos – na mesma época que secaba unha franxa de herba, aquí nas Croas - , tocounos
o arado no alto do Castro e era unha pedra grande: debaixo dela había cerámica, anacos dunha cazola grande e de cazoliñas, que levaron para o Museo da Coruña.”
Este castro foi catalogado polo profesor e arqueólogo Antón Rodríguez Casal na
súa “Carta arqueológica del partido judicial de Carballo de Bergantiños” (1975) e
nela recolle estes relatos sobre o seu folclore:
“No castro, noutros tempo había xentiles, que eran unha xente que andaba escapada
e vivía baixo terra”.
“Segundo contaban os vellos, un veciño da aldea foi cavar ao castro e saían figuras e
cobras e cousas así, e un día díxolle unha voz:
- Báixate Blanco, que te matamos.
E tiráronlle unha bóla de ouro ás pernas, pero el virouse e apañou a bóla. O señor
Blanco sabía moi ben onde tiña que cavar pois tiña un libro que o dicía”.
“Había un camiño baixo a terra todo enlousado”
Un veciño do lugar dos Castros contounos:
“Os vellos dicían que os mouros tiñan alí unha trabe de ouro”

PARADA 3: ÁREA RECREATIVA DE GABENLLE-PASEO FLUVIAL DO RÍO ANLLÓNS
A área recreativa e praia fluvial de Gabenlle atópase en Gabenlle, parroquia de
Torás, a 500 m do casco urbano da capital municipal. Esta
zona de descanso, de gran riqueza natural, ten unha superficie
aproximada de 15000 m² e esténdese a ambos lados do Anllóns. Dispón de todos os servizos propios dunha área recreativa.
A carón desta área nace o paseo fluvial á beira do Anllóns,
que vai desde Gabenlle ata O Formigueiro, ao longo de máis
de 2,5 km. Este paseo recorre o bosque de ribeira que flanquea o río Anllóns neste tramo. A especie dominante son os
ameneiros, acompañados de salgueiros, freixos e carballos, men- Paseo fluvial do río Anllóns
tres que a beira da auga abundan as fieitas.
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Pirámide de idades da Laracha en 2014
Fonte: www.forociudad.com

Pirámide de idades da Laracha en 1991
Fonte: Gelasio Nogueira...

É de supoñer que nestas tres parroquias por ser zonas de rápido crecemento demográfico a estrutura varíe un pouco e a pirámide sexa un pouco máis ancha na base, aínda a así as diferenzas non pensamos que sexan moi grandes.
ASPECTOS ECONÓMICOS
Cando o cardeal Jerónimo del Hoyo fixo, a comezos do séc. XVII (1607), unha visita
pastoral polas parroquias da diocese de Santiago deixou unhas “Memorias… “ nas que se
nos dan certas pinceladas sobre cada unha das parroquias que visitaba. O que nos conta
destas parroquias é o que segue:
San Román de Cabovilaño
Una de estas feligresías es la de san Roman de Cabovilano, anexo de Santiago de Villano.
Tienen treinta y quatro feligreses. Los fructos se hacen doce partes: las cinco y un desmero
llieva el retor y quatro el monasterio de Cayón y tres don Diego (fol. 239. V.) de las Mariñas. Es presentación de la Colegial de la Coruña, alternatim con don Diego de las Mariñas y
herederos de Juan de Castro. La fábrica tiene veinte y siete…
Santa María de Torás
Tiene esta feligresía diez y siete feligreses. Los frutos se hacen tres partes: la una y un
desmero lleva el retor y las dos don Diego de las Mariñas, cuya es la presentación. Vale la
parte del retor catorce cargas de todo pan. La fábrica no tiene renta ninguna. Hay una ermita de San Roque; se fundó con pensión de dos misas cada semana. Fundó esta ermita
Fernán Pérez Parrajes y su muger.
Santiago de Villano:
Tiene esta feligresía treinta y un feligreses. Los fructos ácense dos partes y la una y un diesmero llieva el retor y la otra, por sincura, el monasterio de Cayón. Vale la parte del retor
con lo del anexo treinta cargas de todo pan- Presentación de la Colegial de La Coruña, don
Diego de las Mariñas y erederos de Juan de Castro, alternatim. La fábrica tiene un real de
renta de unas eredades y la cofradía que hay de las ánimas tiene ciertas vacas. Hay una ermita de Santa Cristina. Comentar que unha carga eran 24 ferrados e se se “di de todo
pan” referíase a todo tipo de cereais.
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A mediados do séc. XIX na exhaustiva obra de Pascual Madoz dísenos que de Cabovilaño que:” El terreno participa de monte y llano, este en la parte cultivada es de mediana calidad. La atraviesa de e a O el camino que, separándola de la carretera de la
Coruña en la aldea de Laracha pasa a Malpica y Corme y el que se dirige a los baños
de Carballo. . PROD. Trigo, maíz, patatas, habichuelas, lino y poca hortaliza. Cría ganado prefiriendo el vacuno. IND: alguna de la agrícola, varios molinos harineros, algunos telares y un tejar”.
Para Torás dinos que : “EL CLIMA benigno, … EL TERRENO de buena calidad en
la parte destinada a cultivo … PROD. Maíz, trigo, patatas, legumbres y lino. Cría ganado, prefiriendo el vacuno. Hay caza y pesca. IND. La agrícola y molinos harineros.
E, para Vilaño, o que nos conta é:
EL TERRENO en lo general montuoso y de inferior calidad, está bañado por dos ríos
sin nombre; el más caudaloso baja de la feligresía de Torás, desde la cual y con dirección Norte Sur pasa el CAMINO de la Coruña y los puertos de Muros, Corcubión, Cee,
Finisterre, Mugía y Camariñas, tocando casi con el atrio de la iglesia cuya carretera
atraviesan ambos ríos, Otro camino pasa por el citado lugar de Montes Claros y es el
que desde la Coruña llega a los baños de Carballo… PROD. Trigo, maíz, patatas, legumbres, lino y otros frutos menores. IND. La agrícola, cría de ganado, telares de lienzo, batanes, molinos harineros y tejares.
Pola súa parte no Carré Aldao disenos nos anos 20 de Cabovilaño que : “De clima
saludable y templado, con buena ventilación… Coséchanse trigo, maíz, patatas habichuelas y hortalizas, y domina el ganado vacuno. El suelo es de mediana calidad”.
Para Torás, os datos que nos aporta son: Terreno de buena calidad en la parte destinada a cultivo… Coséchanse trigo, maíz, patatas habichuelas y hortalizas, y domina el
ganado vacuno… El suelo es de mediana calidad… Cuenta esta parroquia con dos escuelas nacionales una de niños y otra de niñas y tiene un puesto de la Guardia civil de
tercera clase con cinco números. Cuenta con farmacia, carnicería y talleres de pirotecnia.
En canto a Vilaño as informacións que nos aporta son: “Su clima es templado y sano.
Hay ganado y caza y las producciones son las mismas de la iglesia matriz que está al
NE… El río Lagareira o Grande en su curso de 3 o 4 kilómetros por la parroquia la
divide en dos partes desiguales llamadas alta y
baja siendo esta una planicie de tierra fértil especialmente en la Areosa, donde está la iglesia
parroquial y en la que el Agra do Croxo es tan
excelente que para ponderar sus fincas dicen los
aldeanos que “son tan boas como as do Croxo”
Las dos partes se comunican por los puentes de
Formigueiro, Balsa y Canedos”.
Magnifico exemplar de hórreo moi preto da
igrexa de Cabovilaño
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entra por onde estaba a Portería e queda na capela. A Portería (portalón barroco con
escudo) estaba á entrada do núcleo de Cillobre e todos os campesiños se puxeron contentos
cando o desmontaron e o levaron ó Pazo de Oca, porque así podían meter mellor os carros.
Nestas Torres de Cillobre había un cabazo de pedra, que desmontaron e está agora en San
Martiño, perto das Rañeiras, parroquia de Lestón. De pequenos, para que non entraramos
nas Torres, contábannos que vagaba unha estantía por elas. Antes, había dentro das
Torres un xardín, entre a porta e a torre da esquerda, e tiñan maceiras e cereixeiras. Aínda
conserva o chan empedrado

Dúas vistas Capela de
San Roque e San Antonio

Sobre a capela de Santo Roque, que pertenceu ás torres de Cillobre achéganos datos a
historiadora Désirée Domínguez Pallas, tras mostrarnos o documento da fundación da
mesma. Foi outorgado ante notario en Santiago o ano 1575 por Fernando Pérez Parragués e a súa dona María de las Alas. Dotan á capela con dúas cargas de trigo de renda
anual perpetua sobre uns bens situados no lugar da Viña (Santiago de Vilaño), coa condición de que o crego oficie unha misa cada semana do ano. A fundadora foi María de
las Alas, despois de sufrir unha grave enfermidade. Actualmente está restaurada e ademais de San Roque, santo moi venerado nos séculos XV e XVI por ser avogoso contra a
peste, está dedicada a Santo Antonio.

PARADA 2: CASTRO DE GABENLLE
Sitúase este castro sobre un outeiro (226 m) que queda preto da aldea de Gabenlle
(Santa María de Torás). Podemos acceder a el a través dunha pista que sae á dereita da
estrada comarcal C-552, fronte á capela de San Roque, despois de percorrer uns 300
m.; ou tamén chegar a través da estrada que sae do centro da Laracha e se dirixe a
Cerceda, logo de andar un quilómetro e desviarnos á esquerda cara ao lugar da Torre.
Neste resto arqueolóxico diferéncianse dous espazos, un denominado As Croas ou
Campo das Croas, sobre o que se edificou unha casa e se construíu o depósito da traída
de augas. Antigamente era monte comunal onde pacía o gando e xogaban os rapaces.
O outro denominado o Castro, atópase uns metros máis ao leste sobre un monte
plantado a eucaliptos. A croa está formada por un recinto circular duns 60 m de diámetro, rodeado dun muro defensivo todo arredor e coa entrada principal na parte norte.
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Restos das torres de Cillobre no seu estado
actual
Segundo testemuños recollidos no preito
Tavera-Fonseca, a fortaleza de Cillobre foi
derrubada durante a revolta irmandiña de
1467. O veciño de Vigo (Cambre), Alfonso
Mosqueira, Juan de Carballido de Betanzos e
Alfonso Cao, de Fisteus, lémbranse de que
derrocaran Cillobre “que era de Gomez Pérez das Mariñas”.
Logo volveríase a reconstruír e seguiría sendo propiedade dos anteriores donos.
Carré Aldao na “Geografía General del Reino de Galicia” (1926/30), descríbenos cal
era a situación das torres de Cillobre a comezos do século XX. “La antigua fortaleza
que aún llaman Torres de Cillobre, perdió todo su carácter por la transformación que
sufrió. Fueron demolidos sus torreones en más de la mitad de su altura para construír
casas de labradores. La forman ahora una serie de edificaciones, de las que es la principal la casa-palacio de planta cuadrada, tan sólida, que sus muros tienen más de dos metros de espesor. A élla da acceso un portalón moderno que se abre al lado derecho de la
carretera de Coruña a Finisterre, y en el que en su parte superior luce un hermoso escudo de armas de los antiguos señores, que son los blasones de los Bolaño, o sea el cordero
y la cruz de los Ribadeneyra, las tres fajas de los Parragués, las fajas escacadas de los
Sotomayor o Junquera y la estrella de los Mariñas”.
A carón deste texto aparece unha fotografía do portalón moderno do que fala, construído con sillares de granito e rematado no frontón curvo co fachendoso escudo que
nos describe. Ten aos lados uns pináculos rematados en bólas, e como remate unha
cruz. Angel de Castillo na súa obra “Inventario de la riqueza manumental y artística
de Galicia (1972), recolle: “Consta de una casa palacio señorial con varios cuerpos de
torres de planta rectangular; reformada, perdió bastante carácter, pues incluso se rebajó
la altura de las torres; tiene aún su patín, portalón y capilla”.
Unha veciña de Cillobre duns oitenta anos fíxonos a seguinte descrición das torres e
da capela de San Roque.
“Recordo, de moi pequena, que viñan dende San Román (Cabovilaño) unha caravana
de carros cargados de ferrados de trigo, fabas ou millo para estas Torres de Cillobre.
Eran dúas torres cadradas e no medio un espazo rectangular (tipoloxía
prerrenacentista, como as Torres de Allo). A torre da dereita era a graneira, onde
gardaban estas rendas: foi desfeita e coas súas pedras fíxose a ponte do Formigueiro,
numerando o canteiro os blocos para poder cobrar por eles
A torre da esquerda, que é o único que queda aquí, desfeita, eran as habitacións. As
Torres tiñan calabozo. A capela está adicada a San Roque e a San Antonio, pero ao
segundo só se lle fai unha misa, namentres que o día do primeiro sacáselle en procesión
(con San Antonio) dende a igrexa nova de Torás (antes sacábase dende a igrexa vella),
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Durante moito tempo unha das actividades económicas non relacionadas coa agricultura máis importantes destas tres parroquias foron os aserradoiros de madeira dos
que chegou a haber tres que funcionaban cun alto volume de traballo. Na actualidade só quedan dous en funcionamento.
Tamén habería que facer referencia ás barreiras e telleiras que abastecían de
barro ás empresas de ladrillos que desde hai bastantes anos están instaladas na zona.
Moi importante para a economía destas tres parroquias é a construción do
parque industrial nos lindes entre a parroquia de Cabo Vilaño e a de Lendo, aínda
que a maioría das empresas están na de Cabo Vilaño, os barreiros onde extraen o
barro como materia prima para a fábrica de Cerámica Campo, parece que están na
de Lendo.
Entre as empresas que se instalaron no citado parque industrial destacan unha
empresa panadeira, unha de desguaces, a belga Abelas Alexán e unha filial súa de
transporte e nas inmediacións do mesmo están unha empresa de plásticos e, sobre
todo, Cerámicas Campo e Celsa Atlantic (antes Hierros Añón, cunha fundición de
ferro, que move un importante cantidade de toneladas ao longo do ano, máis de medio millón). Aínda que afastada das anteriores, é de destacar a empresa de viveiros
forestais que conta cunha ampla superficie de exposición e venda. Non faltan, tampouco, dúas gasolineiras ou algunha importante casa de comidas ubicada nunha casa
-pazo que conta cun interesante pasado histórico. Cabe sinalar numerosos establecementos comerciais, especialmente relacionados coa hostalería, produtos agrarios e
todo tipo de servizos que demanda unha poboación cada vez máis numerosa, no núcleo de A Laracha.
Á vista do anterior cabe pensarse que a única empresa instalada no concello,
de máis de 50 empregados, sexa algunha das anteriores, das ubicadas no parque empresarial, o mesmo que algunha que outra das 4 que hai en todo o concello con entre
20 e 49 empregados ou as 17 que teñen entre 10 e 20 asalariados e, xa non digamos,
dalgunha das outras 763 empresas que hai no concello, que van desde as que están
xestionadas polos propios traballadores autónomos (517) ata aquelas que teñen ata
10 empregados
Ao ser unha zona eminentemente achanzada e de boas terras facilita unhas
excelentes colleitas agrarias e, como tamén dispón de abundante auga, ofrece a posibilidade de magníficos pastos para unha gandería (que non pasa polos seus mellores
momentos). Aínda que Torás non é das que máis porcentaxe de territorio dedica á
agricultura, é de supoñer que nas outras dúas o reparto de explotacións gandeiras
sexa similar ás demais parroquias do concello e, deste xeito, debe pensarse que nelas
estarán unha parte importante das 257 explotacións de gando vacún do concello coas
5.270 cabezas de gando con que contaba o concello (2014).
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Non debemos esquecernos da importancia do sector servizos, posto que ao ser a sé da
casa do concello este aspecto administrativo favorece as visitas dos arredores e permite mover a actividade comercial dun xeito importante.
O feito de ser un importante nó de comunicación por estrada e a proximidade
da autoestrada facilita, así mesmo esta actividade comercial e permite asentar un bo
número de empresas e persoas que facilita que este sector servizos medre.
O presuposto municipal para o 2016 será de 7.901.340,75 € e, como estas tres
parroquias suman case a metade da poboación é loxico suponer que xestionarán ou
recibirán, en conxunto, a metade do citado presuposto

TOPONIMIA
A Laracha, o nome da capital do concello ten toda a fasquía de ser un topónimo prerromano de procedencia celta, formado dende una base igual ou similar á de *laragia,
forma sufixada de *lara, “chaira”, vocábulo que parece ter boas correspondencias nas
linguas celtas, caso do irlandés antigo lar, irlandés moderno lár, galés llawr, escocés
làr, córnico antigo lor, bretón antigo laur y bretón moderno lawr, palabras que significan chaira, solo ou pavimento, polo que o topónimo A Laracha pode aludir á configuración chá do terreo, que se mostra especialmente plano na zona chamada A Gándara, a cal, comezando nas inmediacións da igrexa parroquial de Torás, lugar onde debeu nacer o topónimo A Laracha, chega ao actual casco urbano, de acordo co significado da voz galega gándara de “terreo chan enchoupado de auga”, “terreo inculto e
chan”, etc.

Sucedeulle o seu fillo Ares Pardo das Mariñas, meiriño dos reis casteláns Enrique III
e Xoán II, na terra de Bergantiños. Este cabaleiro cometeu continuos abusos contra o
mosteiro de Soandres, ocupando os seus bens e incluso, agredindo aos seus monxes. Por
tales feitos foi apercibido en varias ocasións polo rei, pero isto non impediu que os seus
homes seguisen cometendo atropelos contra bens e xente daquel mosteiro.
Do seu matrimonio con Teresa de Montaos, nacerá o seu herdeiro Gómez Pérez das
Mariñas, un dos persoeiros máis notables da nobreza galega do século XV. No seu testamento feito no ano 1474 dispón que os numerosos bens patrimoniais que posuía en Bergantiños pasasen a mans da súa filla, Constanza. Entre eles aparecen as torres de Cillobre.
O fillo de Constanza e do seu segundo marido, Fernán Pérez Parragués, Ares Pardo
das Mariñas foi o fundador dos morgados de Parga-Bergantiños e de Xunqueiras. O
primeiro deles comprendía as torres de Cillobre e outros moitos bens que tiña esta familia na nosa comarca, e que pasarán ao seu primoxénito, Fernando Pérez Parragués.
O segundo morgado, pertencente a súa muller, Teresa Vázquez de Xunqueiras, abranguía a vila da Pobra do Caramiñal e a torre de Xunqueiras.

En canto ao topónimo Torás, o nome da parroquia matriz á que pertence a poboación da Laracha, esconde, segundo J. M. Piel, o xenitivo do nome persoal xermánico
latinizado Teoderacus.
Así, a partir, do sintagma toponímico *(villa) Teoderaci, chegariamos, respectando
todas as regras da gramática histórica, ao actual Torás, que é unha variante con seseo
final (fenómeno moi usual na toponimia bergantiñá) do topónimo portugués Toraz
(Braga), en alusión, en ambos os dous casos, a unha vila agrícola ou granxa dun tal
Teoderacus.
A outros terratenentes medievaisde nomes xermánicos latinizados refírense os
topónimos, todos localizados na parroquia de Santa María de Torás, Estramil, procedente de *(villa) Austramiri, “granxa ou quinta de Austramirus”.
Leborís, tamén con seseo final, procedente de *(villa) Leuberici, “granxa ou quinta
de Leubericus”. Mirón, de *(villa) Mironis, “granxa ou quinta de Miro”. Guilfoi, de *
(villa) Vilifoni ou Guilifoni, antropónimo xermánico que sen latinizar empezaría
por*Wili-.

Vista das desaparecidas Torres de Cillobre a principios do século XX e detalle da escudo de armas de Cillobre coas armas dos Sotomaior, Moscoso, Parga e a estrela dos
Mariñas na base e todo con bordura coas armas dos Pardo. Fotos publicadas por
César Vaamonde Lores a comezos do século XX
Entre os bens de Bergantiños estaban a fortaleza de Cillobre, as freguesías de Santa
María de Torás e Santiago de Vilaño, cos seus señoríos e xurisdicións civil e criminal;
parte dos bens de San Román de Cabo Vilaño, San Lourenzo de Verdillo, Santa María de Traba e San Miguel de Vilela; e máis o casal de Vilar de Francos e outros lugares.

A Ganduma, topónimo construído cun antropónimo xermánico en grado superlativo. E Gabenlle, nome de lugar no cal se esconde un nome de persoa cuxo segundo
compoñente, -e(n)lle, debe provir do gótico hildi, “loita, combate”, o grupo ld do cal
pasou, por asimilación, ao ll do actual Gabenlle.

Segue a liña sucesoria dos Mariñas a través doutro Gómez Pérez das Mariñas, fillo
de Ares, e pai do coñecido Diego das Mariñas, que ocupou o cargo de Capitán Xeral
do Reino de Galicia, a pesar de que os Reis Católicos decretasen que ningún galego
podía desempeñar este alto cargo. Este ao non deixar descendencia, Cillobre pasará a
despender da liñaxe luguesa dos Ribadeneira.
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A presentación do crego correspondíalle á Colexiata da Coruña, a Diego das Mariñas e aos herdeiros de Xoán Castro. Nesta época existía a capela de San Lucas no
lugar de Xerís. Segundo Sebastián Miñano (1829) fora fundada por un crego. Carré
Aldao tamén fai referencia a ela e dinos que a penas se conservan restos. Un veciño
da parroquia, segundo recolle Luís Giadás, lembra que en Xoves Santo ía ao prado
da fonte de San Lucas a encher unha botella de auga para levala logo a bendicir as
terras e despois chantaban unha póla de loureiro ou de oliveira en cada un dos catro
cantos de cada leira para escorrentar a meigaría . No mapa 1:25.000 do IGN aínda
aparece o topónimo Prado da Fonte de Sanluca (sic.). Houbo nesta parroquia tres
confrarías: San Antonio Abade, Santísimo Sacramento e Glorioso San Gregorio.
O Catastro de Ensenada (1753) recolle que os seus principais cultivos eran: trigo,
millo, cebada, fabas, viño e legumes. Había dous
muíños hidráulicos dunha roda, un deles era de
Diego de Oca, e varios oficios artesáns: carpinteiros (3), xastres (1), tecelás (5), zapateiros (2) e
algúns fabricantes de tella. Había un forno para
cocela en Aldán (Oldán). Tiña tres eclesiásticos
e dous fidalgos: Pedro Rodríguez Arijón e Pedro López Villamarín.
Igrexa de San Román de Cabovilaño

Seguindo na parroquia de Santa
María de Torás, son topónimos máis
ou menos transparentes os de O
Campo.
O devandito A Gándara, referido
a un terreo chan pouco produtivo,
nome de lugar que, como comentamos antes, pode referirse, con outra
palabra, á chaira ou terreo chan á
que tamén parece aludir o topónimo
A Laracha. A Barreira, nomea un
terreo abundante en barro, aínda que
tampouco sería imposible que este
topónimo fixese referencia á muller No lugar da Gándara, onde puido nacer o
consorte dun home apelidado Barrei- topónimo A Laracha, hai unha chaira moi
ro.
definida
A Portela pode nomeara portela dun antigo valado ou unha portela ou paso natural
entre dúas alturas orográficas. Vilasuso é a vila, no sentido antigo de pequena poboación ou aldea, de arriba, en latín sursu(m), hoxe -suso.

No lugar da Lagarteira atópase o recinto castrexo da parroquia, situado sobre un
outeiro de pendentes suaves. A acrópole coñécese polo nome de Leira do Castro. A
lenda dinos: “Viviron os mouros como en todos os castros” (Rodríguez Casal, 1975:
28). No lugar da Torre consérvase unha antiga casa soarega que posiblemente fose a
que lle deu nome á aldea.

En canto a Riotorto, nome dunha pequena corrente fluvial quedesemboca no brazo
do río Vilán que nace en Lestón, é un hidrónimo que se refire ás curvas dun río torcido
ou torto, detalle natural que se repite augas abaixo do citado río Vilán no lugar chamado Riotorto pertencente á parroquia de Cabovilaño, onde esta corrente fluvial describe
varias curvas.

Desta parroquia de Cabo Vilaño foi o dirixente anarquista José Esmorís, alcumado “Abeleiras”. Contribuíu a fundar sindicatos anarquistas en Carballo, Ponteceso,
Verdillo e Nantón, e representou á Federación Comarcal de Bergantiños no congreso
celebrado en Zaragoza en maio de 1936. Será “paseado” na Fonte Loureira, en Armentón o 13 de setembro de 1936.

Na freguesía de Santa María de Torás tamén se documenta o topónimo As Torres de
Cillobre, que vén sendo unha tautoloxía ou repetición de lugar alto e fortificado, xa que
a terminación -bre de Cillobre é retraíble ao celta bris, do tema brig, “castro, castelo,
lugar alto e fortificado”, en alusión ao que, aínda que non está catalogado, semellan ser
os restos dun castro, sobre o que, despois, aproveitando as vantaxes orográficas que
ofrece o lugar, se construíu a fortaleza medieval, hoxe desaparecida, a cuxas dúas torres
defensivas se refire a primeira parte do topónimo, tendo os compoñentes Torres- e -bre
do sintagma toponímico As Torres de Cillobre un significado similar, xa que ambos os
dous aluden as favorables condicións defensivas do lugar, aproveitadas, primeiro, por
un posible castro celta e despois por unha fortaleza ou castelo.

PARADAS
PARADA 1:AS TORRES DE CILLOBRE E CAPELA DE SAN ROQUE
En Cillobre, aldea pola que pasaba o antigo camiño que desde A Coruña se dirixía ás terras de Bergantiños e a Fisterra, na parroquia de Santa María de Torás, existiu a unha fortaleza e casa señorial das máis importantes da comarca bergantiñá.
O primeiro señor que coñecemos de Cillobre foi Martín Sánchez das Mariñas,
que viviu na segunda metade do século XIV, casado con Berenguela de Moscoso. Recibiu como dote moitos bens nas Mariñas e tamén a encomenda de varios mosteiros, entre eles o de San Pedro de Soandres, outorgado polo arcebispo compostelán Rodrigo
III de Moscoso
28

Preto das Torres de Cillobre está o lugar chamado Troa, que o profesor E. Bascuas
retrae a unha antiga forma *trobia, derivada da raíz indoeuropea *treb, “construción de
madeira, casa, caseta”, medieval. que puido ter usos agrícolas, construción relacionable
coa palabra galega “trobo”, inicialmente tronco oco,
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e despois colmea, en español “truébano”. En canto ao lugar chamado A Miñoteira
hoxe incluído, coma A Gándara, no casco urbano da Laracha, é un claro abundancial da ave rapaz chamada miñato, que antano aniñaría e viviría neste lugar.
Abandonamos a parroquia de Santa María de Torás no lugar chamado A Cheda,
topónimo que, malia ser interpretado moitas veces como procedente da voz do celta
hispano *cleta, “sebe, cerco, cerrado”, preferimos retraer a unha voz latina igual a
*planeta, probable diminutivo de planu, en alusión ao terreo chan que ocupa este
lugar, forma do relevo que se repite, pero de maneira máis notoria, no lugar chamado A Cheda, da parroquia carballesa de Bértoa.
O posible castro das Torres de Cillobre
Xa na parroquia de Santiago de Vilaño,
A Areosa, lugar onde está a igrexa parroquial, alude a un terreo areoso. O de Bos
Aires é un emprazamento que puido ser
percibido como de bos aires no sentido de
saudables e pracenteiros, se non se trata
dun topónimo de traslado traído dende a
cidade arxentina de Buenos Aires por un
antigo emigrante retornado.

Localízanse dentro do territorio parroquial dous xacementos castrexos: o de Montes
Claros e o das Motas, este situado ao sueste do anterior. O primeiro é un castro importante e coñecido. Xa nos fala del o historiador Carré Aldao. Conserva abundante
riqueza lendaria.
O castro das Motas é un pequeno recinto (35 m x 39 m), rodeado dun terraplén. A
lenda conta: “Din que entre os dous castros había pasadizos secretos que os comunicaban” (Rodríguez Casal, 1975: 34).
No ano 1987 descubriuse na igrexa parroquial un miliario que formaba parte da estrutura do templo. Segundo o profesor Caamaño a súa inscrición, que podería dicir
algo así: “bono rei publicae natus. Magno Decentio nobilissimo et florentissimo caesari”.
(Falta a última liña), honra ao césar Decentio, irmán do emperador Magnentio. Este
investigador dátao no século IV da nosa era, e podería corresponder ao Vía XX denominada “Per loca marítima”. Actualmente está depositado na sancristía desta igrexa.
Nesta parroquia sitúase o pazo de Montes Claros, que pertenceu á familia dos Añón e Romero, e máis tarde, aos Canedo, do
que temos datos desde o século XVIII. Conserva no seu interior a
capela da Virxe das Dores. Foi rehabilitado recentemente polos
propietarios actuais.
Na aldea de Pazo, preto da parroquial, hai tamén unha casa
soarega coñecida como casa dos Canedo, propietarios de moitas
terras da parroquia e do monte do Castro, de aí que este se coñecera tamén como o monte de Canedo.

O topónimo A Botica pode referirse a unha antiga botica ou despacho de medicamentos vexetais e especias, a unha horta dalgún mosteiro medieval onde se cultivaban plantas e herbas medicinais ou a un antigo almacén ou bodega, en latín apotheca, palabra procedente, en primeira instancia, do grego, que é a base etimolóxica
dos topónimos galegos Botica, Bodega e Adega. A unhas brañas ou terreos baixos e
húmidos onde nace auga refírese As Brañas.
En Bustelo houbo un pequeno busto ou prado destinado ao pasto de gando. Os
Canedos debe referirse, mellor cá varios canavais ou conxuntos de canas, a unha
familia apelidada Canedo. Ferreiros refírese á condición de ferreiro ou ao apelido
alusivo a ese oficio. As Fervenzas nomea varias fervenzas ou saltos de pequeno desnivel que forma o río Anllóns no lugar así chamado.
A Fonte da Canle, significa a fonte do cano ou da canle. No lugar chamado O Formigueiro houbo un tobo ou niño de formigas. O topónimo Fornelos, pode referirse a
pequenos fornos comunais de cocer o pan, a
ocos naturais ou artificiais, que poden ser
pequenos nichos para acubillar imaxes de
culto, a ocos de tumbas medievais ou ás
caixas en forma de fornos de monumentos
megalíticos tipo dolmen
O lugar da Cheda da parroquia de Torás
está nunha pequena chaira ou planeta
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Temos outra casa soarega en Vilaño Vello, que forma un conxunto arquitectónico rural, xunto co alpendre, o hórreo e o espazo cercado de arredor. A vivenda ten planta rectangular e dous
andares. Os muros son de cachotería, agás portas e fiestras, enmarcadas en cantería. A cuberta, a dúas augas, é de tella curva
do país. Nela destaca unha grandiosa cheminea. Todo o conxunto
foi restaurado recentemente.

Esta casa de Vilaño Vello débese corresponder coa que cita Martínez Barbeito (1986).
Segundo os datos que el nos achega, a comezos do século XVIII, habitábana Adriano
Arijón e Teresa de Aldao Caamaño. A súa filla María Antonia Arijón, emparentou co
militar, Felipe Saavedra Leis, dono da casa de Tarrío, en Santiago de Xubial (Melide). O
fillo deste matrimonio, Emigdio Saavedra Arijón, foi un personaxe destacado na guerra
contras os franceses.
PARROQUIA DE SAN ROMÁN DE CABO VILAÑO
Esta parroquia coñécese tamén polo nome de San Román, denominación do seu patrón. A comezos do século XVII era anexo de Vilaño. As súas rendas repartíanse entre
o reitor (párroco), o convento de Caión e Diego das Mariñas.
27
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As torres de Cillobre xa perderan a súa forma pola transformación sufrida,
pero aínda conservaban o portalón de entrada rematado nun frontón semicircular no que lucía un fachendoso escudo.
A igrexa parroquial antiga de Santa María atópase separada do núcleo da Laracha, que medrou ao longo da estrada C-552. Trátase dun templo de planta dunha soa nave de forma rectangular, igual que a súa ábsida. Os muros están choídos a base de cachotería, utilizando as pezas de cantería para os esquinais e enmarques de portas e fiestras. O teito a dúas augas, cóbrese con tella curva do país.
A fachada presenta a típica forma pentagonal con porta alintelada, fornela, fiestra e espadana.
No ano 1968 construíuse un novo templo máis amplo e
máis cerca do núcleo, no que se ofician os actos relixiosos. Actualmente a capital do concello conta cunha poboación duns 3000 habitantes e nela ubícanse os principais servizos do concello: centros de ensino, centro de
saúde, polideportivo, piscina climatizada, centro de día,
Casa da Cultura, etc.
Praza do concello da Laracha
PARROQUIA DE SANTIAGO DE VILAÑO
A comezos do século XVII esta freguesía tiña trinta e un veciños e as súas rendas
dividíanse en dúas partes: unha era para o convento dos agostiños de Caión e a
outra para reitor. A presentación deste correspondíalle de xeito alternativo á Colexiata da Coruña, a Diego das Mariñas, señor das torres de Cillobre, e aos herdeiros
de Xoán de Castro. Nesta época estaban constituída a confraría das Ánimas que
tiña como renda varias reses (vacas) e existía xa a capela de Santa Cristina, hoxe
desaparecida, da que queda como vestixio o nome dun monte. Máis tarde constituiranse tres confrarías máis: Santísimo Sacramento, Nosa Señora do Carme e Santísimo Rosario.
A mediados do século XVIII o Catastro de Ensenada achéganos datos de interese
sobre esta parroquia. Dinos que producía sobre todo trigo, centeo, millo, cebada,
fabas, legumes, castañas e liño. Había 16 muíños, todos dunha roda, agás un que tiña dúas. Un deles pertencía ao párroco Francisco
Sancristóbal, quen tiña tamén un batán. Había soutos de castiñeiros e unha devesa real
no lugar de Quintáns de 800 ferrados. Tiña
dous fornos de cocer tella no lugar da Telleira, propiedade de Manuel de Aldao, da parroquia de Mens E varios oficios artesáns:
carpinteiros (3), xastres (2), zapateiros (6) e
un tecelán .Tres fidalgos: Manuel Aldao, José
Rodríguez Añón e Teresa de Caamaño
Igrexa de Santiago de Vilaño
(viúva).
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A Fraga refirese a unha fraga ou bosque con árbores variadas. A Lamela nomea un
pequeno terreo con moita lama que no verán se converte nun prado. Os Meáns, literalmente “os medianos” no sentido de algo que está no medio, é un adxectivo que orixinariamente debeu estar acompañado dun substantivo, hoxe desaparecido, referido a varias
realidades de xénero masculino (penedos, outeiros, etc.), que estaban entre ou no medio
de dous puntos ou referentes.
Montes Claros, topónimo construído con outro adxectivo, que neste caso no perdeu o
seu substantivo, é un topónimo similar ao de Calvos, en orixe *Montes Calvos, que alude
aos claros ou espazos sen vexetación dun monte arborado e/ou con mato, que pode ser o
castro de Montes Claros ou as alturas que hoxe reciben o nome do Queiroal. En canto
ao Pazo é un nome de lugar de obvio e transparente significado, sempre en cando teñamos en conta os diferentes graos de suntuosidade que ten o edificio chamado pazo en
Galicia. Quintáns vén de quintanas, “fincas pechadas”, “complexos agrícolas con fincas
e edificios”.
Ribela, é un diminutivo de ripa, “ribeira, costa”, en alusión a unha pequena costa,
ribeira ou ribela que forma o río Acheiro nese punto antes de desembocar no Anllóns.
O Seixo refírese a un seixo, pedra ou roca. A Telleira fálanos dunha antiga telleira ou
lugar onde se fabricaban e cocían tellas. Vilanova alude a un pequeno lugar poboado
que no seu día foi considerado novo con relación a outras aldeas preexistentes. En canto
a Vista Alegre, é un nome de lugar dende o cal se vén boas ou alegres panorámicas. Menos transparentes e fáciles de interpretar que os topónimos anteriores son os de, tamén
pertencentes á parroquia de Santiago de Vilaño, Fragunde e Marfulo. Este alude ás antigas propiedades e/ou ao antigo lugar de habitación dunha persoa apelidada Marful,
apelido inexistente no concello da Laracha, que é frecuente no extremo occidental de
Asturias e no nororiental da provincia de Lugo, polo que o tal Marfulo que deu o topónimo homónimo debeu ser unha persoa vida dalgunha desas dúas zonas xeográficas.
Polo que respecta a Fragunde, procede de *(villa) Fradegunti, en alusión a unha antiga
explotación agrícola da que sería o titular un tal Fradeguntus. A outro posesor territorial refírese o topónimo Amboade, procedente dunha antiga granxa ou *(villa) Involati,
en alusión a outro antigo latifundista agrícola que se chamaría Involatus ou Ambulatus,
persoa que, se non é a mesma, tivo un tocaio na parroquia coristanquesa de Seavia, onde, como comentamos no número 16 de “Andando por Bergantiños”, existe outro lugar
chamado Amboade.
De Samiro, dicir que se refire ao nome xermánico latinizado Salamirus, que é o mesmo
nome de persoa, pero en nominativo, que lle deu o nome a praia viguesa de Samil. Finalizamos o noso percorrido toponímico pola parroquia de Santiago de Vilaño no lugar de
Vilaño Vello, que é onde debeu nacer o topónimo Vilaño , a partir do cal se organizaría
unha primitiva parroquia chamada San Roman de Vilaño, advocación que logo se trasladaría ao lugar do Grixario, creándose a actual freguesía de San Román de Cabovilaño, mentres que no lugar da Areosa se construiría o templo parroquial da de Santiago
de Vilaño.
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En canto ao topónimo Vilaño, é posible que proceda dun sintagma latino igual ou
similar ao de *(villa) de Agniu(m), en alusión a unha vila agrícola ou granxa dun posesor chamado Agnius. Outra posibilidade é que Vilaño veña de *(villa) de Villaniu
(m), en referencia a unha granxa dun tal Villanius, antropónimo que pode ser o mesmo ao que quizais se refira, pero a partir de *(villa) Villanii, en xenitivo, o hidrónimo
Vilán.
Cabe, cabo ou xunto ao lugar de Vilaño Vello, que tamén recibe o nome de Vilaño,
atópase a parroquia de San Román de Cabovilaño.
Trasladados a esta freguesía empezamos o noso percorrido toponímico no lugar
de Arén, topónimo moi probablemente procedente dun prerromano *ar, “auga, fonte, nacedoiro”, en alusión aunha fonte onde nace unha pequena corrente fluvial que
desemboca no inmediato río Vilán, ou Rego de Quenxe, afluente, á súa vez, do
Anllóns.
Topónimos máis ou menos transparentes da
parroquia de San Román de Caboviñalo son os de
O Amieiro, de obvio significado. A Braña e A
No lugar de Arén nace esta pequena
corrente de auga
Braña Grande nomean terreos baixos con moita
humidade onde nace auga. O Campón alude a un
campo de secaño.
Cancelo de Abaixo, Cancelo de Arriba e Cancelo do Medio refírense a unha cancela pequena. O Castro ao castro de San Román, emprazado neste lugar e no contiguo da Lagarteira, topónimo que pode aludir a un lugar abundante en lagartos ou,
cremos que é a mellor posibilidade, á ave rapaz chamada lagarteira por alimentarse
basicamente dese réptil.
O Chamusco tanto pode nomear un antigo pedazo de monte con leña medio queimada, isto é, chamuscada, como un lugar onde se ía buscar leña para o lume. A Costa sinala a presenza dunha costa ou desnivel de terreo.
En canto ao Cuartel pode referirse a un terreo (nun principio á cuarta parte dun
terreo) destinado a fines diversos, como, entre outros, servir de terreo acoutado para
cazar.
Na parroquia de San Román tamén son fáciles de descifrar os nomes de lugar O
Feal, proveniente do latín fenale, alusivo a unha antigo feal ou terreo plantado da
herba forraxeira chamada feo.
A Forxa recorda a antiga presenza nese lugar dunha forxa ou ferrería. O Grixario
refírese ao igrexario ou conxunto de terras pertencentes a igrexa parroquial de San
Román de Cabovilaño.
Os Mouriños recibe ese nome porque neste lugar viviu unha familia apelidada Mouriño.

Andamos por Bergantiños e aprendemos en cada nova andaina. Sexamos respectuosos
con cantas xentes e lugares conforman tan variada como extraordinaria comarca. A tal
fin e desideratum, cómpre facer xusta louvanza das súas virtudes, sen desleixo de apuntar
cousiñas que poidan axudar a correxir eivas.

INTRODUCIÓN HISTÓRICA
As parroquias de Santa María de Torás, Santiago de Vilaño e San Román de Cabo
Vilaño, a mediados do século XVIII formaba parte da xurisdición Real de Verdillo, segundo nos informa o Catastro de Ensenada, da que era señor Diego de Oca, veciño da
cidade de Betanzos. Máis tarde pasaron á xurisdición de Bergantiños, xunto coas de Coiro, Lestón e Soutullo. Verdillo pasará a pertencer a de Erboedo da que tamén formaban
parte Lendo e Lemaio, baixo o señorío de dona Joaquina de Oca.
Na primeira división territorial que se fai de provincias e concellos alá polos anos vinte
do século XIX, o concello actual da Laracha, tiña a súa sede en Coiro. Logo cando en
1836 se crea a división definitiva, este concello aparece constituído por 12 parroquias,
unha menos das actuais porque daquela non existía a de Golmar, integrada na de Coiro.
A capital municipal vai situarse no lugar da Laracha, de aí a súa denominación, no camiño real que desde a Coruña se dirixía a ponte Lubián.

SANTA MARÍA DE TORÁS
A comezos do século XVII esta parroquia era a menos poboada das tres, tiña tan só
dezasete veciños. As rendas que xeraba repartíanse en tres partes. Unha era para o reitor, e as outras dúas para Diego das Mariñas, quen tamén lle correspondía a presentación do párroco. Cítase nesta época a capela de San Roque, fundada por Fernán Pérez
Parragués e a súa dona. Existiron tres confrarías: Santísimo Sacramento, Nosa Señora
do Rosario e Nosa Señora do Carme.
A mediados do século XVIII, segundo nos achega o Catastro de Ensenada, producía
trigo, centeo, millo, fabas, legumes e liño. Os décimos e primicias repartíanse entre o párroco e a marquesa de Parga da casa de Cillobre. Había en total 7 muíños hidráulicos,
un de dúas rodas e o resto de unha. Cinco eran os fidalgos desta freguesía: Andrés e Antonio Villamarín, Andrés e Juan Varela Pardiñas e Andrés Antonio de Pazos. Os oficios
artesáns que había eran: carpinteiros (1), xastres (5) e zapateiros (2).
Nesta parroquia localizábanse as torres de Cillobre, importante fortaleza que xa existía
no século XV, pertencente á familia dos Mariñas. Foi derrubada durante a revolta irmandiña de 1467 e reconstruída despois.
Cando se creou o concello da Laracha en 1836 a parroquia de Santa María de Torás,
na que se situou a súa capitalidade, tan só tiña 339 habitantes.
Era a terceira con menor poboación, despois de Soutullo e Lemaio. Cara a 1920 tiña 580 hab., sendo o lugar máis poboado o
da Laracha con 64 residentes. Por estes anos, segundo nos
achega Carré Aldao, nesta parroquia había dúas escolas, unha
de rapaces e outra de nenas, e posto de garda civil de 3ª clase.
Igrexa antiga de Santa María de Toras
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Un segundo e modesto apunte de observador
ten que afectar á calidade constructiva, os modelos estructurais e a ornamentación exterior, presuntamente importados. Os referentes copiados
poden ser moi válidos no seu país de orixe e, sen
embargo, resultaren absolutamente fallidos para
unha orografía e climatoloxía como a nosa. diseños de moradas que en determinadas latitudes (e
altitudes) chaman a nosa atención.
Unha ollada pasadía a ambas marxes da C-552, tanto no tramo que nos ocupa
como antes e despois del, evidencia dúas cousas. A primeira delas é que a máis
ampla maioría das edificacións foron financiadas con cartos da emigración e copiando exemplos foráneos. Esta afirmación non debe acollerse como desmerecedora para os promotores familiares. Ben ao contrario, sabido é con canto esforzo
e renuncia se acadaron melloras en cada rueiro deste país grazas a eles, fuxindo
da secular corte-borralleira.
Parece igualmente innegable que no ánimo íntimo de cada un deles aniñaba
unha concepción estética que, sendo de natureza subxectiva, había de causar admiración nos seus . Mais con todo, e isto non é –ao noso entender– menos relevante, medrou exponencialmente un gravísimo problema identitario: a todo o longo da estrada non
hai dúas casas iguais. É posible inventariar unha
.ficas de casal (alpina, savoiarda, mediterránea,
campañarda, campiñesa, etc.), e non menos de trinta sub-tipos de ecléctica composición, que lóxicamente e según os ollos de cada quen, poden ir desde
modelo armónico e integrado na paisaxe ata exemplo de desatino en perfil e proporcións.
Unha última consideración, seguramente compartida por outros usuarios de
vías interurbanas galegas, é a urxente necesidade de armonización de normas
que emanan das distintas administracións afectadas. Se non se acada tal obxectivo, e á marxe de licencias de obra “axustadas á dereito”, manteránse no tempo as
mesmas eivas da paisaxe urbana, tan necesitada de estima como a do rural
A título de exemplo (predicable igualmente do resto das estradas galegas): en menos dun kilómetro, e
com-putada a distancia desde o teórico centro do
vial, as
vivendas gardan ata cinco e seis reximes distintos de
separación e aliñación. Xa non falemos do réxime de
alturas…
Distintos modelos de casas que se poden ver na zona
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A aldea chamada Padronelo chámase así en alusión ao terreo pedroso sobre a que está
construída
O topónimo A Rega, situado sobre o brazo do río Vilán que nace en Lendo, refírese a
esta corrente fluvial, significado que é similar ao do tamén hidrónimo O Regado, situado, coa súa ponte do Regado, a carón do río Vilán. O Salgueiral fálanos dun territorio
auguento con moitos salgueiros. Na Teixoeira houbo unha teixoeira ou tobo de teixugos
ou porcos teixos.
Máis difíciles de interpretar son os topónimos da parroquia de San Román de Cabo
Vilaño, todos referidos a nomes de antigos posesores ou terratenentes de nomes
xermánicos latinizados, Fermelle, referido a unha vila agrícola ou granxa dun tal Frumildus, co seu grupo ld (Frumild) transformado, por asimilación, no lldo actual Fermelle, como ocorre como topónimo Gabenlle, que analizamos ao principio. Oldán, vén de
Oldanus. E Xeriz de Sigericus, como, pero con seseo, a segunda parte do topónimo burgalés Castrogeriz.
En canto a Trasande, este lugar chámase así por estar tras ou detrás, dende a perspectiva dun observador que veña do sur, da aldea de Sande, proveniente dun sintagma
igual ou similar ao de *(villa) Sandi ou de Sandus, antropónimo xermánico latinizado
que tamén é a base do apelido Sande.

O URBANISMO AO LONGO DA COMARCAL AC-552
Unha boa parte do territorio larachés, que conforman as tres parroquias obxecto de estudo, resulta atravesado pola estrada comarcal C-552, que non só as comunica
entre si, senón que tamén vertebra e dá axeitada continuidade ao resto da comarca
bergantiñá. Esta circunstancia explica que, ao longo dos últimos cincuenta anos, boa
parte da pobación do concello acabase abeirando a unha e outra banda da estrada,
sempre asociada ao progreso e a modernidade. De tal xeito así é que o conxunto de
casas e inmobles dispostos a carón do camiño seguramente definan, para os propios
veciños, usuarios de paso, e para moitos dos visitantes ocasionais, un perfil estético
singular que apuntala a idiosincrasia de pobo, e un signo externo que permite evaluar
a súa riqueza patrimonial, individualizada e de conxunto.
Cando se levan moitos anos facendo o mesmo traxecto diario, sobre todo coa
maior capacidade de observación que nos brinda viaxar no bus que outro conduce, un
vai, mesmo sen querelo, memorizando cantas casiñas (e casonas) foron erguendo desde
Torás ó Regado. A primeira observación é, naturalmente, a multiplicación de vivendas
en primeira liña da estrada. A meirande parte delas son de tipo unifamiliar e amósanse
arroupadas por plantíos ou hortas tradicionais. Pero a estrutura vilega que foi desplegando a capitalidade do Concello, contribuiu ao levantamento de vivendas grupais,
máis ou menos ordenadas, do mesmo xeito en que aconteceu no resto de concellos galegos periurbans ou de certa puxanza económica Mesmo hai exemplos da tardía explosión urbanística, non sempre consoante co retroceso demográfico, como podemos apreciar nas inmediacións da glorieta de acceso á A-55
21

Parroquias de Cabovilaño, Torás e Vilaño

5

1

6

2

7

4

22

3

23

