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Neste traballo dispoñémonos a afondar no coñecemento xeográfico, 

antropolóxico e cultural da parroquia de Santa María de Ons, no concello de Brión, e 

máis concretamente trataremos todo aquilo que se relaciona coa xestión, utilidade e 

vivencia da auga ao longo do tempo, dende as primeiras vías e pontes romanas ata o 

seu aproveitamento actual, pasando pola enorme actividade desenvolta durante o 

século XX, que representou o período de maior explotación dos recursos que nos 

proporciona esta substancia tan indispensable para a vida: a auga. 

Este traballo naceu a raíz dun interese pola propia terra (xa que un dos 

realizadores do mesmo reside nesta parroquia brionesa) e dun afán por coñecer os 

costumes do pasado, centrándonos particularmente na época dos nosos avós, xa que a 

pesar de ser un tempo non moi afastado, moitos de nós somos alleos ao estilo de vida 

do século pasado no mundo rural. Somos conscientes dos grandes cambios e 

innovacións tecnolóxicas que tiveron lugar en apenas un par de xeracións e por iso 

mesmo un dos obxectivos deste traballo consiste en retratar a vida  tipicamente 

campesiña e os recursos dos que dispoñían para a alimentación, o cultivo e pesca, o 

desempeño das tarefas domésticas, etcétera.  

Engadimos a este interese polo pasado a grande importancia que cobra a auga 

en toda a nosa comunidade, cuxa dispoñibilidade representou tradicionalmente, 

dende a antigüidade, unha característica indispensable para o establecemento de 

asentamentos humanos; tamén cabe destacar a súa importancia cultural, xa que a 

auga representa un elemento da natureza moi empregado na literatura universal e na 

simboloxía poética. Ademais, tendo en conta que Galicia é unha das comunidades máis 

chuviosas da Península Ibérica (como exemplo, en Santiago de Compostela chove unha 

media de 140 días ao ano), e citando a Álvaro Cunqueiro, que chamaba a esta a nosa 

terra “o país dos dez mil ríos”, podemos ver a gran relevancia que tivo e segue a ter a 

auga nos nosos días. 

Da unión destas dúas ideas nace este traballo. Trata a auga dende un punto de 

vista histórico e a través das vivencias, historias e o saber daquela xente que coñece 

todo o relacionado coa auga nesta parroquia, Santa María de Ons, escollida por ser un 

lugar próximo situado a carón do río Tambre, razón pola cal a auga cobra unha maior 

significación na vida dos seus habitantes.   

Para o desenvolvemento e a realización do estudo distribuímos a distinta 

información por apartados, comezando por unha sección na que se fala sobre a 

situación da parroquia, a súa poboación e as aldeas que a compoñen e continuando 

con distintos ámbitos relacionados coa auga en Ons. A obtención da información 

necesaria realizouse mediante dous procedementos básicos: un de consulta 

bibliográfica, extraendo os datos necesarios de distintos libros nos cales aparecían 

referencias ou capítulos que trataban determinados aspectos da auga nesta parroquia, 

e compilándoos de xeito que obteñamos a maior información posible; e un traballo de 
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campo, consistente en recadar información por parte de persoas (informantes) 

oriúndas da parroquia que, ou ben pola súa idade poden ofrecernos unha información 

moi valiosa sobre as súas vivencias ou algúns deles tiveron e seguen a ter unha gran 

curiosidade pola historia desta parroquia e posúen enormes coñecementos. Esta 

información recollida de xeito oral e exposta no seguinte traballo ofrécenos moitos 

datos non recollidos en ningún libro; aparte, tamén se ofrecen imaxes tomadas 

recentemente, de lugares antigos, pouco accesibles e (nalgúns casos) abandonados, así 

como anécdotas que nos ofreceron os informantes entrevistados e que dan unha boa 

visión da vida naqueles tempos, facendo desta investigación un traballo moito máis 

ameno e interesante. 
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 ONS 

 

Santa María de Ons é unha parroquia que se localiza no noroeste do concello 

de Brión. Ten unha extensión de 6,4 km cadrados que se dividen entre as súas 6 

entidades de poboación: as aldeas de Fonte Paredes, A Igrés (A Igrexa), Pazos, Ons, 

Salaño Grande e Salaño Pequeno. Limita ao norte co Concello de Negreira, separado 

polo río Tambre, que rodea a parroquia  na súa maioría, e ao leste co Concello de 

Ames; ao sur atópase a veciña parroquia de Viceso. 

A comezos do século XVII, segundo o cardeal Jerónimo Del Hoyo, vivían en Ons 

36 veciños. A continuación, en 1827, dise que aquí residían 465 persoas que formaban 

99 familias. No primeiro padrón municipal, en 1838, consta que eran 263 os 

habitantes, dos que estaban ausentes 14 deles. Segundo os datos do padrón municipal 

de 2008, residían 286 persoas (146 mulleres e 140 homes), e actualmente, segundo o 

padrón municipal de 2015, son 207 persoas (106 mulleres e 101 homes) as que residen 

na parroquia de Ons. Con estas cifras recentes sobre a veciñanza, cabe destacar que 

nos últimos estase a producir un pequeno aumento da poboación debido á 

construción, compra e renovación de vivendas rurais; non obstante, este mínimo 

incremento demográfico non compensa a perda de habitantes provocada polo 

avellentamento da poboación rural, xa que se perderon 79 habitantes nos anos que 

van de 2008 a 2015. 

ANO POBOACIÓN 
Comezos s.XVII 36 

1827 465  
1838 263 
2008 286 
2015 207 

 

Imaxe extraída da web do Concello de Brión 

(http://www.concellodebrion.org/concello/parroquias/ons.html) 

http://www.concellodebrion.org/concello/parroquias/ons.html
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Por pertencer ao mundo rural, é preciso mencionar a importancia histórica da 

agricultura e da gandería, vida cada vez a menos. Neste aspecto, cabe mencionar que a 

mediados do século XIX os principais produtos eran o millo, centeo, patacas, castañas, 

legumes e froitos, nesa orde. 

Ons sempre estivo moi relacionado co río Tambre, xa que o territorio desta 

parroquia se atopa dentro dun grande meandro deste río, que o rodea por todos os 

ventos menos polo sur. De feito, cinco dos nomes das aldeas da parroquia están 

relacionados co río, é dicir, son hidrónimos: 

- Ons é o nome da parroquia e mais da aldea do nacente, cuxa orixe provén da 

época dos celtas ou anterior; provén de annios, termo relacionado con ángulo, 

referíndose aos “ángulos” de distinta amplitude que formaban os meandros 

dos ríos. 

- Salaño, o Grande e o Pequeno, é o nome dos dous lugares situados cara o 

poñente. Este topónimo provén da raíz hidronímica celta sal, sala, ou sar, moi 

frecuente en toda Europa e que significa “fluír”, “corrente de auga” ou 

“regueiro”. 

- O nome do lugar de Pazos é moi frecuente en toda Galicia, pero ao contrario do 

que poida parecer non está relacionada cas casas señoriais típicas do rural 

galego, senón cos chamados “pasos”: ringleira de grandes pedras colocadas no 

leito dun río de xeito que sobresaísen, permitindo cruzalo dunha beira a outra 

sen mollarse. 

- O topónimo de Fonte Paredes débese, nin mais nin menos, a que a aldea naceu 

arredor dunha antiga fonte. O termo paredes tampouco deixa lugar a dúbida, 

aínda que non se saiba certamente que paredes eran as que había. 

- Por último, A Igrexa, leva (obviamente) ese nome por se o lugar onde se situaba 

o templo orixinal da parroquia ata que se trasladou en 1789 para Fonte 

Paredes, cando se construíu a actual. Cabe mencionar tamén que aquí estamos 

a reflectir o topónimo normalizado, pero todos os veciños falan d’A Ighrés. 

 
Imaxe extraída de Google Maps 

A Igrés 

Ons de Abaixo 

Fonteparedes 

Pazos 

Salaño Pequeno 

Salaño Grande 
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 PASOS E PONTES 

Galicia estivo sometida ao Imperio Romano durante cinco séculos e a eles 

debémoslles cousas elementais como o idioma e o sistema de leis, entre outras. Dende 

a antigüidade sempre existiron redes viarias locais que comunicaban unhas aldeas con 

outras, pero os romanos cubriron o seu imperio cunha elaborada rede de calzadas 

empedradas e pontes, das que algunhas aínda seguen prestando servizo na 

actualidade.  

O itinerario de Antonino, dos séculos II e III, é o primeiro mapa de estradas que 

se coñece. Nel 

aparecen tres vías 

principais que 

percorren Galicia: a 

vía XVIII (Vía Nova, 

de Braga a Astorga), 

a vía XIX (entraba 

por Tui e remataba 

en Astorga) e a vía 

XX, tamén chamada 

Per Loca marítima 

(pola beira do mar), 

que ía dende Braga 

(Bracara) ata A 

Coruña 

(Brigantium). 

 

 

Parece seguro, sendo cada vez máis os historiadores e arqueólogos que apoian 

esta idea, que pola parroquia de Ons puido pasar a vía Per Loca Marítima, razón polo 

cal a Ponte Pías, unha das máis sonadas durante a Idade Media, situada entre Ons e 

Negreira, sería na súa orixe obra romana ou moi antiga. Esta ponte xa estaba 

documentada no século XIII, xa que no ano 1220 Xoán Froila Marín, deixa no seu 

testamento unha espléndida doazón de dez casais, vinte eguas e o garañón, trinta 

vacas e o touro e 16 tenreiros para esta obra, facendo constar que sexan reconstruídos 

os piares e que por enriba leven trabes de madeira. 

A orixe do nome desta ponte, chamada Pías, débese a que non contaba con 

arcos, senón que tiña o chan de madeira apoiado sobre varios piares de pedra. Logo do 

Imaxe extraída de 

http://terraeantiqvae.com/m/blogpost?id=2043782%3ABlogPost%3A51998  

http://terraeantiqvae.com/m/blogpost?id=2043782%3ABlogPost%3A51998
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descubrimento dos supostos restos do apóstolo Santiago, a tradición situou aquí un 

dos primeiros milagres que obrou en Galicia. Cando os discípulos trouxeron a enterrar 

o seu corpo pedíronlle licenza para facelo á raíña Lupa, que lles dixo que debían ir a 

Duio (Fisterra), a pedirllo a Régulo, que os mandou prender e encarcerar, pero por 

milagre dos anxos, ao anoitecer, e tras formar as estrelas na escuridade unha porta de 

luz, puideron fuxir. Ao darse conta de que fuxiran, o exército de Régulo saíu na súa 

persecución, mais ao pasar sobre a ponte de Ons esta derrubouse cun gran estrondo, 

morrendo afogados nas augas do río a maioría dos soldados. Este feito foi pasando de 

boca en boca, polo que ninguén volveu ameazar aqueles homes. 

Esta lenda do milagre do apóstolo Santiago vese representada no escudo de 

Negreira, no cal aparece a ponte rota precisamente a raíz do milagre que librou aos 

discípulos e ao corpo do Apóstolo dos seus perseguidores, unha estrela que podería 

significar que os discípulos de Santiago viñan a predicar para acabar coa escuridade 

pagá e o enfrontamento das figuras que están sobre a ponte, a cruz e o soldado, que 

simbolizan a vitoria da relixión sobre a gloria do imperio Romano. 

Ao quedar intransitable a ponte Pías que comunicaba as dúas bandas do río 

Tambre regresouse ás barcas tradicionais, cunha estrutura elemental, nas que un 

barqueiro se encargaba de transportar tanto a persoas como a mercadorías e a 

animais por uns céntimos ou polo mesmo valor en especie (millo, patacas, centeo…). 

Só en certos lugares, como cruces de camiños ou cidades importantes, este sistema 

posuía unha infraestrutura máis desenvolvida e complexa, na que barcas con gran 

capacidade daban servizo ao constante fluxo de movemento. Este sistema é o máis 

primitivo e prehistórico, ademais de ser o que máis permaneceu activo, xa que chegou 

practicamente ata o presente. 

Este tipo de comunicación debeu existir desde moi antigo neste tramo do río, 

xa que nas crónicas da Idade Media, ao falar deste paso, indícase que tiña que haber 

barcas. Pouco se sabe acerca do ano no que se volveu ao sistema de barcas, pero xa no 

catastro de Ensenada do ano 1752 consta que hai unha barca no río Tambre para pasar 

a Negreira e que lle ten alugada un veciño de Ons, Juan de Pedrares, a Dona María 

Isabel de Castro Verde, viúva veciña da cidade de Santiago, por cento vinte e un reais 

vellón e catro ducias de troitas valoradas en cinco reais e medio vellón. Esta barca, 

xunto con outra existente un pouco máis abaixo no lugar de Ombre –que unía os 

lugares de Ombre e Forxán con Maio pequeno, na parroquia de Liñaio–, seguían 

existindo en 1898, como refire o historiador Antonio López Ferreiro ao tratar a ponte 

de Ons. 



Auga en Ons 
 

 
- 9 - 

 

As embarcacións máis utilizadas eran as dornas (vocablo prerromano), un tipo 

de barcas moi estendidas que servían para pasar xente entre as dúas beiras dos 

grandes ríos. Son famosas as do Baixo Miño e as dos Peares, aínda que tamén existiron 

tanto no río Ulla coma no Tambre. Estas consistían en troncos de castiñeiro baleirados 

que foron evolucionando para asemellarse a unha embarcación clásica. Hoxe en día 

emprégase o termo dorna para referirse á embarcación de vela para a pesca propia 

das Rías Baixas. 

 

Imaxe extraída do Portal de Archivos Españois (Ministerio de Educación, Cultura e Deportes) 

Imaxe (esquerda) extraída de A auga na natureza. Fotografía (dereita) na Casa das Insuas, Rábade, Lugo.  
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Nalgúns lugares, ademais das barcas, existían os barcos de dornas, que 

precisaban de dous remeiros. As do Miño eran de 6 m. de eslora e cerca de 4 de 

manga, con capacidade para tres carros con bois e varias persoas. As dornas consistían 

en dúas barcas unidas por unha balsa. O barco de dornas estaba formado por 2 dornas 

que podían ser monóxilas (formadas por unha soa peza de madeira). Estas eran máis 

semellantes a dous troncos (podían ser de carballo ou castiñeiro) labrados e escavados 

de forma que flotaban realizando unha función estabilizadora da embarcación. Estes 

dous troncos estaban unidos por tres travesas sobre as que se asentaba un taboado 

con forma cadrada. 

O último tipo de barcas, que non precisaban de barqueiro, eran aquelas que 

permanecían unidas dunha beira a outra do río por medio de arame no que era 

necesario agarrarse e ir 

turrando para desprazala. 

Este tipo de barcas son moito 

máis pequenas cás 

anteriores, de servizo manual 

e con capacidade para unha 

mínima carga.  

O barqueiro máis antigo do que se ten constancia no paso que había entre Ons 

e Negreira, preto da ponte actual, é Ricardo Esparís, veciño do lugar, que logo de 

regresar da emigración cubana en 1924 e aproveitando a tardanza da nova ponte que 

estaban a construír, encárgase de pasar xente e gando dun lado ao outro nas súas 

dornas, unha pequena duns 2,5 metros de longo e 1 de ancho e outra maior de 4 por 3 

metros que era usada para o gando e mesmo para pasar os carros típicos de Galicia. As 

tarifas son verdadeiramente curiosas, xa que Ricardo cobraba un patacón (10 céntimos 

de peseta) ás persoas e ata un real (25 céntimos de peseta) por cabeza de gando. Nos 

días de feira en que as vacas ían acompañados dos seus becerros, estes non pagaban. 

Por santa Eufemia –en setembro–, nas feiras anuais do 25 de marzo e de Santos –1 de 

novembro–, o barqueiro podía gañar ata 15 ou 20 pesos (100 pesetas). Cando había 

medras no río e as dificultades para atravesalo aumentaban, os veciños e algúns dos 

usuarios debían axudar para lograr chegar á outra beira do río. Ten habido accidentes 

graves, con vítimas mortais, neste paso do río en días de temporal e debido ós ventos 

e fortes correntes, sobre todo no inverno. Na memoria popular quedou o afogamento 

de varios integrantes dunha banda de música, neste paso do Tambre. Recollemos un 

testemuño sobre isto. 

Durante a segunda República (1931-1936), no ano 1935, proxectouse a 

construción da ponte Ínsua, que une Ons e Negreira sobre o río Tambre, pero a obra 

aínda tivo lugar anos despois na posguerra, durante a ditadura do xeneral Franco. Esta 

ponte, que primeiro era de madeira, foi substituída máis adiante por unha de maior 

Imaxe extraída de A auga na natureza. 
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consistencia, moi parecida a actual pero que estaba situada máis abaixo. A 

continuación, no ano 1954, coa chegada do encoro ‘Barrié de la Maza’, a ponte Ínsua 

foi trocada unha vez máis, xa que ao aumentar o nivel do río, a ponte anterior quedou 

asolagada. Neste ano realizáronse labores de levantamento da ponte, que foi 

aumentada encima dos piares que xa existían da ponte antiga. Por este motivo a actual 

ponte Ínsua é tan estreita (non se pode circular á vez en ambas as dúas dirección), xa 

que conserva as columnas que xa tiña dende hai máis de medio século.  

 

Mentres duraron as obras de levantamento da ponte antiga debido á subida do 

nivel do río provocada polo encoro, houbo un tempo no que, por última vez neste 

tramo do río Tambre entre Ons e Negreira, se utilizou o sistema de dornas. Este servizo 

de dúas dornas, unha grande e outra pequena, semellantes ás xa utilizadas polo 

barqueiro anterior, parece ser que estaba a cargo dun veciño de Vilachán, Manolo do 

Quinteiro. Tamén mentres se levantaba a ponte, tarefa que se realizou por tramos e 

durante a cal o embalse permaneceu baixo para permitilo, entre os tramos levantados 

e os baixos colocábanse táboas de madeira anchos e resistentes a modo de rampla, de 

forma que aqueles máis atrevidos que non querían pagar para atravesar o río podían 

facelo desta maneira nalgúns momentos en que as obras llo permitían. 

Por último, podemos destacar algunhas pequenas pontes no regueiro chamado 

Chavielos, que pasa por Ons de Abaixo e desemboca no río Tambre (e que se tratará 

máis en profundidade no apartado dedicado aos muíños), cuxo obxectivo funcional 

sempre foi poder atravesar o río con facilidade para favorecer o aproveitamento do 

río; a este respecto cabe salientar unha ponte constituída por unha enorme pedra 

pousada sobre outras dúas que fan de piares (na imaxe inferior á esquerda). Tamén é 

preciso sinalar que hai aproximadamente uns dous anos construíuse unha ponte de 

madeira na desembocadura deste regueiro con motivo da creación dunha ruta de 

sendeirismo e para a realización dunha ruta BTT; esta ponte (na imaxe inferior á 

dereita) facilita ademais o acceso ao chamado “Pozo Negro”, pequena fervenza que 

forma este regueiro na súa desembocadura e que aparece na portada desta 

monografía. 
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 HISTORIAS SOBRE OS PASOS E AS PONTES DE ONS 
Conta Aniceto R.B. (84 anos) que fai xa case un século, unha banda de música que 

fora tocar ao San Xulián da Luaña utilizou un dos pasos en barca que había máis abaixo da 

ponte Ínsua, preto do lugar onde estaba situada a antiga ponte Pías, para atallar cara Gonte. 

Era pleno inverno, de noite, a principios de xaneiro, e o río estaba moi cheo debido ás chuvias 

e a corrente era moi forte. Cando viron que a barca era levada pola corrente, os que sabían 

nadar tiráronse ao río para alcanzar a outra beira, e os que non sabían quedaron na barca. Os 

que quedaron na barca chagaron sans e salvos, xa que a mesma corrente foi achegando a 

barca á outra beira nun remanso do río, pero dos que se tiraron, morreu un (e algúns din que 

dous). 

Outra das historia que conta Aniceto R.B. (84 anos) é que ata daquela só tiñan na casa 

unha lareira e precisamente os cartos que lle pagaran polas leiras que lle asolagara o embalse 

empregáronos para poñer a cociña de ferro. Entón cando el e a súa familia encargaron os 

materiais para facela, traíanos de Negreira e tiñan que cargalos na barca para pasar o río. 

Cando chegaron dunha beira a outra tiñan que descargalos e como xa era de noite decidiron 

deixalo para a mañá seguinte, pero cando chegaron alí a barca, xunto cos materiais, 

afundírase. Tiveron sorte, xa que a barca quedara preto da beira e puideron recuperar os 

materiais. 

Por último, outra historia que conta Jesusa O.R. (80 anos) ocorrida durante as obras 

de levantamento da ponte é que cando ela era moza, unha noite vindo de Logrosa da festa de 

San Eutelo, nun día de tormenta xuntouse moita xente para cruzar o río na dorna. Entre a 

enchente do río, a tormenta e a gran cantidade de persoas que levaba a barca, esta foise 

afundido, pero como xa estaba chegando á outra beira, fóronse agarrando ás pólas das 

árbores e deron saído. 

 

 O RÍO TAMBRE 

O río Tambre ten unha lonxitude de 124,5 km dende o seu nacemento na lagoa 

de Sobrado dos Monxes ata a Ponte Nafonso. O seu perfil lonxitudinal, cunha 

pendente media de 0,4%, pódese dividir en tres tramos: o o primeiro ata o nivel dos 
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200 m con 1,27% de pendente media; un segundo ata os 80 m, augas abaixo de onde 

parte a canle de alimentación da central hidroeléctrica, cunha pendente media do 

0,12%; e un terceiro no treito final do río cun 1,71% de pendente media. 

 

Con respecto ao réxime, neste encoro existe unha estación que amosa as 

medicións dende 1949 ata 1990. Segundo estas medicións o caudal absoluto do río é 

de 51,3 m3/s. Cunha cunca de 1465 km2, obtemos un caudal específico de 35,01 l/km2. 

O maior caudal preséntase en febreiro, e o caudal mínimo en agosto. As augas 

permanecen altas dende decembro ata marzo. 

 

Imaxe extraída de Os ríos galegos. Morfoloxía e réxime 

Imaxe extraída de Os ríos galegos. Morfoloxía e réxime 
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Dende antigo sobresaíu pola súa riqueza piscícola (no século X xa se documenta 

a existencia de pesqueiras no seu leito) ten, dende a Idade Media, a súa orixe na lagoa 

de Sobrado, construída polos monxes cistercienses para dispor de peixe fresco todo o 

ano. Descorre lentamente no curso medio ata poucos quilómetros antes da 

desembocadura, que actualmente se ve cortado polo encoro “P. Barrié de la Maza”, 

formando un enorme lago duns 18 km de longo. En canto ao nome deste río, 

antigamente aparece baixo dúas denominacións: Tambre e Támara ou Tamara, das 

cales a primeira prevaleceu sobre a segunda. Parece ser que procede dunha raíz 

indoeuropea prerromana, que significa auga ou “fluír a auga”, e que se atopa no nome 

de varios ríos europeos, por exemplo o Támesis londiniense. En documentos da 

catedral compostelá rexistrase no ano 915 por primeira vez co nome de Tamare, 

denominación que se mantén ata o século XVI, mentres que noutros documentos se 

coñece como río Tamaris e a ría de Muros e Noia como mare Tamarensis. Finalmente, 

no século XIX o nome desta corrente fluvial remata por asentarse no actual hidrónimo 

de Tambre. 

 ENCORO “PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA” 

 

A historia deste encoro comeza cando, o 19 de xuño de 1900, Antonio Molina 

Galindo, enxeñeiro de camiños madrileño, require o aproveitamento das augas do 

Tambre, que se lle concede o 15 de abril de 1907.  

Este era o proxecto máis ambicioso que se estaba a levar á cabo en torno á 

produción eléctrica en Galicia. A concesión do plan foi moi ben recibida por parte dos 

veciños, xa que grazas á construción da central hidroeléctrica, ademais de ter a 

posibilidade de dispoñer de luz eléctrica, proporcionaría traballo a moitas persoas dos 

arredores. Quizais daquela houbo alguén en discordia, pero en xeral non se pensou nas 

consecuencias que o encoro podería supoñer para a pesca e, en particular, para as 

pesqueiras. Ademais, a maioría dos pescadores non eran senón foreiros, polo que os 

únicos con posibilidade de protestar eran os donos. 
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O impulsor do proxecto, Molina Galindo, falece antes do comezo da 

construción, polo que a concesión pasa á viúva e un fillo, que en 1918 lla transfiren ao 

prestixioso home de negocios arousán Wenceslao González Garra, que logo de activar 

as obras constitúe en 1921 unha sociedade de varios bancos e entidades, a Sociedad 

General de Electricidad, valorando o encoro e a central en 20 millóns das antigas 

pesetas (120.000 euros). 

González Garra procede, a continuación, a contactar cos propietarios para 

adquirir as terras nas que se levantaría a central, que eran de José Varela de Limia, 

dono do pazo da Pena de Ouro (Noia).  

As obras foron amodo, como amosa que fose necesario pedir ata 3 prórrogas 

sobre a data fixada inicialmente para o remate das obras. Finalmente o encoro dáse 

por concluído o 23 de abril de 1927. Ao mesmo tempo, a Sociedad General Gallega 

tamén constrúe a central eléctrica. A empresa non chega a un acordo cos propietarios 

para a adquisición dos terreos ata 1918,  logo de polo menos unha proposta máis. 

Estes terreos eran aqueles nos que se edificaría a central, xa que pola mesma época 

tamén adquiren os que ocuparía a presa, entre as parroquias de Liñaio (Negreira) e 

Cornanda (Brión).  

A Sociedad Gallega de Electricidad non segue o proxecto orixinal, senón que 

constrúe a presa uns douscentos metros máis abaixo e cunha altura de dous metros 

maior que a autorizada. Estas irregularidades, que afectaban ás pesqueiras, 

contribuíron a que o propietario do pazo da Pena de Ouro levase a sociedade perante 

aos tribunais.  

No ano 1927 entra en funcionamento a central hidroeléctrica,  cuxa construción 

era moi diferente da actual. Contaba cunha canle de 6.736 metros de longo e unha 

presa de reducida altura, con escala de artesas sucesivas para os peixes na marxe 

dereita do río, en cumprimento da lei de pesca fluvial de 1907, o que permitía a 

corrente de auga suficiente para a continuación da vida no río. 

A construción da canle, dende o encoro ata a central, para a que se expropiou 

unha franxa de 20 metros de ancho, orixinou enfrontamentos cos propietarios das 

pesqueiras, xa que o uso de abundante dinamita na zona granítica provocou que 

moitas pedras caesen no leito do río. É de volta o devandito dono do pazo da Pena de 

Ouro quen, maiormente afectado por este problema, tramita en 1927 unha 

reclamación á empresa polo que é indemnizado, tres anos despois, con 4.000 pesetas 

polos danos ocasionados. 

A presa do Tambre foi o embalse galego máis importante ata a Guerra Civil 

(1936-39). Posteriormente fixéronse obras de mellora e modificacións, conseguindo a 

legalización oficial en 1948. Neste ano refórmase a cámara de carga construída no ano 

1927 e situada a 200 metros da central e a uns 100 de altitude,  da que parten os tubos 
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para as tres turbinas. Todas estas reformas responden a un aumento do consumo 

enerxético, polo que a empresa coloca unha máquina de maior produción, e que 

motiva a construción do embalse, en 1950. 

 

Da central hidráulica “Salto do Tambre”, agora denominada “Central Tambre I”, 

partiron as primeiras liñas de enerxía eléctrica para as principais cidades de Galicia 

(Santiago, Pontevedra, Vigo, Ferrol, etcétera) e redes secundarias para vilas como 

Vilagarcía de Arousa, Cambados, Baiona ou Padrón. Durante varios anos abasteceu as 

provincias da Coruña e Pontevedra e tamén algúns puntos limítrofes das de Lugo e 

Ourense. Esta información resume a enorme importancia e o avance que esta central e 

o embalse supuxo para toda Galicia. 

A grande produción que proporcionaba a central hidroeléctrica impulsou a 

construción dunha presa de máis altura e un encoro maior co fin de abastecer a 

demanda enerxética en aumento.  

Consecuentemente á construción desta nova presa o río quedou practicamente 

seco, o que repercutiu nunha diminución da reprodución da lamprea, salmóns e reos. 

Ademais as pesqueiras quedaron sen auga suficiente durante o verán, e asolagadas 

durante o inverno. Coa construción do embalse as especies migratorias, que antes 

chegaban varios quilómetros augas arriba, agora só se atopan no treito do río entre a 

boca da ría e o encoro. A nova presa asolagou o val do Tambre uns 18 km río arriba. no 

mes de maio de 1950 encheuse por primeira vez, pero só ata 3.25 metros de altura, 

continuado abastecendo pola canle primitiva aos tres grupos de 4500 CV cada un, 

mentres se levaba a cabo a construción dun túnel do encoro á central para un cuarto 

grupo de 12000 CV. 

O 30 de decembro de 1955 a Sociedad Gallega de Electricidad foi absorbida por 

Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S.A. (FENOSA), polo que o encoro pasa a denominarse 

“Barrié de la Maza”, nome que perdura ata hoxe. 

O embalse afecta principalmente a parte dos concellos de Negreira e Brión, e 

en menor medida o de Ames; en total as augas anegan ao longo dos seus 14 Km de 

lonxitude unha superficie de 270 hectáreas.  A represa do embalse Barrié de la Maza, 
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construída entre as parroquias de Sta. María de Cornanda (Brión) e S. Martín de Liñaio 

(Negreira), é de gravidade –o seu propio peso é encargado de resistir o empuxe da 

auga- e de planta recta; actualmente mide 160 metros de lonxitude, 44,5 metros de 

altura máxima sobre os cimentos e ten un aliviadoiro de dous vaos de 14 metros de 

lonxitude con comportas de 7 metros de altura con capacidade para desaugar 1.100 

m3/segundo. O volume total do embalse é de 30,2 Hm3 e as centrais poden producir 

no seu conxunto unha media de 345 GWh cada ano. Este embalse non conta coas 

escalas para o remonte dos peixes da primeira, o que impide, como xa se dixo, que as 

especies migratorias remonten río arriba máis alá da presa. 

 

Finalmente, coa necesidade de abastecer a demanda enerxética, ponse en 

funcionamento unha nova central en outubro de 1973, polo que para diferenciar unha 

central doutra se lle chamara “Central Tambre I” á primeira e “Central Tambre II” á 

segunda. En 1983 FENOSA fusiónase con Unión Eléctrica Madrileña, pasando a 

denominarse a nova empresa propietaria do encoro e das centrais, Unión Fenosa. Por 

último, dende o ano 2000 existe unha minicentral, “Tambre III”, situada de par da 

presa e que aproveita a auga sobrante e a do caudal ecolóxico. Esta central libera certa 

cantidade de auga coa posibilidade de lle dar vida ó río. 
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 HISTORIAS SOBRE O ENCORO DO TAMBRE 
Conta Jesusa O.R. (80 anos) que antes da chegada da presa había pegados a ambos os 

dous lados do río dúas casas: unha situada no concello de Brión –a “casa de Bautista”- e outra 

situada no de Negreira –a casa de Ricardo da dorna (Ricardo Esparís, do que xa falamos no 

apartado de “Pasos e pontes”)-. Este último, aceptou a indemnización ofrecida pola 

expropiación das súas propiedades, pero a outra familia consideraba que lles ofrecían pouco 

diñeiro pola expropiación, polo que permaneceron nelas coa idea de que non encherían o 

encoro con eles dentro das súas casas. Porén, isto non sucedeu así, e cando se deron conta 

que o nivel da auga ía subindo tiveron que fuxir apresuradamente.  

Segundo di Mº Nieves R.O. (53 anos), veciña de Ons de Abaixo, as leiras máis 

produtivas da aldea estaban situadas na marxe do río; algunhas eran prados e noutras 

cultivábase sobre todo millo, e tamén patacas. Entón, cando chegou o encoro estas terras 

foron anegadas e pese a importancia económica que tiñan para os veciños, as indemnizacións 

foron moi pobres. Esta informante recorda como súa avoa lle contaba que a veces se sentía 

tan triste que se sentaba na porta do hórreo –dende onde vía o río- e botábase a chorar. A 

pesar disto, a maioría dos veciños empregaron este diñeiro para modernizar un pouco as súas 

vivendas: algúns fixeron casas novas e outros aproveitaron para comprar as primeiras cociñas 

de ferro.  

 

 PESQUEIRAS 

As pesqueiras son unhas construcións deseñadas para o aproveitamento da 

riqueza peixeira dos nosos ríos. Son estruturas feitas con bloques irregulares de pedra 

de gran tamaño  que forman un muro colocado transversalmente no río e que 

provocan correntes que conducen os peixes cara as trampas, onde se sitúan caixas de 

pau ou nasas para capturalos. A pesar de que estas construcións son moito máis 

coñecidas noutros ríos galegos como o Miño ou o Ulla, tamén existiron estas 

pesqueiras no río Tambre. Cando non existían pedras no leito do río, como no treito 

entre o encoro actual e Ponte Maceira, era necesario construír muros nos cales situar 

as trampas, semellantes ás doutros ríos galegos. Na parroquia de Ons as pesqueiras 

eran máis coñecidas como “canales”, dos que había dez, nos que se pescaban troitas, 

reos, salmóns, lampreas e anguías. As pesqueiras situadas á altura desta parroquia 

eran todas de particulares, polo que a desamortización e a exclaustración do século 

XIX non afectaron estas pesqueiras da mesma forma que a outras, propiedade da 

Igrexa. As pesqueiras de Ons mantiveron a propiedade ata a construción do encoro 

Barrié de la Maza no ano 1954, cando todas as pesqueiras quedaron completamente 

asolagadas ou abandonadas debido a que os peixes non podían ir río arriba. Soamente 

se poden ver en parte cando baixa o caudal nos meses de setembro e outubro. 

Con respecto ás pesqueiras doutros ríos de Galicia, as destas zona do río 

Tambre eran ben diferenciadas, xa que consistían en longos muros de grandes pedras 
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cuxa función era levar a corrente de auga cara as beiras, conducindo os peixes cara as 

trampas ou aparellos nos que eran recollidos. Existían nesta zona dous tipos de 

“canales” ben distintos:  

- As dunha perna, que era a estrutura máis simple, formada por un muro que 

cruzaba todo o río en sentido oblicuo, a favor da corrente e cun aparello de 

recollida naquela beira onde se concentraba a corrente de auga. 

- As de dúas pernas ou de agulla, constituída por dous muros formando unha uve 

co vértice no centro do río e augas arriba, de forma que a auga se concentre a 

ambas as dúas beiras do río, onde se encontran os aparellos de pesca. 

Pero no treito do Tambre entre Ponte Nafonso e Ponte Maceira, onde se 

localizaban as pesqueiras, tamén existían dous tipos de construcións dedicadas á 

pesca, máis antigas e primitivas. As máis antigas e sinxelas son aquelas nas que se 

aproveita a separación entre as rochas para colocar as trampas e logo existen as que 

ademais de usar pedras naturais do leito do río tamén se axudan de muros feitos polo 

home para darlle forma de caneiro ou por estaren as rochas moi separadas. 

En canto ás trampas que se empregaban para a captura do peixe nas 

pesqueiras, estas constan de dúas partes: unha fixa e outra móbil. A parte fixa consiste 

nunha estrutura de madeira suxeitada nas pedras que consta das seguintes pezas: 

- O lumiar (1), unha das pezas fundamentais, feita de carballo, sobreira ou 

piñeiro. Variaba a súa forma, grosor e lonxitude en medida do oco do caneiro e 

se fallaba, ao non poder ser suplida durante o período invernal, quedaba a 

trampa inhabilitada durante toda a temporada. 

-  A trabe (2), situada na parte superior das pedras e suxeita pola parte de arriba 

con grampas de ferro (gatos), ben ancorados á pedra. Soporta o empuxe 

superior das partes fixa e móbil, era por onde accedían os pescadores para 

realizar as tarefas de pesca e nalgúns casos tamén se utilizaba para pasar dun 

rodeiro a outro. Era de carballo ou piñeiro e moi forte e segura, xa que a rotura 

supoñía a perda de todo a trampa excepto o lumiar. 

- As ucheiras (3), cuxas funcións son formar unha canle regular entre os penedos 

pola que pasen as capturas e facer de balaústre para a varanda (7).  Eran 

maioritariamente de carballo, pero tamén se facían con pequenos troncos ou 

toros de piñeiro. 

- Os gatos (4), fan de separadores entre a trabe e as ucheiras mentres que 

suxeitan estas á trabe. Son de madeira de carballo e únense ás ucheiras con 

espigos e na trabe por riba con cravos. 

- As travesas (5), son as  pezas máis sinxelas da trampa. Son de carballo e van 

cravados pola parte superior dos gatos e da trabe. 

- O cachotado ou taboado (6), é un recheo que se coloca nos laterais da rede, 

entre as rochas e as ucheiras, para evitar que os peixes escapen da trampa. 
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- O atacado, consistía en tapar todos os ocos para o emprazamento da trampa, 

de forma que non houbese vías de paso para os peixes. 

 

Finalizada a preparación da parte fixa da trampa, tomábanse as medidas para a 

parte móbil, de xeito que en caso de rotura da rede, se poida substituír en calquera 

época do ano. Consta das seguintes partes: 

- O travesón ou traveseiro (8), vai na parte inferior e ten varias funcións: unir as 

cangallas por medio duns buracos nos extremos da peza, de amarre da parte 

inferior da rede e onde se suxeita o édramo, a través dunha argola de ferro. As 

súas medidas dependen da separación entre as ucheiras. 

- A travesa superior ou travesa (9), ensambla as cangallas e é por onde se suxeita 

a trampa á trabe cunha corda. 

- As cangallas (10), trátase duns paus pouco grosos, xeralmente de piñeiro, que 

van ensamblados no travesón e na travesa. Na parte inferior conta cuns 

furados nos que se amarra a rede.  

- O copo, a nasa ou a rede (11), antigamente facíase con varas delgadas de 

carballo, parecidos aos cestos de vimbio. Logo substituíuse polas redes de 

cordel de cánabo tecidas polos pescadores. A rede, unha vez atada nas 

cangallas, ten a boca en forma de cadrado e vai tomando a forma de prisma 

alongado. 

Imaxe extraída de A pesca da lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía 
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- O cordel ou corda (12), é o último elemento da parte móbil. Vai suxeito na 

travesa para asegurar fortemente os extremos inferiores das cangallas e o 

travesón contra o leito do río.  

- O édramo, trátase dunha peza semifixa consistente nun tirante amarrado a un 

punto fixo e ao travesón, para suxeitar a parte móbil da trampa. 

 

Logo de colocar ambas as dúas partes da trampa, fixa e móbil, no seu lugar, o 

aparello quedaría instalado da seguinte forma: 

 

Imaxe extraída de A pesca da lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía 

 

Imaxe extraída de A pesca da lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía 
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O levantamento das trampas tiña lugar pola mañanciña, cando os pescadores 

comprobaban se a noite fora boa ou mala. Esta tarefa, ao igual que poñer a trampa, 

nos días de enchente, era moi arriscado, polo que aqueles valentes que se atrevían a 

realizar este labor cobraban en especie unha parte da captura. No caso de capturas 

cuantiosas e non poder con todas, pedíase axuda a outros veciños na aldea e os que 

colaboraban no transporte recibían dúas lampreas pequenas por cada noite. 

No territorio da parroquia de Ons hai documentadas 10 pesqueiras, as cales 

daban un alto rendemento, cunha grande produción que podía igualar os beneficios 

dunha boa colleita agrícola. Algúns dos “canales” desta aldea xa foron abandonados 

hai moitos anos, polo que non se recordan.  Nomeadas na orde en que se sitúan no río 

son: 

- Pozo Cardo, encóntrase entre as aldeas de Ons de Abaixo e Logrosa. Ademais 

de ser unha pesqueira, as augas represadas eran utilizadas para facer funcionar 

un muíño de turbina. A propiedade desta pesqueira era de 5 veciños da aldea 

na que se encontraba, entre os que se encontran a casa da Cachena, a da 

Antena e a do Chantado (nome da casa dos antepasados dun dos autores desta 

monografía). 

-  Pazos ou da Dorna, situada moi preto da anterior, no fondo desta aldea, preto 

do lugar onde antigamente se encontraba a Ponte Pías. Recibe o nome de 

Dorna por encontrarse no lugar no que se atopaba o barqueiro para cruzar o 

río. 

- O Pouso, na aldea de Salaño Pequeno. Pertencía aos donos do pazo dos 

Armesto (situado tamén en Salaño), que llas alugaba a veciños da aldea. E unha 

das pesqueiras mellor conservada e fai un ángulo no medio do río. 

- A Pedreira, moi próxima á anterior. É das dunha perna, pero o muro non 

atravesa todo o río, senón que vai dende unha pequena elevación no medio da 

canle ata a marxe esquerda. Pertence tamén á familia dos Armesto. 

- Latedo, propiedade dun veciño de Salaño Grande, posto que o dono da casa 

dos Armesto se lla regalara a unha afillada desta aldea. Posuía un alboio 

circular dende o que poder vixiar a pesca. 

- O Cornedo, está localizada pola parte de abaixo do monte Cornedo (Salaño), 

pero os dereitos sobre esta pesqueira pertencían aos veciños da aldea de 

Pontevedra, na parroquia de Liñaio.    
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Algunhas delas eran extraordinarias e monumentais, como a da Pedreira ou de 

“Armesto” (por pertencer a esta familia con pazo en Salaño),  de máis de 200 metros 

de longo que cruzan o río oblicuamente e 2 metros de ancho nalgúns lugares, e que 

aínda destaca pola súa grandeza cando no verán sobresae por riba do leito do río. 

Segundo a época do ano dedicábanse á pesca do reo, salmón e troita, a parte 

da captura da lamprea, nas que cabe pararse, aínda que nos últimos tempos xa non 

abundaban tanto. As lampreas do río Tambre eran similares aos vertebrados máis 

primitivos. No inverno, as lampreas novas empezan a baixar cara o mar e a internarse 

nas augas salgadas, soas ou xunto a outros peixes. Soen habitar entre os 200 e 500 

metros de profundidade e finalmente regresan ao seu lugar de nacemento para 

completar o ciclo vital. Aliméntanse apegadas mediante a ventosa a outros peixes , aos 

que roen a pel e succionan a carne e o sangue. 

O treito lampreeiro estendíase, antes da construción do encoro, dende a boca 

da ría ata a Ponte Maceira,  a pesar de que o lugar onde máis abundaban atopábase 

entre a Ponte Nafonso e o regato de Furadelos, que verte as súas augas ao Tambre na 

parroquia de Lueiro (Negreira), á altura de Cornanda (Brión). Ata a división 

administrativa en provincias e concellos, vixente dende 1833, o tramo do Tambre 

entre a foz (boca da ría) e a Ponte Maceira pertencía á provincia de Compostela e 

estaba repartido en dúas xurisdicións: 

- A do arcebispo de Santiago, formado  por Muros (parroquia de Cando) e Lañas 

(Logrosa) na marxe dereita xunto con Noia (Roo) e A Amaía (Ons e Viceso) na 

marxe esquerda. 

Imaxe extraída de A pesca da lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía 

 



Auga en Ons 
 

 
- 24 - 

- A do conde de Altamira, constituído por Barcala (Lueiro, Liñaio, Campelo, 

Gonte e Portor) na banda dereita e Altamira (Cornanda, A Luaña e Agrón) na 

banda esquerda. 

É de supoñer que na antigüidade as lampreas chegarían moito máis arriba ca 

nos últimos anos da explotación das pesqueiras, pero non se sabe certo ata onde. Do 

que se ten certeza é que noutros tempos, non necesariamente moi afastados, a 

produción pesqueira deste treito do río era tan abundante que había días nos que era 

necesario un carro para levar as lampreas recollidas e incluso os criados non querían 

salmón máis de dúas veces á semana.  

A temporada da pesca da lamprea iniciábase a primeiros de febreiro e 

finalizaba a últimos de maio. Di o refrán: “En febreiro, para o cabaleiro. En marzo, para 

o amo. En abril, para o señorín. En maio, para o criado. En San Xoán, para o can.” A 

chegada do embalse implicou a extinción definitiva destas especies, que tantas delicias 

fixera en mesas arcebispais, feudais e burguesas; porén, no ano 2000 –como xa 

dixemos anteriormente-, púxose en funcionamento unha pequena central preto do 

embalse que libera certa cantidade de auga, o que abre a posibilidade de que poida así 

rexurdir a vida no río de novo. 

Na documentación aparecen máis pesqueiras das que existen actualmente, xa 

que, como quedou dito, varias desapareceron debido á central hidroeléctrica, 

quedaron abandonadas ou cambiaron a súa denominación, de forma que non se 

poden identificar.  

Con respecto ás formas de pescar, ademais das pesqueiras existían moitos 

outros métodos, quizais non tan elaborados nin eficaces, pero que non cambiaron 

moito ao longo dos séculos, manténdose similares ata o remate da captura da lamprea 

fai pouco máis de medio século. O modo máis básico e elemental consiste en pillalas á 

man, un procedemento que se realizaba nos remansos de augas pouco profundas, 

poñendo luvas, uns calcetíns ou un pano nas mans para que non escorregasen. Este 

método debeu de ser moi corrente cando eran moi abundantes, xa que se trata dun 

animal tranquilo.  

Non obstante, co paso do tempo fóronse incorporando á pesca unha serie de 

trebellos para facilitar a captura da presa. Os máis sinxelos eran:  

- A paínza, unha especie de lanza con mango de madeira curto, razón pola cal 

era necesario meterse na auga para pescar  

- O garfo ou francallo (como se denominaba en Ons), semellante á francada, 

pero máis pequena. Leva cinco dentes rematadas en puntas de anzois. As máis 

longas usábanse para pescar dende as embarcacións, e as máis curtas para 

andar a pé polo río.  
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- A francada, moito máis grande ca o garfo, pero con dentes similares acabados 

en anzol, para que o peixe non fuxa. Empregábase exclusivamente dende unha 

embarcación. 

 

 MUÍÑOS  

Coñécese así en Galicia a unhas construcións rústicas situadas nas beiras dos 

regueiros e que empregaban a súa auga para mover as pesadas rodas de pedra das 

que estaban formados. Os muíños eran un apeiro máis de labranza, cuxa propiedade 

podía estar compartida por varios donos ou parceiros. Estas construcións datan de 

diferentes épocas, aínda que todos eles gardas as mesmas liñas e moi parecida 

arquitectura. 

A súa estrutura e funcionamento pódense apreciar de xeito moi claro na 

seguinte fotografía: 

 

Imaxe extraída de A pesca da lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía 

 

Imaxe extraída de https://sendereando.files.wordpress.com/2009/09/molino.jpg  

https://sendereando.files.wordpress.com/2009/09/molino.jpg
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Na parroquia de Ons, ademais do río Tambre, o río máis importante da zona, 

existe un pequeno afluente deste que pode pasar desapercibido nos mapas 

xeográficos, pero que destacou pola súa importancia para usos agrícolas, tanto polo 

seu uso de regadío (xa que este río proporcionaba auga para a grande maioría dos 

canles) como polo aproveitamento da súa corrente para a construción de muíños que 

permitisen producir fariña: o río Chavielos.  

Este pequeno regueiro, que nace no lugar de Mourentáns (aldea da parroquia 

de Viceso), recibe na parroquia de Ons, aínda na actualidade, o nome de río 

“pequeno”, en contraste co Tambre, denominado río “grande”. Ao longo do mesmo, 

dende a súa entrada na parroquia de Ons ata a súa desembocadura a modo de 

fervenza formando o “Pozo Negro” (imaxe da portada desta monografía), esténdense 

un total de dez muíños: 

- O muíño do Monte, cuxo aproveitamento pertencía ás aldeas de Salaño 

Pequeno e Salaño Grande. 

- O muíño do Cubo, que tamén moía para ambas as dúas aldeas de Salaño. 

- O muíño da Braña, que moía para os veciños de Salaño, Fonte Paredes e Pazos. 

- O muíño da Igrexa, que recibe este nome por servir ás familias desta aldea. 

- O muíño da Pontella, pertencente aos de Ons de Abaixo. 

- O muíño do Vello, exclusivo da casa de Esparís de Ons de Abaixo. O propietario 

actual deste muíño, Juan Esparís Silva, realizou unha restauración parcial do 

mesmo (tellado e porta) fai unha década e actualmente está realizando a 

restauración do seu interior.  

- O muíño de Romarís, das  familias de Salaño. 

 

- O muíño do Piñeiro, que servía a os de Salaño, Fonte Paredes e Pazos. 

Muíños de Romarís, en primeiro plano, e do Vello, ao fondo 
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- O muíño do Escribano, dos de Ons de Abaixo e Salaño. 

- O muíño da Planta, que moía para varias familias de distintas aldeas. A súa 

situación, á beira dun inclinado terraplén, xunto coa proliferación de maleza 

dificulta a accesibilidade na actualidade.  

 

Ademais destes, cabe destacar a importancia do muíño do Pozo Cardo, situado 

xa nunha marxe do río Tambre e preto da desembocadura do Chavielos, que era 

aproveitado por varias casas de Ons de Abaixo e que, igualmente, tiña un canle que 

servía como pesqueira. A chegada do embalse provocou o derrubamento deste muíño, 

de forma que o aumento do caudal do río (principalmente durante o inverno) fai que 

quede asolagado, sendo visible unicamente durante os períodos de seca. Na marxe 

dereita podemos ver unha imaxe dos restos das paredes que aínda quedan no leito do 

río. 
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Cómpre mencionar, así mesmo, que o muíño da Planta constituíu a primeira 

planta eléctrica da zona, que aproveitaba a enerxía proporcionada pola auga para 

producir electricidade nas casa das aldeas de Ons excepto nas dúas aldeas de Salaño. 

Esta primeira produción eléctrica chegou arredor do ano 1940, e esta planta 

hidroeléctrica funcionou ata a chegada doutra situada na Abeanca, en Negreira, e que 

recibía o nome da planta de Fabeiro (a familia propietaria); esta última xa facilitaba 

unha maior potencia. Posteriormente sería substituída pola que dispoñemos 

actualmente, procedente da central hidráulica do encoro “Barrié de la Maza”. 

A excepción deste último, os restantes nove muíños xa aparecían recollidos no 

catastro de Ensenada (1749), no cal se mencionaba o nome de todos eles xunto cos 

propietarios que se beneficiaban deles. Así o podemos ver na imaxe inferior. 

 

Todos os muíños mencionados anteriormente estaban situados nas marxes do 

río e aproveitaban a caída natural da auga agás o da Planta, que nun primeiro 

momento só se utilizou para producir electricidade, polo que se atopaba nun lugar 

moito máis alto e a auga do río era desviada por unha canle artificial ata un depósito 

de pedra onde se acumulaba a modo de embalse para despois producir electricidade. 

Unha vez entrou en funcionamento a planta de Fabeiro, o muíño da Planta deixou de 

producir electricidade e o seu funcionamento pasou a ser coma o doutro muíño 

calquera. Nas épocas de máis seca, a maioría dos outros muíños non contaban con 

Imaxe extraída do Portal de Archivos Españois (Ministerio de Educación, Cultura e Deportes)  
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auga suficiente para poder moer, mentres que este, ao ter auga almacenada, podía 

realizar as tarefas de moído. 

No referente á distribución de horarios entre os propietarios dun mesmo 

muíño, o tempo que cada parceiro tiña para moer distribuíase do seguinte xeito: había 

catorce pezas, que resultaban ser os sete días da semana coas súas correspondentes 

noites, algúns eran donos dunha peza, peza e media ou dúas pezas (segundo a 

categoría da labranza), habendo tamén participacións de catro ou seis horas; as 

catorce pezas relevábanse ás seis da mañá e ás seis da tarde, alternando unha semana 

de día e a seguinte de noite. Os muíños traballaban case sen parar, e cada casa 

respectaba un horario durante o cal homes e mulleres cargaban ao lombo cos sacos de 

millo, trigo ou centeo e volvían con eles cheos de fariña, que era o alimento 

fundamental tanto dos animais como das persoas. Naquela época o alimento principal 

era a broa ou boroa (pan de millo mesturado con centeo). 

Na década de 1970, coa chegada da luz eléctrica e dos primeiros muíños que 

funcionaban con electricidade, os que se sitúan no río Chavielos fóronse deixando de 

lado, aínda que nos primeiros anos se empregaban porque a fariña que producían era 

máis apta para o consumo humano, xa que separaba a casca dos cereais (“salvado”) da 

fariña máis fina (“óleo”). Por desgraza, co paso do tempo, estes muíños 

abandonáronse cada vez máis, principalmente polas dificultades que presentaba o 

acceso a eles. Así, o seu estado foise degradando ata chegar á situación na que se 

encontran actualmente, como se mostra nas fotos anteriores. 

 ANÉCDOTA SOBRE A PRIMEIRA PLANTA ELÉCTRICA DE ONS 
Segundo contan as persoas maiores do lugar, para controlar o consumo eléctrico 

había unha persoa encargada, que cando vía que este se disparaba e a auga do río non daba 

abasto para producir a enerxía suficiente, apagaba o sistema; deste xeito, ao volvelo conectar, 

as subidas e baixadas de tensión, facían que nalgúns casos as poucas lámpadas que naqueles 

momentos había, se fundisen. 

 

 FONTES E LAVADOIROS 

Na actualidade abrir a billa e que saia auga, ter cuarto de baño ou poñer a 

lavadora para lavar a roupa é algo do máis corrente, pero non hai moito tempo, 

aproximadamente medio século, non había auga nas nosas casas e só algunhas 

dispoñían de pozos artesanais. 

Todas as aldeas tiñan polo menos unha fonte comunitaria á cal os veciños e 

veciñas acudían coas súas sellas (recipientes de madeira con forma cónica que se 

empregaban para carrexar auga dende as fontes ata as casas) na cabeza para buscar 
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auga; nalgúns casos, incluso había que facer cola para collela. Nas fotografías inferiores 

aparecen unha sella a tamaño real e máis unha representación da mesma. 

 

A sella era un instrumento imprescindible para a vida cotiá, pois era o 

recipiente empregado 

para o transporte da 

auga dende as fontes 

ata as casas. Tal era a 

súa importancia e a súa 

presenza no día a día, 

que algunhas casas 

posuían, como se 

mostra na imaxe 

inferior, mesmo un 

lugar adaptado a un 

lado do vertedeiro 

(chamado fregadeiro hoxe en día) para poder pousar a sella. 

Gustaríanos facer aquí un pequeno inciso para dicir que cando hoxe en día se 

fala de que hai que aforrar auga, a avoa dun de nós comenta que ela estivo toda a vida 

aforrando auga, pois co traballo que daba ter que ir a buscala procuraban non 

malgastala pola conta que lle tiña. 

Tamén nas aldeas, xunto ás fontes, se situaba un lavadoiro onde os veciños do 

lugar lavaban a roupa e que tamén funcionaba como lugar de reunión social, xa que alí 

se mantiñan conversas entre todos e comentábanse historias, é dicir, era o recinto 

onde un era sabedor da maioría das cousas que pasaban. Nas épocas de pouca chuvia 

e con escaseza de auga, cando non había suficiente nos lavadoiros, a xente acudía ao 

río para lavar a roupa. A continuación, móstranse varios lavadoiros da parroquia (de 

esquerda a dereita, os lavadoiros de Ons de Abaixo, Salaño Pequeno e Salaño Grande); 

é preciso resaltar que todos os lavadoiros foron reformados polo concello a mediados 

Imaxes extraídas de Google Imaxes 
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do século pasado, cando se levou a cabo un plan de construción e acondicionamento 

de fontes e lavadoiros (entre 1955 e 1965 aproximadamente), sendo algúns deles 

tamén restaurados recentemente. 

 

 

 A AUGA NAS CASAS: AS TRAÍDAS DE AUGA 

Ao longo desta monografía fomos vendo o adianto dos usos e aproveitamentos 

da auga, dende os primeiros muíños ata os recentes encoros e centrais hidroeléctricas. 

Do mesmo xeito, tamén se pasou de ter que ir buscar a auga ao lugar onde se atopaba 

a traela cara ao lugar onde nós estamos. Así é como nacen as traídas e se introduce a 

auga corrente nas casas. 

Como dixemos no apartado anterior, entre 1955 e 1965 o concello de Brión 

levou a cabo un proxecto de acondicionamento de fontes e lavadoiros, o que 

representou un gran avance para todos na súa época. Pois ben, a partir de 1965 –e na 

década posterior- é cando se comezan a construír as primeiras traídas de auga. O 

concello de Brión foi, sen dúbida, o primeiro municipio español en lograr a construción 

de traídas de auga en todas as súas aldeas; este progreso debeuse fundamentalmente 

a dúas circunstancias. Por unha banda, dise que a chegada á alcaldía do dono dunha 

ferraxería a principios dos anos sesenta fixo que se iniciase unha política de promoción 

das traídas de auga no concello por medio de subvencións e licencias; deste xeito 

favoreceuse a venda de tubos e outros produtos subministrados na devandita 

ferraxería. Por outra banda, a Axencia de Extensión Agraria –a primeira de España-, 

cuxo obxectivo era fomentar o desenvolvemento e modernización do campo, tamén 

favoreceu a construción de estradas e a chegada da auga corrente ás casas. 

A construción das traídas de auga era realizado ou ben por aldeas ou por un 

grupo de veciños. Tras poñerse de acordo na procedencia da auga era preciso 

seleccionar o lugar por onde pasaría a tubaxe, sempre tendo en conta que era preciso 
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un terreo coa máxima pendente e coas mínimas curvas posibles. Unha vez deseñado e 

acordado por todos os veciños o proxecto a levar a cabo, pedíase orzamento e 

repartíanse os gastos entre as casas participantes na traída. Os traballos de colocación 

e posta en funcionamento do sistema de augas era realizado conxuntamente por toda 

a veciñanza. 

Como exemplo, pódese sinalar que a traída da aldea de Ons de Abaixo procede 

dunha fonte natural de “Rañalonga” e no ano 2014 os veciños levaron a cabo a 

substitución dos primeiros tubos debido á introdución de raíces nos mesmos; en canto 

a Salaño Grande, das vinte e cinco casas que a compoñían, soamente vinte e dúas 

participaron na traída de auga para aldea. A este respecto, é preciso aclarar que os 

veciños podían rexeitar a traída de auga por diversos motivos: algúns non podían 

afrontalo economicamente, outros xa contaban con pozos artesanais particulares e os 

máis non podían acceder á traída de auga porque a súa vivenda estaba máis elevada 

que a arqueta de onde procedía, polo que se precisaba dun motor para que esta 

chegara. A maior parte destes últimos agrupáronse máis tarde e chegaron a acordos 

entre varias casas para a construción de traídas que lles permitira o servizo de auga ás 

vivendas. 

Como consecuencia da chegada da auga corrente aos fogares, creáronse os 

primeiros baños, unha auténtica revolución no seu momento. Porén, a xente máis 

maior non foi capaz de asimilar este progreso, e por este motivo moitos dos baños 

foron engadidos no exterior das casas e non no seu interior. Isto pode responder a 

dous motivos: ou ben non se quería “desperdiciar” o espazo interior das vivendas –que 

en xeral xa non eran moi grandes-, ou ben estaba tan arraigado o feito de ter que 

realizar as necesidades fisiolóxicas no exterior que se facía raro facelo dentro das 

casas. 

Por último, se ben estas traídas teñen arredor de medio século, é preciso 

resaltar que a principios deste século se introduciu nas aldeas a traída municipal de 

augas, así como a rede de sumidoiros. 
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