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Limiar
O traballo que aquí se presenta reúne os resultados obtidos por un amplo grupo
de investigadores galegos ao longo de máis de dez anos de traballo orientado ao
estudo e caracterización dos bosques dominados por Fagus sylvatica no extremo
occidental das montañas cantábricas, nomeadamente daqueles situados dentro do
territorio administrativo de Galicia. O xérmolo destes estudos foi un proxecto de
investigación financiado pola Xunta de Galicia (XUGA29102B98) cuxo
obxectivo foi establecer as causas que xustifican a distribución actual deste tipo
de bosques na área xeográfica sinalada, así como determinar o grao de influencia
que a actividade humana tiña na configuración das súas actuais características
ecolóxicas. Aos resultados destas investigacións uníronse datos de diversa índole
recabados por outros autores no desenvolvemento da súa actividade
investigadora que, se ben non estaba centrada específicamente no estudo dos
faiais, contribuíu a aportar información moi útil para a comprensión do valor
ambiental e funcionamento deste tipo de bosques. Moitos destes datos e dos
resultados obtidos no devandito proxecto foron presentados en numerosas
reunións científicas dentro e fóra de España e publicados en revistas
especializadas de nivel nacional e internacional, a maior parte deses traballos
figuran nos respectivos apartados de “Referencias bibliográficas”.
Na nosa opinión, esta obra constitúe o maior exemplo de esforzo colectivo de
achega de información no plano científico-técnico realizado ata o de agora acerca
dun tipo de formación forestal presente no territorio galego. Aínda sendo
conscientes das eivas que poda conter, esperamos que sirva de estímulo para que
este tipo de traballos se poda xeralizar, nun futuro non moi lonxano, a outros
ámbitos do medio natural do noso entorno, tan próximo a nós no senso físico,
pero tan alonxado en canto ao nivel de coñecemento que del posuímos en moitos
casos.
Na medida do posible, os coordenadores desta obra puxemos especial empeño
en que a información aportada nos diferentes capítulos que a compoñen fose o
máis accesible posible aos seus potenciais lectores, sen menoscabo de manter o
rigor e o valor científico dos datos aportados. Esperamos que tanto especialistas
nos temas que se abordan como estudantes universitarios, profesores de ensino
medio, xestores do medio forestal, particulares propietarios dos terreos nos que
se asentan estes bosques, persoas encargadas da divulgación dos valores naturais
ou simplemente amantes do medio ambiente en xeral, poidan atopar información
útil para o desenvolvemento das súas actividades profesionais ou para o seu
disfrute persoal.
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Os faiais estudados son formacións forestais singulares no noso territorio e as
representacións máis occidentais deste tipo de bosques na súa área de
distribución en Europa. Garantir o seu mantemento é unha obriga moral de
todos nós. Lograr que nos sobrevivan e perduren para as vindeiras xeracións, un
reto a conquerir. Agardamos que a achega de información que aquí se fai
contribúa a avanzar neste labor común.
Manuel Antonio Rodríguez Guitián & Antonio Rigueiro Rodríguez.
Coordinadores.

Setembro 2011
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Aproveitamentos
tradicionais dos faiais

Páxina anterior: o modo de vida tradicional
nas aldeas do entorno dos faiais incluía o
aproveitamento de numerosas especies
vexetais con diversas finalidades. Unha das
máis sobranceiras era o uso da madeira para
a confección de innumerables tipos de
utensilios, como o soplete da fotografía,
curiosamente ornamentado e cuxas tapas
están realizadas con madeira de faia. Casa
Petaco, Lagúa de Tablas (Pedrafita do
Cebreiro, Lugo).

Aproveitamentos tradicionais
dos faiais
Rosa Romero Franco
&
Manuel Antonio Rodríguez Guitián

Introducción
As especies vexetais forman parte do acervo cultural das sociedades humanas
dende épocas remotas. O uso que se fai delas é moi variado: alimentario,
madeirerio, condimentario, aromático, medicinal, etc. Ata non fai moitos anos, o
coñecemento das plantas e as súas utilidades eran fundamentais para o
mantemento da socioeconomía dos pobos. Sen embargo, as transformacións
sufridas no medio rural ao longo do último século, fundamentalmente nos países
ricos, trouxeron consigo cambios radicais na forma de vida das aldeas e sobre
todo nas relacións coa natureza. Pese ao dito, aínda chegaron aos nosos días
persoas que manteñen na súa memoria eses usos tradicionais dos recursos
vexetais, transmitidos na maioría dos casos oralmente, de xeración en xeración. A
recuperación e mantemento desa parte do patrimonio cultural dos pobos ten cada
vez máis importancia nos estudos antropolóxicos, dentro dos que se atopa a
disciplina denominada etnobotánica. Estes traballos centrados no estudo da
interacción directa das persoas coas plantas e o lugar das plantas na cultura son
indispensables para coñecer a identidade cultural dos distintos pobos (FORD
1978). Ademais, nalgunhas áreas do mundo empezan a terse en conta como
ferramenta para o desenvolvemento das rexións deprimidias, tratando de
recuperar o uso ancestral dos recursos vexetais locais garantindo a súa xestión
sostible (PARDO & GÓMEZ 2003).
As alusións ou citas sobre determinados usos das plantas son frecuentes en
diversos tipos de estudos, existindo información relativamente detallada das
principais especies agrícolas utilizadas en épocas pre e protohistóricas (RAMIL
REGO & FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1999). Sen embargo, os estudos etnobotánicos
sistemáticos son máis ben recentes, centrándose principalmente no caso español
no Este e Sur (MORALES 1992, CASCAJERO 1998, RIVERA et al. 2000, 2006; BONET
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& VALLÉS 2006, FAJARDO et al. 2007), aínda que nos últimos anos tamén están
aparecendo traballos realizados no Centro (TARDÍO et al. 2002) e na Cornixa
Cantábrica (LASTRA & BACHILLER 1997, LASTRA 2003, PARDO & GÓMEZ 2003,
MERINO CRISTÓBAL 2004, PARDO-DE-SANTAYANA et al. 2007).
En gran medida, estes estudos realizanse en áreas que sufriron ata épocas recentes
aillamento e, en certa medida, abandono administrativo, fundamentalmente zonas
montañosas, pois é precisamente neses lugares, obrigados á “autosuficiencia”, en
donde aínda se manteñen vivos os usos tradicionais na memoria colectiva. A zona
que abrangue este traballo podería ser incluída nesta tipoloxía, pois as principais
vías de comunicación que a percorren na actualidade rematáronse de construir no
último cuarto do pasado século. Incluso na actualidade a influencia cultural
transmitida por outros medios de comunicación, como televisión, a radio ou o
teléfono, pode considerarse case anecdótica, pois a súa presenza non foi
xeralizada ata os anos 90 do século pasado. Sen embargo, algúns autores sinalan
a influencia do Camiño de Santiago, que pasa por Cebreiro, Liñares e Hospital, e
a ramificación por Seoane en dirección ao Incio, sobre o fluxo cultural e a
transmisión de coñecementos relativos ao emprego de plantas mediciñais
(GARCÍA SANZ 1993, LÓPEZ POMBO 1993). Similar efecto podería ter exercido a
rota do Camiño Primitivo ao seu paso polas terras da cabeceira do Río Eo.
En Galicia son escasos os traballos sobre o aproveitamento tradicional das
plantas (CUESTA 2006, RODRÍGUEZ et al. 2007) estando, ademáis, a maioría deles
centrados, únicamente, no uso mediciñal (LIS QUIBÉN 1948, ANTELO & PATIÑO
1993, GARCÍA 1993, RIGUEIRO et al. 1996, GONZÁLEZ et al. 2003). Se ben existen
numerosos estudos sobre a flora e a vexetación das áreas montañosas do oriente
galego e terras limítrofes, son escasas as referencias específicas a temas
etnobotánicos. As primeiras alusión concretas sobre o uso de plantas nesta parte
do territorio galego débense ao Padre BALTASAR MERINO, quen nos seus “Viajes
de Herborización por Galicia” (1900, 1901) fai referencia á “herba do lobo” (Veratrum
album) e á “xansá” (Gentiana lutea var. auranthiaca) nesta zona xeográfica.
LIS QUIBÉN (1949), na súa obra “La medicina Popular en Galicia”, tamén fai
referencia a remedios caseiros empregados no Courel para a curación de
enfermedades, como a lepra, nos que se mesturan a maxia, a superstición e a
relixión coas plantas mediciñais e outras substancias. Posteriormente, LISÓN
TOLOSANA (1974, 1987) nos seus traballos sobre Galicia inclúe citas de plantas
empregadas como curativas na zona do Courel. O traballo máis amplo publicado
sobre esta temática nesta área xeográfica débese a BLANCO CASTRO (1996) quen
fai un estudo etnobotánico na zona que o propio autor define como “Courel
Alto”, recollendo os nomes e usos de máis de 200 plantas. Máis recentemente,
PARADA JATO (2007) aporta algunha información sobre usos e denominacións
vernáculas de especies vexetais pero sen afondar na identificación botánica das
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especies herbáceas. Información fraccionaria sobre o uso de diferentes especies
leñosas na comarca ancaresa pódese atopar en diversos traballos publicados nos
anos 90 do pasado século (cf. GONZÁLEZ REBOREDO & RODRÍGUEZ CAMPOS
1990, GONZÁLEZ PÉREZ 1991, GONZÁLEZ REBOREDO & GONZÁLEZ PÉREZ
1996).

Táboa 1.
Descrición dos tipos
de uso etnobotánico
considerados neste
traballo.

Uso
Alimentación humana

Descrición
comprende o uso de especies vexetais como base para a elaboración
de preparados culinarios ou con finalidade condimentaria ou aromática,
así como na preparación de bebidas alcohólicas e espirituosas.
Alimentación animal
uso destinado á alimentación de diversos tipos de gando, normalmente
durante épocas de escaseza doutros recursos obtidos mediante
técnicas agrícolas.
Mediciñal
destinado á curación ou mitigación de síntomas de doenzas padecidas
por persoas.
Veterinario
semellante ao anterior, pero neste caso aplicado aos animais
domésticos (vacas, ovellas, cabras, porcos, galiñas, cabalos, mulas,
asnos)
Combustible e
utilización de especies leñosas para o seu aproveitamento como fonte
iluminación
de calor, ben directamente ou previa transformación en carbón vexetal,
así como fonte de luz.
Estrutural e construtivo
uso de especies vexetais como elementos construtivos en vivendas,
outros edificios ou delimitación de fincas.
Carpintería e moblaxe
emprego para a elaboración de mobles e diversos elementos
construtivos non estruturais (marcos de ventás e portas, escadas,
pasamáns, pisos, etc.).
Calzado
elaboración de determinados tipos de calzado tradicional (madreñas
ou galochas) ou partes deles (zocos).
Fabricación de utensilios, elaboración de úteis, instrumentos e accesorios empregados en
cestería e tornería
diversos labores tradicionais.
Estradura
utilizadas no acondicionamento das cortes do gando.
Máxico-relixioso
utilización en ritos pagáns e práticas relixiosas.
diversos tipos de aproveitamentos non incluídos en ningunha das
Outros usos
categorías anteriores, como o ornamental, de portaenxertos, a
fabricación de instrumentos musicais, o de indicador fenolóxico,
utilización en xogos infantís, uso tintóreo, como cortaventos, con
propiedades raticidas ou ictiotóxicas.

Este apartado non pretende ser un estudio etnobotánico exhaustivo da área de
distribución dos faiais no estremo noroccidental ibérico, senón unha aportación
ao coñecemento das diferentes fórmulas de aproveitamento dos recursos vexetais
que os habitantes das montañas do oriente lugués puxeron en práctica ata épocas
recentes, persoalizado neste tipo de ecosistema forestal particular. Para elo,
ademais de ter en conta a información aportada en referencias bibliográficas
previas, o traballo baseouse principalmene na realización de enquisas a habitantes
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das aldeas situadas nas inmediacións dos faiais que actualmente se conservan en
Galicia e localidades próximas leonesas e asturianas. A relación de comunicantes
que colaboraron na confección do listado de especies vexetais utilizadas dentro
do contexto xeográfico sinalado figura no Anexo XI.

Figura 1.
Número de
referencias por tipos
de uso rexistradas
durante a realización
deste traballo.

Usos tradicionais das especies presentes nos faiais e no seu entorno
inmediato
A información proporcionada polos comunicantes foi estruturada mediante
tipoloxías de usos e aplicacións frecuentes en estudos etnobotánicos (cf. RIVERA
NÚÑEZ & OBÓN DE CASTRO 1998), considerándose as categorías que se
describen na táboa 1. Na táboa 2 preséntanse de xeito sintético os resultados
obtidos indicando as especies vexetais e fúnxicas identificadas polos
comunicantes, as súas denominacións locais, as localidades nas que foron citadas
e os usos atribuídos en función das categorías antes comentadas.
Na figura 1 represéntase a frecuencia coa que aparecen citados os grupos de usos
definidos. En primeiro lugar figuran as citas de plantas recollidas para asegurar a
mantenza de animais domésticos en épocas de escaseza (a denominada “vianda”),
principalmente de vacas e porcos, rexistrándose un total de 26 especies vexetais
para tal fin. A continuación aparece o uso como combustible, no que se citan ata
25 especies vexetais leñosas. En terceiro lugar, con 23 citas de especies vexetais,
rexístrase o uso mediciñal, dentro do que se recollen aplicacións para 22 plantas
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e 1 fungo. A este séguelle a fabricación de utensilios diversos (22 especies). Os
usos que inclúen un menor número de especies son os da fabricación de calzado
(só catro especies leñosas aptas) e a finalidade máxico-relixiosa, igualmente con
catro citas.
Táboa 2.
Listado das especies
de carácter
etnobotánco
identificadas no
ámbito de estudo con
indicación do seu
nome local,
procedencia e usos
rexistrados.

Especie

Denominacións locais

Acer pseudoplatanus
Achillea millefolium
Ajuga reptans
Alnus glutinosa
Arbutus unedo
Arnica montana
Arum italicum

pradairo
miloga
forcella de lobo
amieiro
érbedo, os froitos son os "ameixois"
árnica
nabuxairo; os froitos son as "uvas do
nabuxairo"
abrotias
abedul
castañeiro, os froitos son as "castañas"
ceridonia, ciridoña, ceruda
cardo
corriola
os bulbos denomínanse "froxós"
abraira, avellaneira; os froitos son as
"avelás"
espiño, espiñeiro, espiño blanco
tollemerendas; os bulbos denomínanse
"froxós"
mantecadas
xesta blanca
xesta negra
xesta castellana
tróqueles, tutos, estralotes
uz blanca, uz bornal
uz moural, uz rubia, uz negral, uz negra
carpanzas

Asphodelus spp.
Betula pubescens
Castanea sativa
Chelidonium majus
Cirsium eriophorum
Clematis vitalba
Conopodium majus
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crocus nudiflorus/
Crocus carpetanus
Cytinus hypocistis
Cytisus multiflorus
Cytisus scoparius
Cytisus striatus
Digitalis purpurea
Erica arborea
Erica australis
Erica cinerea/
Erica umbellata
Fagus sylvatica
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Genista florida
Gentiana lutea
Hedera hibernica
Helleborus foetidus/
Heracleum sphondylium
Ilex aquifolium
Lamium maculatum
Laurus nobilis
Lilium martagon
Lycoperdon spp.
Malus sylvestris
Malva moschata

faia
morodeira, os froitos son os "morodos"
sangumio, sangubín
freixo, fresno
piorno
xanzá
hedra
chaveira
badoros
acebro, acibo, xardón
choupelos, ortiga morta
loureiro
soldaconsolda, perendó
fungato
mazaira brava
malva
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Especie

Denominacións locais

Localidades
Usos
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12

Malvaspp.
Merendera pyrenaica
Narcissus asturiensis
Narcissus nobilis
Origanum virens
Plantago major
Plantago media
Primula acaulis
Prunus avium
Prunus spinosa

malva
tollemerendas
abeluria
galois de cuco
ourego
sete costas
herba de cinco costas
panqueixo
cereixal; os froitos son as "cereixas"
agruñeiro, abruñeiro; os froitos son os
"gruños" ou "bruños"
Pteridium aquilinum
fulgueiro
Pterospartum tridentatum carqueixa
Pyrus cordata
pereira brava
Quercus petraea/
carballo, roble, rebola albar, rebola blanca
Q. x rosacea
Quercus pyrenaica
carballo mourao, rebola, roble, rebola negra
Quercus robur
carballo blanco, carballo
Rubus spp.
silva, silveira; os froitos son as "amoras"
Salix atrocinerea
salgueiro; as ramas novas son os "brimbios”
Salix caprea
paleiro
Sambucus nigra
sabugueiro, bantieiro, bianteiro
Saxifraga spathularis/
abreiriña, abrairiña, abelairiña
Saxifraga hirsuta
Scrophularia spp.
herba má
Sorbus aucuparia
capurrio, carnabudo, carnabudio, capudre
Tamus communis
cereixa da corriola, uvas da corriola
Taxus baccata
teixo
Teucrium scorodonia
seixebra
Ulex europaeus
toxo, toxo da mariña
Ulex gallii
toxo manso
Ulmus glabra
lamagueiro, lameira, lameiro
Urtica dioica
ortiga
Valeriana pyrenaica
valeriana
Vaccinium myrtillus
arandeira; os froitos son os "arandos"
Veratrum album
baloco blanco

Localidades: 1: Martín (Baleira, Lugo); 2: A Pintinidoira (Cervantes, Lugo); 3: Lagúa de Tablas
(Pedrafita do Cebreiro, Lugo); 4: Veiga de Brañas (Pedrafita do Cebreiro, Lugo); 5: Brañas da
Serra (Pedrafita do Cebreiro, Lugo); 6: Fonteformosa (Pedrafita do Cebreiro, Lugo); 7: Moreda
(Folgoso do Courel, Lugo).
Usos: 1: alimentación humana; 2: alimentación animal; 3: mediciñal; 4: veterinario; 5:
combustible; 6: estrutural; 7: carpintería e moblaxe; 8: utensilios; 9: calzado; 10: estradura; 11:
máxico-relixioso; 12: outros usos: C: cortaventos; F: fenoindicador; Im: instrumentos musicais;
Ic: ictiotóxica; O: ornamental; P: portaenxertos; R: raticida; T: tintórea; X: xogos infantís.
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Catálogo etnobotánico
En total recopiláronse referencias sobre usos relativos a 75 plantas vasculares, 26
delas árbores, 12 arbustos, 4 gabeadoras e 33 herbas, así como o uso de fungos
pertencentes ao xénero Lycoperdon. As familias botánicas con maior número de
especies úteis son Rosaceae (8 sp.), Leguminosae (7 sp.), Fagaceae (6 sp.) e
Ericaceae (5 sp.), estando representadas ata 19 familias cunha única especie
(figura 2). En gran medida, as familias cun maior número de especies veñen a
coincidir coas rexistradas nalgúns estudos realizados noutras áreas do NW
Ibérico con condicións ambientais semellantes (cf. PARDO-DE-SANTAYANA et al.
2007), o que se podería interpretar como indicativo dun sustrato cultural
colectivo común subxacente neste amplo territorio sinalado.
A continuación coméntanse os principais tipos de usos e aplicacións constatados,
diferenciando tres grandes grupos de plantas: especies leñosas (arbóreas ou
arbustivas), lianas e herbáceas.
Figura 2.
Distribución por
familias botánicas das
especies citadas
como úteis polos
comunicantes.

Especies leñosas
Prácticamente todas as especies leñosas que medran nos faiais ou en formacións
vexetais que manteñen un contacto catenal ou serial con estes, tiveron algún uso
ou aplicación. O tipo de aproveitamento máis extendido para todas elas foi a súa
utilización como combustible, xa fose como leña usada directamente nas lareiras
ou cociñas económicas (faia, pradairo, castiñeiro, abidueira, rebola, “roble”, etc.)
ou para roxar os fornos e preparar o alimento para o gando porcino (uces, xestas,
piornos).

R. Romero Franco & M.A. Rodríguez Guitián

434

Outra forma de aproveitamento enerxético era a resultante da transformación da
madeira ou leñas en carbón vexetal, que se facía principalmente a partir das
“cozas” ou “garrochas” das uces rubias e bornales ou blancas e do “roble”, aínda
que nos montes da cebecira do Río Eo, esta actividade forneceuse tamén de
prácticamente calquera das especies arbóreas alí presentes (faia, lameiro, pradairo,
carballo, freixo). O proceso de obtención do carbón vexetal era moi laborioso e
constaba de diversas fases que se levaban a cabo directamente no monte na
maioría dos casos (figura 3). O seu emprego acadou un momento álxido coa
implantación e funcionamento das ferrerías (entre os séculos XVI e XIX), aínda
que se mantivo para abastecer aos mazos e ferreiros espallados polas aldeas ata
mediados do pasado século.
Reconstrución dos
labores de obtención
do carbón vexetal no
Monte de Solleiros
(Baleira, Lugo)
realizada por D.
Manuel Osorio Telo
(†).
Esquerda:
colocación da madeira
na explanación (“foia”)
feita no monte.
Dereita arriba:
cubrición da pila de
madeira con torróns.
Dereita abaixo:
Achega de terra solta
para selar as entradas
de ar e controlar o
proceso de combustión.

O uso das especies arbóreas como elemento estrutural na construcción de
vivendas e dependencias anexas foi igualmente xeralizado. Neste caso, os “robles”
(Quercus pyrenaica, Quercus petraea, Quercus x rosacea) e o carballo (Quercus robur) eran
as árbores preferidas para a fabricación de vigas, mentras que o castiñeiro o era
para facer o piso dos andares e os faios ou faiados, así como o entramado sobre
o que se asenta o tellado das casas ou a teitume das pallozas, que foron as
vivendas habituais nas montañas do val de Rao, Os Ancares, O Cebreiro e a parte
N da Serra do Courel ata ben entrado o século XX. No remate dos “cumiais”,
parte especialmente delicada dos teitos das pallozas e hórreos, era frecuente o uso
de especies como a abelaira, os piornos, xestas ou uces brancas.
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Utensilios elaborados
con especies leñosas
presentes nos faiais e
o seu entorno
inmediato.
Arriba dereita: arado
de bidueiro e carballo
(Deva, Cervantes).
Arriba esquerda:
carro do país (Outeiro,
Folgoso do Courel).
Centro esquerda:
“guitas” ou “fustes” de
castiñeiro para a
recollida das castañas
(Rao, Navia de
Suarna).
Centro dereita: dominó
de castiñeiro (Martín,
Baleira).
Abaixo esquerda:
material de cestería
elaborado con
salgueiro, paleiro e
abraira (Lagúa de
Tablas, Pedrafita do
Cebreiro).
Abaixo dereita:
Fusos para fiar de
cereixal e galochas de
abidueira
(Lagúa de Tablas,
Pedrafita do Cebreiro).

Outras moitas especies eran empregadas en carpintería e moblaxe para a
fabricación de lacenas, artesas, maseiras, escanos, etc., como foi o caso da faia, a
cerdeira brava, ou o castiñeiro. Tamén é necesario mencionar dentro deste
apartado o aproveitamento do castiñeiro, “robles”, abraira, sanguiño, cerdeira,
salgueiro e paleiro, principalmente, na fabricación dunha ampla gama de úteis de
cestería (cestas, cestos, mogos, etc.) e pezas dos teares.
Do mesmo xeito, diversas especies eran utilizadas na elaboración das pezas que
constitúen o carro e os arados tradicionais. No primeiro caso, o coñecemento
adquirido ó longo do tempo recomendaba utilizar aqueles tipos de madeira

R. Romero Franco & M.A. Rodríguez Guitián

436

mellor adaptados ás necesidades de resistencia ou flexibilidade específicas de cada
peza. Así, freixo, “roble”, xardón, castiñeiro, abraira, lameiro, biouteiro (Sambucus
nigra) ou carnabudo tiñan a súa participación específica na elaboración do carro
do país.
Dentro dos arados distínguíase entre o arado propiamente dito, ou “arado
romano”, e a cambela ou “arado da serra”, coa que se roturaban as searas. O
primeiro estaba composto por diversas pezas obtidas a partir de especies como o
carballo e o freixo; a segunda fabricábase cun toro de abidueira ou de faia que
tivera a feitura axeitada, fortemente curvada na parte basal, para resistir a forza do
tiro (vacas ou bois) coa que se manexaba.
Outros usos das
especies leñosas.
Arriba esquerda:
os gruños (Prunus
spinosa) son froitos
comestibles moi
utilizados na fabricación
de licores.
Arriba dereita:
aliñación de faias na
linde dunha finca
aproveitadas para a
provisión de leñas.
Abaixo esquerda:
casa adornada con
piornos (Genista florida)
para espantar as
bruxas na noite de San
Xoán.
Abaixo dereita:
sebes de salgueiro,
faia, avelaira e carballo
delimitando prados de
sega.

Outra aplicación dun certo número de especies leñosas era o da fabricación de
calzado (solas de zocos, zocas ou galochas e madreñas) que podía ser, segundo a
disponibilidade das diferentes especies, de faia, pradairo, abidueira ou ameneiro.
Como aproveitamento secundario dun número elevado de especies arbóreas hai
que sinalar o seu uso como forraxe na mantenza de determinados tipos de gando.
A elección das especies utilizadas realizábase en función das necesidades
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alimenticias e do maior ou menor grao de esixencia das distintas especies animais.
Así, raramente se administraba forraxe de especies leñosas ás vacas, que durante
o inverno adoitábanse manter coa herba seca; soamente temos referencias, en
anos de penuria por causa dun inverno rigoroso e prolongado, da alimentación
deste tipo de gando coa follaxe do acibo e ramallos de uz branca, previamente
triturados e mesturados con salvado e gran (cebada ou avea usualmente) ou, en
casos aínda máis excepcionais, con ramas de teixo dadas en baixa cantidade e en
días espaciados. Por contra, ovellas e cabras eran alimentadas con certa frecuencia
coas follas verdes e agromos tenros de freixos, paleiros, abidueiras e lameiros.
Incluso, moitas destas especies eran podadas nalgunhas aldeas polo verán en
previsión dunha futura carencia de pasto invernal, deixándose secar as ramas coas
follas presas. No caso de coellos e porcos, son reiteradas as referencias que aluden
á colleita de ramas de xardón para dar de comer directamente aos primeiros ou,
previa trituración e mestura con fariña e auga, ós segundos.
Outra utilización secundaria de especies vexetais a constitúe o seu emprego na
elaboración de lindes e peches de fincas e hortos. Neste caso as especies máis
empregadas eran o salgueiro (Salix atrocinerea), o paleiro (Salix caprea), a abelaira
(Corylus avellana) e, máis raramente, a propia faia. Nas aldeas situadas a maior
altitude de Os Ancares, O Cebreiro e O Courel, era usual empregar o xardón (Ilex
aquifolium) para este menester. En función da súa dispoñibilidade por causas
edafo-topográficas, tamén espiños (Crataegus monogyna), agruñeiros (Prunus spinosa)
e abrairas (Corylus avellana) podían entrar a formar parte destas formacións
vexetais. Para a elaboración de cancelas eran preferidas as madeiras de “roble”,
castiñeiro ou abidueira.
En último lugar, debemos salientar un uso particular dado ao acebo ou xardón
(Ilex aquifolium) en diversas áreas montañosas do oriente galego (Serra do Courel,
O Cebreiro, Serra dos Ancares) e referenciado igualmente para os ramallos
longos das uces. As pólas e ramas destas especies, unha vez secas eran utilizadas
como fonte de luz nas vivendas (“garabizos” no Courel, “gancios” no Cebreiro e
“ganzos” nos Ancares) en épocas anteriores á chegada dos candís de carburo e
da electricidade. Para tal efecto prendíaselles lume e colocábanse nalgún burato
das paredes para iluminar a estancia ou incluso, cando se cocía o pan, espetábase
un destes ramos secos de acibo no primeiro bolo de pan que se metía a cocer no
forno, para iluminar o seu interior e así facilitar a distribución do resto da fornada.
Especies gabeadoras
Catro especies gabeadoras (Clematis vitalba, Hedera hibernica, Rubus spp. e Tamus
communis) eran aproveitadas con finalidades variadas: alimentación animal
(Clematis vitalba, Hedera hibernica), complemento alimenticio humano (Rubus spp.)
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e mediciñal (Tamus communis)(figura 6). Sen embargo, non atopamos alusións
particulares para Lonicera periclymenum, a pesares de ser unha especie gabeadora
frecuente nos faiais e diversas formacións vexetais do seu entorno.
Figura 6.
Plantas gabeadoras
presentes nos faiais e
o seu entorno
inmediato utilizadas
tradicionalmente na
área de estudo.
Arriba esquerda:
corriola (Clematis
vitalba);
Arriba dereita:
hedra (Hedera
hibernica).
Abaixo esquerda:
uvas de corriola (Tamus
communis).
Abaixo dereita:
silvas (Rubus sp.) e
silvamachas (Rosa
villosa) adoitan ser
frecuentes nas lindes
dos faiais e nas beiras
dos carreiros.

Especies herbáceas e fungos
Dentro do grupo de plantas herbáceas recolléronse usos para un total de 33
especies, das que a metade se citan en máis de un dos lugares mostreados (figura
7). A planta máis referenciada é a celidonia ou ceridoña (Chelidonium majus), citada
por case todos os informantes, seguida pola xanzá (Gentiana lutea), os amorodos
(Fragaria vesca), a chaveira (Helleborus foetidus), o ourego (Origanum virens), as malvas
(Malva moschata), as abrotias (Asphodelus sp.), a árnica (Arnica montana), as ortigas
(Urtica dioica) e o panqueixo (Primula acaulis).
Unha parte importante destas especies utilízanse en mediciña humana,
fundamentalmente en uso externo como vulnerarias, antihemorráxicas,
antiinflamatorias e antirreumáticas, así como para eliminar verrugas. As que se
utilizan por vía interna empréganse fundamentalmente como antipiréticas,
anticatarrais e en afeccións do aparato respiratorio. O único fungo con utilidade
recoñecida foi un pertence ao xénero Lycoperdon (“fungato”), que se usaba para
cortar pequenas hemorraxias e como cicatrizante.
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Se ben a maioría dos usos mediciñais das plantas recollidas neste traballo
coinciden cos referidos noutros traballos sobre etnobotánica peninsular (MULET
1991, BLANCO 1996, RIGUEIRO et al. 1996, BONET et al. 1999, HERNÁNDEZ et al.
2003), hai algúns aspectos novedosos que consideramos interesante salientar. Así,
recóllese neste traballo por primeira como especie de uso mediciñal a planta
coñecida como nabuxairo (Arum italicum), que é extemadamente tóxica polo seu
alto contido en alcaloides; os seus froitos empregábanse nesta zona en uso
externo (fregas) para baixar a febre e para o tratamento de afeccións respiratorias.
Tamén é destacable a referencia ao uso interno da celidonia, dada a toxicidade
desta planta, así como a diversidade de aplicacións documentadas sobre a xanzá,
planta medicinal que noutros lugares se emprega sobre todo como tónica e
reconstituínte e que nesta área xeográfica se utilizóu, ademais, para curar dores de
moas e afeccións bucais e gástricas.
Dalgunhas das plantas herbáceas tamén se describe o seu uso en mediciña
veterinaria. É chamativo o emprego que se fai dalgunhas plantas ricas en
alcaloides, como a ruda (Ruta graveolens), a ceridoña (Chelidonium majus) e a chaveira
(Helleborus foetidus), empregadas todas elas para o tratamento do timpanismo no
gando bovino (“hinchazo das vacas”). Chama a atención, así mesmo, o emprego
das ortigas (Urtica dioica) como reconstituíntes despois de capar as porcas, ou o
uso do perendó (Lilium martagon) para consolidar as fracturas das patas de ovellas,
cabras e pitas.
Os informantes que participaron neste estudo teñen tamén coñecemento sobre o
perigo derivado da mala utilización de algunhas plantas como o baloco blanco
(Veratrum album) ou a herbamá (Scrophularia sp.), neste último caso de nome
vernáculo claramente evocador da súa perigosidade. Igual que acontece noutras
zonas do occidente europeo, tamén os poboadores destes territorios souberon
tirar partido dos efectos tóxicos que algunhas plantas teñen sobre determinados
animais. É o caso dos badoros (Heracleum sphondylium), empregados na pesca da
troita. A cita desta planta como ictiotóxica é unha novidade para a Península
Ibérica, xa que non aparece recollida en traballos previos (ÁLVAREZ ARIAS 2000).
En canto ao uso das plantas como alimento humano e animal, na maioría dos
casos repítense aproveitamentos moi estendidos na Península Ibérica (LASTRA
MENÉNDEZ 2003, RIVERA et al. 2006), como o consumo dos amorodos ou o
emprego do ourego e o loureiro como plantas condimentarias, na alimentación
humana, e a colleita das abrotias (Asphodelus spp.), as follas da cinco costas
(Plantago lanceolata) e sete costas (Plantago major) ou os cardos (Cirsium eriophorum),
como alimento para os porcos. Algunhas das denominacións que lles dan a
plantas incluídas neste grupo de aproveitamento son extraordinariamente
descritivas, como acontece co panqueixo (Primula acaulis) ou as mantecadas
(Cytinus hipocistis).
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Figura 7.
Plantas herbáceas e
fungos utilizados na
área de estudo.
Esquerda:
abreiriña
(Saxifraga spathularis)
(mediciñal).
Dereita:
xanzá
(Gentiana lutea)
(mediciñal).
Esquerda:
Chaveira
(Helleborus foetidus)
(uso veterinario e
raticida).
Dereita:
Tollemerendas
(Crocus carpetanus)
(fenoindicador).
Autor: JMBL.

Esquerda:
Follas de cinco costas
(Plantago media)
(forraxeira) e ceridoña
(Chelidonium majus)
(mediciñal)
Dereita:
Panqueixo (Primula
acaulis)(complemento
alimenticio).

Esquerda:
valeriana
(Valeriana pyrenaica)
(mediciñal)
Dereita:
fungato
(Lycoperdon sp.)
(antihemorráxico e
cicatrizante).
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Diversas plantas herbáceas utilizadas tradicionalmente son constituíntes
fundamentais do grupo das que se empregan para facer a cama ao gando
(estrume ou estradura), como é o caso dos folgueiros (Pteridium
aquilinum) e as xestas (Cytisus spp.).
Igual que ocorre coas plantas arbóreas e arbustivas, algunhas das plantas
herbáceas tamén se empregan en ritos e tradicións máxico-relixiosas.
Nesta parte do territorio é moi usual o emprego dos tutos ou estralotes
(Digitalis pur purea) e as xenísteas (xestas e piornos) para espantar as
bruxas, para o que se recollen ramallos floridos que se colocan nas
paredes, portas e ventás das casas e pendellos na noite de San Xoán.
Tamén se rexistra o uso ornamental algunhas plantas herbáceas que
producen flores atractivas, que son recollidas para facer ramos e adornar
as casas, ou doutras con fisionomías particulares que adoitan plantarse
nos xardíns, como se ten documentado para os narcisos (Narcissus
asturiensis, N. nobilis) ou a abreiriña (Saxifraga spathularis).
Para rematar, queremos destacar dous usos que non teñen sido
documentados ata o de agora na bibligrafía consultada. Trátase do
emprego de Helleborus foetidus como planta raticida, xa fose enterrándoa
en verde xunto coas patacas para conser valas baixo a terra ou
queimándoa dentro dun balde no interior dos hórreos e celeiros, para
escorrentar aos roedores co fume desprendido, e o uso das plantas como
indicadores cronolóxicos dos ritmos estacionais, variables anualmente,
pero de ocorrencia indefectible. Neste senso, algunhas plantas teñen
nomes vernáculos que fan alusión a este fenómeno, como os “galais ou
pantalós de cuco” (Narcissus pseudonarcissus), mentras que outras teñen
ditos asociados nos que pon de manifesto este carácter fenoindicador.
Exemplos recollidos na área de traballo son a relación que se establece
na sucesión fenolóxica das especies vexetais no dito anotado en Veiga de
Brañas “díxolle o choupelo (Lamium maculatum) á morodeira (Fragaria
vesca): para maio veño eu”, ou o consello de manter as vacas gardadas nas
cortes ata que non se observe a aparición de Narcissus asturiensis
(“abeluria”) nos prados, considerada como indicativa do remate do
inverno, neste outro dito apuntado na aldea de A Pintinidoira: “tente
vaca rubia mentras non saia a abeluria (Narcissus asturiensis)”.
Agradecementos Este traballo non podería terse publicado sen a amable
colaboración das persoas entrevistadas, ás que agradecemos fondamente a súa
hospitalidade e o tempo que nos adicaron.
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Fagus sylvatica L., especie
ornamental

Páxina anterior: a particular coración que
toma a follaxe da faia no outono é un dos
atributos máis interesantes de cara ao seu
uso ornamental. Faia da Igrexa de Gondel
(Pol, Lugo).

Fagus sylvatica L., especie
ornamental
Carlos Rodríguez Dacal

Posta en valor como árbore de ornato
Son moitos e variados os argumentos que xustifican a aparición da faia europea
(Fagus sylvatica L.) nos espazos axardinados, públicos e privados, de distintos
ámbitos xeográficos, cultivada polos seus valores espirituais e estéticos,
percibidos a través do sentido da vista, por beneficio permanente das calidades e
as excelencias que atesoura como especie de adorno. A lectura de publicacións
sobre xardinaría e flora ornamental pon de manifesto o seu grao de aceptación
por parte de profesionais, técnicos e xentes, que gozan do seu ser e existir en toda
clase de xardíns: monacais, de castelos, palacianos, pacegos, termais, indianos,
botánicos, municipais, domésticos, etc. Ofrecer unha relación detallada da
presenza da faia nos xardíns europeos sería pouco menos que misión imposible,
pero, como botón de mostra, en plan anecdótico, hai que noticiar que o seu
concurso, en loor de santidade, chega ata o Estado da Cidade do Vaticano, como
nos conta un galego de Caldas de Reis no seu libro Árboles en los Jardines del
Vaticano (FROJÁN MADERO 2002).
A biometría, no tocante ás súas expresións fundamentais, dimensións e idade; a
arquitectura, resultante da conxunción, harmónica e equilibrada, das súas partes;
a modalidade de plantación, individual ou en grupo; o seu potencial ecolóxico,
que lle permite ocupar moitos ambientes e prestar cuantioso proveito para o
terreo que a acolle; e a consideración social, ben gañada dende tempos antigos,
como especie de culto e veneración popular, son os principais argumentos a ter
en conta á hora da súa posta en valor como árbore ornamental nas alamedas,
xardíns e parques, con inclusión de prazas e paseos, da xeografía do Fogar de
Breogán.
Falando de medidas corporais, un dos aspectos máis rechamantes da faia é a
elevada altura que, en pés adultos íntegros, dun modo amplo, se move entre 3040 m. No tocante á perimetría do fuste de individuos vellos, as circunferencias
habituais están comprendidas entre 2-4 m.
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Respecto á idade, a faia é unha especie de longa vida, entendendo como tal unha
antigüidade que pode chegar a superar, no mellor dos casos, os tres séculos. As
vellas faias seculares viventes dos xardíns galegos móvense entre 100-150 anos,
dilatado intervalo temporal que aconsella a súa plantación e garante a súa
compañía.
Faia do Pazo de
Antequeira/Rois.
Detalle do toro, cruz e
arquitectura da copa.
Autor: CRD.
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Colleita de froitos de
faia, froitos duais
polo seu valor
material/nutritivo e
espiritual/ornamental.
Autor: CRD.

O sistema radical, poderoso e desenvolvido, asegura a firmeza da ancoraxe da
árbore ao terreo de asentamento. En exemplares de moita idade, resulta normal
a contemplación superficial da raizame, que arranca e asoma en unidades
poderosas antes do seu enterramento. Das raices emerxe, con dereitura e
verticalidade, un toro de moita corpulencia e protagonismo, normalmente sen
perder a súa condición monopódica en varios metros de elevación dende o chan,
ata chegar á apertura da cruz.
A observación da feitura do toro mostra un formato cilíndrico preponderante,
cheo e limpo, moi vistoso e atractivo, como elemento de adorno, pola
concorrencia da súa dimensionalidade e as características propias da codia
cobertora, de escaso grosor e superficie lisa, con cores claras, agrisado-cinsentas;
sendo frecuente, nas árbores vellas, a súa fendedura e a aparición de incrustacións
liquénicas, que contrastan claramente coa tonalidade cortical, e de cubertas
acolchadas, que revisten e enverdecen, propiciadas pola condición de especie
umbrosa. Sen ningún xénero de dúbidas, o fuste é unha parte corporal
determinante, ata o punto que a súa soa observación, con independencia das
estruturas restantes, abonda para a identificación da faia.
Da galla parten cara ao alto varios brazos, de moita consideración, que van
descompoñéndose en ramificacións de menor entidade e orde, construíndo unha
arquitectura copal que adopta patróns aovado-redondeados, o formato peculiar
da cal contribúe ao recoñecemento da especie en cuestión. No concernente a
brazos e polas, hai que mencionar un feito diferencial que, no caso da faia, adquire
rango de singularidade e constancia: a produción de soldaduras naturais por
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enxertos de aproximación ou enxertos de contacto. Tiven a oportunidade,
durante o traballo de campo, de comprobar a súa aparición con certa frecuencia
e en distinto grao de desenvolvemento, orixinando formacións xenuínas que
contribúen a potenciar o capítulo de valores propios da especie. Aínda que na
maioría dos casos se descobren con prontitude, ás veces, a fusión entre as partes
é tan íntima e perfecta que, á primeira vista, dá a sensación de tratarse dun único
cilindro, sendo os escotes laterais os sinais indicativos da soldadura acontecida
entre as estruturas participantes.
A follaxe, por cantidade e calidade, é un dos atributos fundamentais a tomar en
consideración. Por tratarse dunha árbore caducifolia, todos os anos se viste na
primavera e íspese no outono, mostrando dúas imaxes diferentes. As follas
confiren á faia un dos atractivos primordiais no mundo da xardinaría, a
frondosidade, ao que hai que engadir outro non menos importante, a
umbrosidade, pola particular disposición que adoptan, nun plano horizontal, que
dificulta o paso dos raios solares.
O período de froitificación, que logra a súa maior vistosidade na estación estival
e prolóngase ata o outono, proporciónalle á faia un motivo máis que engadir ao
repertorio de recursos botánicos como especie ornamental, alcanzando as
mellores manifestacións en anos de boa produción. Aínda que na formulación do
traballo de campo o seguimento e o control da xerminación non era obxectivo
prioritario, a realización, entre setembro e decembro, permitiu a comprobación
de abundantes producións froiteiras en árbores maduras, así como a constatación
do nacemento espontáneo de plántulas, sempre en escasas porcentaxes,
representadas por individuos de distintos tamaños e idades.
Casa de Cuiña/Guntín
de Pallares. A faia
próxima á mansión
residencial, na súa
nudez outonal, recobre
o chan dunha capa de
follaxe que alimenta e
decora. Autor: CRD.
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Sen dúbida, en outono, mellor no mes de outubro, a visita a exemplares vetustos
-sobre todo se están ben conservados, son portadores de copas amplas e
voluminosas, e en anos de boa colleita- proporciona un espectáculo sen igual, xa
que, antes de espirse, botando unha ollada cara ao alto, a observación panorámica
de tonalidades foliares, entre avermelladas e douradas, impresiona gratamente ao
espectador; e, xa no chan, despois da súa caída, mirando cara a abaixo,
contémplase a follaxe sen vida, que forra e tapa ao terreo cunha elegante capa
vexetal, sementada de abundantes fous, escena para ver e non pisar.
No campo da xardinería, a faia, do tipo silvestre e cultivares, ten un sitio de honra,
ben gañada polos seus méritos e atributos, comportándose como unha árbore
insuperable en plantación individual -por razóns de porte, de arquitectura e de
follaxe-, que no país galego é a súa tarxeta de presentación e a súa forma habitual
de estar. Sendo inmellorable, en plan colectivo, polos óptimos servizos prestados
en toda clase de agrupacións: en masas, formando bosquetes; en borduras, beiras
de paseos arborados e pequenas prazas; e en sebes, polo seu doado recorte.
Bosquetes, borduras e sebes constitúen unha materia pendente para a faia na nosa
terra; un modo de plantación que, máis pronto que tarde, ten que abrirse camiño
nos establecementos axardinados polas extraordinarias posibilidades que
proporciona a nivel espiritual e estético.
Os catálogos de plantas editados por viveiros e establecementos horto-froitícolas
dende a segunda metade século XIX constitúen excelentes instrumentos para o
coñecemento do comportamento experimentado pola faia como especie
ornamental dende aquel tempo, tanto do tipo silvestre como de cultivares. Das
mostras existentes, optamos pola reprodución da información florística sobre
Fagus sylvatica contida nun catálogo da CASA XACINTO DE MATTHOS/Porto,
impreso nos primeiros anos do século XX.
Cen anos despois, atopámonos con que esta oferta segue no mercado, tanto a do
tipo silvestre coma a das variedades de cultivo. Entre moito onde elixir, inserimos
a colección de cultivares que aparece na Guía de Campo das Árbores de Europa
(MITCHELL, 1985) e en The Hillier Gardener’s Guide to Trees & Shrubs (KELLY, 1995),
pola correcta clasificación e caracterización que proporcionan ambas as dúas
publicacións, que permite o coñecemento das variedades de uso habitual así
como a súa doada identificación, grazas á descrición e as escenas fotográficas dos
devanditos cultivares.
Nos lares galegos, a teor dos gustos e preferencias de profesionais, de técnicos e
de usuarios, a faia do tipo silvestre (Fagus sylvatica), marcando unha clara distancia
cos cultivares, encabeza o as presenzas nos recintos axardinados (alamedas,
xardíns, parques), con inclusión doutros escenarios lúdico-recreativos, como son
os paseos e as prazas. A continuación, entre os cultivares máis demandados,
figuran a faia purpúrea (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) e a faia con follas de fento (Fagus
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sylvatica ‘Aspleniifolia’), sendo menor a presenza da faia tricolor (Fagus sylvatica
‘Tricolor’) e a faia péndula (Fagus sylvatica ‘Pendula’). Fagus sylvatica ‘Purpurea’ goza
de moito reclamo e aceptación no campo xardinístico polo efecto decorativo e
cromático das súas follas avermelladas, variando dende o vermello vivo cando
son novos ata o vermello escuro na súa madureza, xustificando o seu amplo uso
os significados contrastes de cor proporcionados pola plantación, que rompen a
monotonía do verdor xeral emanado da vexetación enmarcante. Fagus sylvatica
‘Aspleniifolia’, xunto á súa imaxe elegante, é portador dunha follaxe sorprendente
e atractiva que fai as delicias de propios e estraños, razón incontestable da súa
primacía dentro do colectivo da especie á que pertence e representa. Fagus sylvatica
‘Tricolor’ sorprende coa mestura cromática das súas láminas foliares, o verde da
cal se completa con manchas brancas e bordos rosados, pero non logrou destacar
como outros cultivares. Fagus sylvatica ‘Pendula’, provista de ramas colgantes ata o
chan, como lle acontece á faia tricolor, non conseguiu o protagonismo que
merece polas súas calidades ornamentais.
Relación de faias en
catálogo (Casa
Xacinto de
Matthos/Porto).
Década de 1900.
Autor: CRD.

Na actualidade, o mercado da faia atravesa por un momento de esplendor,
despois de deixar atrás un período de focha e estancamento debido aos
problemas de supervivencia dos cultivares, propagados vexetativamente por
estaca, técnica produtora de clons individuais con sistemas radicais superficiais, de
difícil arraigamento, menor crecemento, maior sensibilidade aos cambios
ambientais (calor, frío, enchoupamento, etc.), menor resistencia ás pragas, etc.
Situación que se superou cambiando a modalidade reprodutora, por enxerto
sobre patróns francos de faia do tipo silvestre, con sistemas radicais máis
profundos e desenvolvidos, mellor adaptación ambiental e resistencia sanitaria.
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Táboa 1.
Cadro de cultivares
de Fagus sylvatica.
Adaptado de MITCHELL
(1985) E KELLY (1995).

'Albovariegata'. Cultivada dende antes de 1770. Rara, variegada (marxinada e raiada) de branco.
'Aspleniifolia'. FAIA DE FOLLAS CORTADAS , FAIA CON FOLLAS DE FENTO. Europa, 1820. Habitualmente chamado
'Heterophylla', é frecuente en parques e xardíns urbanos. Mestura de formas na follaxe, con láminas
variablemente fendidas e lobuladas, se ben ás veces poden volver á forma simple e enteira, coas últimas follas
dos finais dos brotes a miúdo como as do salgueiro, longas e acintadas. As follas normais poden estar
fendidas en lóbulos triangulares ou longos e estreitos, ou ter unha longa fenda ou seo ao longo do nervio
central na parte media. Alí onde se cortan ou danan as follas aparecerán ordinariamente follas normais
enteiras, con formas intermedias, debido a que a planta é unha «quimera», con tecidos internos de faia
normal, recubertos de tecidos da forma folla fendida.
'Aurea Pendula '. FAIA AMARELA CHORONA. Cultivada dende 1900. Forma elegante, alta e estreita, con ramas
colgantes case paralelas ao talo principal. As follas amarelo douradas ás veces sécanse a pleno sol e con
moita sombra perden a cor.
'Cockleshell'. FAIA DE COCKLESHELL. Winchester, Inglaterra, cultivada dende 1960, con follas de pequeno tamaño.
'Cristata'. FAIA CRISTADA . Cultivada dende 1836. Rara. Árbore desmedrado con longas ramas delgadas e
desviadas, e follas arremuiñadas que son sésiles, algunhas case redondas e de profundos dentes triangulares,
en feixes que permanecen parcialmente pechados.
'Dawyck' ('Fastigiata'). FAIA DE DAWYCK . Dawyck, Peebles, Inglaterra, cultivada dende 1860 (aproximadamente).
Vaise plantando nalgúns lugare s de Europa dun xeito crecente, en rúas e nos exteriores e accesos a parques
e xardíns. De porte alto e maxestoso, columnar (fastixiado), con ramas pequenas ergueitas, curvándose cara a
fóra na súa madureza; similar ao chopo lombardo, pero as ramas curvada s sobresaen aquí e alá e cunha
follaxe moi superior.
'Dawyck Gold'. FAIA DE DAWYCK AMARELA. Cultivada dende 1969. Árbore densa, alta e columnar, con follaxe xuvenil
amarela brillante volvéndose verde pálido en verán.
'Dawyck Purple'. FAIA DE DAWYCK PURPÚREA. Árbre alta, espléndida, estreitamente columnar, con follaxe purpúrea
escura. Máis estreita e non tan densa como 'Dawyck Gold'.
'Heterophylla' (grupo) . As plantas antes cultivadas baixo este nome son consideradas hoxendía Fagus sylvatica
'Aspleniifolia'.
'Luteovariegata'. Cultivada dende antes de 1770. De forma inexplicable, extraordinariamente rara. Folla variegada e
marxinada de amarelo pálido.
'Pendula'. FAIA PÉNDULA, FAIA CHORONA. Europa, cultivada dende 1820. Frecuente en parques e xardíns. Varios
formatos, variando dende alta e estreita ata amplamente despregada, con ramas apoiadas que salguen como
un anel de árbores exterior; brotes péndulos longos, que ao principio se levantan verticalmente ata 5-6 m
dende o cume da copa, caendo gradualmente próximas e perpendiculares ao talo principal como trompas de
elefante, mentres que noutros casos algunhas ramas principais son case horizontais con longas ramitas
colgantes.
'Purple Fountain'. Holanda, cultivada dende 1975. Porte elevado e estreitamente as cendente, con ramaxe péndulo
e follaxe purpúrea.
'Purpurea'. FAIA PURPÚREA. Europa, cultivada dende antes de 1700. Inclúe todas as formas de folla cobreada e
vermella. Rosado pardo ao saír, enseguida toman á cor púrpura moura escura e densa que contrasta tanto na
paisaxe. Abusouse dela plantándoa sen mesura en pobos, xardíns parroquiais, cemiterios e toda clase de
plantacións conmemorativas por toda a Europa húmida, especialmente nas Islas Británicas. De todas estas
formas, soamente a variedade 'River's Purple', forma superior coa folla vermello escuro, pode xustificarse
ocasionalmente.
'Purpurea Pendula'. FAIA PURPÚREA CHORONA. Cultivada dende 1865. Faia chorona, de porte pequeno e elegante,
con follas escuras.
'Purpurea Tricolor'. FAIA PURPÚREA TRICOLOR. Cultivada dende 1888. Cultivar atractivo pero non moi constante, de
rara presenza, con follas púrpuras manchadas de branco e marxes rosadas.
'Riversii'. FAIA DE RIVERS. Cultivada dende 1880. Grande porte, con follas purpúreas escuras. 'Atropurpurea',
'Atropurpurea Macrophylla', 'Norwegiensis' e 'Purpurea Latifolia' son similares.
'Rohanii'. FAIA DE ROHAN. Cultivada dende 1894. De notable beleza, tamaño medio a grande, follaxe purpúrea con
forma de fento.
'Rotundifolia'. Surrey, cultivada dende 1870. Rara. Atractiva árbore, amplamente copuda, con bonitas follas
pequenas, case redondas e enteiras, de 1-3 cm.
'Tricolor' ('Roseomarginata'). FAIA TRICOLOR. Francia, cultivada dende 1879. Forma rara con follas verdes
manchadas de branco e marxes rosadas.
'Zlatia'. Serbia, cultivada dende 1892. Árbore de medio talle, de rara presenza, con follaxe de cor dourada clara ao
principio, volvéndose verde cara a agosto.
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Dentro da copiosa nómina de viveiros do país, no presente, a faia ocupa un posto
de relevo e notoriedade como especie de ornato, adquirindo a etiqueta de especie
ben repartida por toda a xeografía galega. Son destacables aqueles
establecementos do sector que se dedican á produción, tanto do tipo silvestre
coma dos seus cultivares, ou á súa introdución dende viveiros europeos en forma
de plantóns. Como botóns de mostra, entre os coruñeses, Viveiro Ártabro/A
Coruña, Orvisahouse/Teo, Viveiros San Mamed de Seavia/Coristanco e Viveiros
Viforsa/Ordes; entre os lucenses, Viveiros Cabaleiros/Lourenzá e Viveiros Costa
de Lóngaras/Abadín; entre os ourensanos, Minius Plantarium/Barbadás e
TRAGSA/Maceda; e entre os pontevedreses, Viveiros Nilo/Tomiño e Viveiros
Norfor/Pontevedra.
Por a súa función social e carácter gratuíto, mención particular para o Viveiro
Forestal de Areas/Tui, que conta cun tablar, dos seus máis de cincuenta, dedicado
á faia do tipo silvestre, con varios centos de plantóns destinados a uso público
(concellos, comunidades de montes, centros escolares, asociacións veciñais, etc.),
previa solicitude de visita ao Servizo de Montes e Industrias Forestais da
Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia.
Na detallada descrición feita por RUÍZ DE LA TORRE (1971), constátase de xeito
inequívoco o grande valor estético da faia, causa da súa frecuente plantación en
xardíns, parques e avenidas centroeuropeos, así como do acondicionamento dos
seus bosques, frescos e umbrosos, para a súa utilización lúdico-recreativa. Libro
do que tomamos un apuntamento máis, de carácter etnocultural, en apoio ao
significado e uso desta especie, coa idea da súa pronta incorporación a calquera
dos escenarios, naturais ou xardinísticos, en beneficio do público usuario: “O faial
é por excelencia o bosque dos contos de fadas, poboados de seres fantásticos de
diverso signo, cuxas árbores semellan figuras con rostros de grandes ollos, que
seguen e falan silenciosamente ao impresionado transeúnte. «¿Quién ha visto sin
temblar/un hayedo en un pinar?, di o mestre Antonio Machado”.
Escenarios de cultivo
Historicamente, a documentación, a bibliografía e a información oral móstranse
coincidentes de cara á consideración da faia como especie rara, en termos
cuantitativos e cualitativos, a teor das plantacións efectuadas con fins ornamentais
na xeografía galega, tanto no que respecta a número de exemplares contabilizados
coma ao uso de cultivares. Admitindo este feito, o exame do inventario de faias
cultivadas do país confirma a súa presenza en diferentes escenarios de cultivo,
públicos e privados, sendo especialmente salientables entre o repertorio existente,
pazos, castelos, bens eclesiásticos, balnearios, terreos particulares, viveiros,
ámbitos escolares, xardíns municipais urbanos públicos e espazos naturais. A
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pesar da súa condición como árbore preferentemente montana, en estado
silvestre, hai que dicir que dentro da súa área de distribución natural baixa ata o
nivel do mar, acomodándose perfectamente a todas as situacións altitudinais e
posicións cardinais.
O motivo da creación deste apartado responde á necesidade de expresar a
importancia que teñen os escenarios de cultivo na posta en valor da faia como
especie ornamental e, sobre todo, na tipificación do colectivo de faias
monumentais e memorables, sendo un dos parámetros determinantes no que
damos en chamar atributos alleos ou valores extrínsecos, complemento dos
méritos propios ou valores intrínsecos, relacionados co porte, a configuración
arquitectónica, a biometría e a conservación individual.
Propiedades, establecementos e espazos xeográficos nos que concorren unha
serie de feitos e aconteceres (significado histórico, valor artístico, interese cultural,
grandeza arquitectónica, marco señorial, entidade científica, importancia
paisaxística, bagaxe xardinística, papel lúdico-recreativo, acervo bibliográfico) de
tal magnitude que, nalgúns casos, os fan merecentes de figurar no patrimonio
artístico, como bens de interese cultural/BICs (monumentos histórico-artísticos,
conxuntos históricos, sitios históricos, xardíns artísticos, paraxes pintorescas,
zonas arqueolóxicas, etc.) e no patrimonio natural, como espazos naturais
protexidos: parques naturais, humidais de importancia internacional, zonas de
especial protección para aves (ZEPAs) ou lugares de importancia comunitaria
(LICs).
O exame do catálogo de faias monumentais e de faias memorables galegas pon
de manifesto un feito común a todos os rexistros: os seus nomes propios resultan
da combinación do nome vernáculo da especie e o do escenario de cultivo. O
indiscutible protagonismo que xogan os escenarios de cultivo, lévanos á súa
caracterización e descrición en detalle.
Pazos
Modelos paisaxísticos, escolas de xardinaría e depósitos florísticos por
antonomasia de Galicia, os pazos son escenarios sinalados na cultura das faias
ornamentais, ata o punto de que entre os seus muros se localizan boa parte dos
rexistros, cunha importante nómina de representantes memorables. Entre moito
onde elixir, a teor do material vexetal almacenado nos terreos, é dignos de
mención o Pazo de Xaz/Oleiros, o Pazo do Casal/Bergondo, o Pazo de San
Lourenzo de Trasouto/Santiago de Compostela, o Pazo de Casanova/O Pino, o
Pazo do Picón/O Pino, o Pazo de Santa Cruz de Ribadulla/Vedra, o Pazo de
Antequeira/Rois, o Pazo de Lusío/Samos, o Pazo de Fontao/Lugo, o Pazo de
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Vista Alegre/Vilagarcía de Arousa, o Pazo de Torrecedeira/Redondela, o Pazo de
Castrelos/Vigo e o Pazo dá Mercede/Ás Neves. Xunto con outras posesións
señoriais (Pazo de Miraflores/Oleiros, Pazo de Torre de Figueroa/Abegondo,
Pazo de Cascaxide/Silleda, Pazo de Lourizán/Pontevedra), que tamén contan
con faias nos seus xardíns.
A faia purpúrea do
Pazo da Mercede/Ás
Neves destaca polo
seu potencial
ornamental.
Autor: CRD.
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É tal o protagonismo alcanzado pola arte da xardinaría no Pazo de Xaz/Oleiros
-achégase ao medio centenar de ha- que a flora, aínda sendo importante, queda
nun honroso segundo plano. Creación de grande entidade e estilo ecléctico, con
querencia xeométrica, deseñada no ano 1911, que atesoura un dos xardíns
formais de maior prestixio de Galicia e dispón dun bosquete ornamental á
entrada (piñeiral e 15 faias intercaladas), da devandita época, enmarcado pola
muralla perimetral de peche. Se algo chama a atención, no Pazo do
Casal/Bergondo, encravado na Ría de Betanzos, é o seu valioso proxecto
botánico, de grandes pretensións e moita antigüidade, acometido en 1853, que
abrangue boa parte do terreo, co seu bosque-xardín, xardín hortícola e xardín
ornamental. Formando parte do seu patrimonio florístico, co labirinto de buxos
e a secuoia xigante como embaixadores verdes monumentais do pazo
(RODRÍGUEZ DACAL & IZCO 2003), o bosque-xardín, un dos expoñentes máis
sinalados da súa clase, inclúe un par de vellas faias.
Sorprende, no Pazo do Picón/O Pino, o territorio que abrangue (81 ha), ocupado
por extensos bosques autóctonos (carballeira, bidueiral, bosque de galería) e
masas de plantación (piñeiros, eucaliptos, coníferas, etc.). Foresta que se completa
con grande agro e un xardín arredor da casa, con presenza da faia entre a flora media ducia de exemplares aliñados, a xeito de pano-, na horta froiteira, preto da
mansión residencial, da capela e do espectacular agrupamento de buxos, recollido
no catálogo arbóreo monumental (RODRÍGUEZ DACAL & IZCO 2003).
O Pazo de San Lourenzo de Trasouto/Santiago de Compostela adquire tal
condición algunhas décadas despois da desamortización de Mendizábal, que
cambia de orientación o labor monacal ininterrompido practicado dende
principios do século XIII. O seu rico mundo botánico (xardíns e plantas) conta
con prezados monumentos verdes, encabezados pola formación de buxos do
claustro (RODRÍGUEZ DACAL & IZCO 2003) e unha renomeada colección de faias,
por razóns de número e calidade, moitas seculares, con representación no
patrimonio vivo e desaparecido.
O terreo do Pazo de Casanova/O Pino encerra un par de rexistros -a fenomenal
douglasia verde e o corpulento acivro- do patrimonio arborado monumental
(RODRÍGUEZ DACAL & IZCO 2003). Como candidato a tal declaración, hai que
sinalar un paseo arborado singular, de moita categoría, poboado por carballos
americanos e faias do tipo silvestre que, a xeito de avenida, en dobre fila, bordea
e penetra no bosque
Medio milenio contempla ao Pazo de Santa Cruz de Ribadulla/Vedra, pazo por
antonomasia de Galicia, que ostenta unha posición de primacía indiscutida en
orde aos seus valores paisaxísticos, xardinísticos, florísticos e agrícolas. Vasto
territorio, superior a 30 ha, onde coexisten formacións forestais (carballeira e
cultivos arborados), extenso agro (pradería, fruticultura e vivericultura) e xardíns

C. Rodríguez Dacal

458

singulares, a pegada paisaxista dos cales non logra ocultar sinalados referentes
xeométricos, presididos pola retícula de oliveiras e a carreira de buxos. Ambos os
dous arboredos de ornato compleméntanse con outros representantes
monumentais, dos que forma parte a cuantiosa e vella colección de faias verdes,
unha das manifestacións sobranceiras do seu xénero.
No Pazo de Fontao/Foz, máis que o compoñente arquitectónico, chama
poderosamente a atención a envergadura do mundo forestal poboador do
extenso monte (máis dun centenar de ha), encabezado polo eucaliptal e o piñeiral,
en compañía doutras masas (castiñeiro, carballo americano, cerdeira, douglasia,
picea, secuoia), plantadas con miras produtivas, ás que hai que engadir unha fila
de faias do tipo silvestre xuvenís, cultivadas como elementos de ornato.
Ben do Mosteiro de San Julián de Samos, por doazón, a Casa Forte de
Lusío/Samos é unha posesión señorial de 20 ha, sita nun enclave alto, dominando
fermosas paisaxes sobre o estreito val do Río Sarria, á que pertencen as faias varias ducias, de idades e tamaños dispares- que motivan a nosa atención e
interese. Un convenio entre a comunidade relixiosa e a Xunta de Galicia, polo que
se fai cesión temporal da propiedade, sacará o pazo do estado ruinoso para a súa
transformación en albergue e museo.
Convertido en Colexio de Relixiosas Filipenses, o Pazo de Vista
Alegre/Vilagarcía de Arousa, BIC coa declaración de monumento históricoartístico, co seu pazo de magnífica factura arquitectónica, sufriu os efectos
negativos do paso do tempo e o seu labor como centro escolar, que modificaron
a disposición orixinal do terreo. Na flora do parque, creado cara a mediados da
década de 1910, figura un soberbio Fagus.
O Pazo de Lourizán/Pontevedra, un dos establecementos máis prezados da súa
clase, nunha orde arquitectónica, destaca polo seu formidable pazo residencial; a
nivel botánico, polo proxecto xardinístico que conserva, de gran categoría, e polo
seu catálogo florístico, de extraordinaria diversidade: un tesouro verde do que
forma parte unha abundante poboación de faias, de diferentes idades,
procedencias e simboloxías, moi importante por razóns de número e calidade. O
Centro Forestal de Lourizán, que funciona dende hai máis de medio século, é o
seu sinal de identidade funcional.
É, o de Torrecedeira/Redondela, un dos pazos máis prestixiosos do Finisterrae,
polo seu mundo da pedra e o seu mundo das plantas. O terreo incorpora,
ordenadamente, toda clase de plantacións vexetais: forestais (bosque), agrícolas
(agro) e ornamentais (parque-xardín). Dende a década de 1860, cara a mediados,
así afírmao a familia titular, hai constancia de xardíns, momento de plantación
dunha parella de faias purpúreas, da que sobrevive un exemplar, un dos rexistros
máis espectaculares e o de maior antigüidade de Galicia.
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O Pazo de
Torrecedeira/
Redondela é o
escenario de
plantación e lugar de
vida da faia cultivada
ornamental de maior
dendrometría,
antigüidade e
entidade dos lares
galegos.
Autor: CRD.

O Pazo de Castrelos/Vigo, co seu xardín artístico, que forma parte do patrimonio
cultural do país, por razóns cuantitativas (23 ha de terruño) e cualitativas
(arquitectura edificativa e natureza verde), está considerado como un dos
expoñentes por antonomasia da xeografia galega e española. No arboreto do
chamado “Parque de Castrelos”, territorio que ocupa máis das dúas terceiras
partes do terreo, localízase unha colección de faias monumentais (RODRÍGUEZ
DACAL & IZCO, 2003), do tipo silvestre e purpúreas.
Coas pegadas do paso do tempo no seu haber, quedan atrás vellos esplendores
no Pazo dá Mercede/Ás Neves, acaparados pola dignidade do mundo
arquitectónico e a entidade do proxecto jardinístico, vidos a menos. Da flora,
subliñar a presenza de individuos vetustos correspondentes a plantíos pretéritos,
dos que forman parte dous faias purpúreas magníficas, unha viva e outra
recentemente desaparecida.
Non é obxecto deste traballo ofrecer unha relación detallada da presenza de faias
en todos os pazos, senón mostrar unha panorámica xeral que constate o seu
aproveitamento e uso en tal clase de escenarios e dea cabida a manifestacións
sinaladas. Co ánimo de ampliar o listado, son noticiables tamén outros rexistros.
No xardín xeométrico do Pazo de Miraflores/Oleiros, hai unha pequena sebe de
faias purpúreas. No Pazo de Torre de Figueroa/Abegondo, o xardín formal
contén tres exemplares que corresponden á faia do tipo silvestre, a purpúrea e a
tricolor, unha de cada. A faia aparece no terreo do Pazo de Doncos/Ás Nogais.
O xardín do Pazo de Cascaxide/Silleda, alberga unha faia do tipo silvestre. O
Pazo de Rubiáns/Vilagarcía de Arousa posúe un pequeno grupo de faias do tipo
silvestre e purpúreas. O Pazo da Pastora/Vigo, tamén conta co seu concurso.
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Castelos
Situados en outeiros, por razóns estratéxicas, os castelos que dispoñen de terras
propias no seu ámbito son lugares ideais para a plantación de faias e doutra clase
de árbores. No tocante ás faias, a xulgar polo visto, a escasa frecuencia de
aparición non se corresponde coa situación vantaxosa que ofrece, en principio,
calquera destes recintos militares e defensivos, en orixe, e espazos lúdicorecreativos na actualidade. Como testemuños da súa ausencia, entre os
significados, citar o Castelo de Santa Cruz/Oleiros, o Castelo de San
Vicente/Monforte de Lemos, o Castelo de Maside/Pantón, o Castelo de Castro
Caldelas/Castro Caldelas, o Castelo de Maceda/Maceda, os ámbitos boscosos e
axardinados da cal non contan con faias nos seus catálogos florísticos.
O Castelo de Monte Real/Baiona -inmerso na zona antiga poboacional, declarada
conxunto histórico-, constitúe un bo exemplo para comprobar o dito. Toda a
fortaleza, obra da arte construtiva militar por excelencia do país, é un xardín,
dende o nivel do mar ata a cota máis alta, dividindo o seu espazo en
compartimentos, con protagonismo para o piñeiral, con algunhas faias (sete pés)
de escaso relevo entre as especies caducifolias. A Fortaleza do Castro/Vigo co
transcurso do tempo volveuse inoperante, transformándose nun espléndido
parque con magníficas vistas, que combina o labor lúdico-recreativo coa función
de ensino e aprendizaxe, pola súa dimensión histórico-cultural, o equipamento
arquitectónico e a natureza biolóxica, onde a flora e a vexetación, cunha
poboación de faias xuvenís, imprimen carácter.
Bens eclesiásticos
Mosteiros, conventos, catedrais, priorados, santuarios, igrexas e outra clase de
bens eclesiásticos constitúen escenarios ideais para o concurso da faia como
árbore ornamental. Non obstante, en consonancia coa súa rareza en cultivo, na
actualidade, a especie constátase en menos localizacións das esperables e
desexables. Como queira que a clasificación dos establecementos é un mero
artificio, entenderá o lector que algunhas faias encaixen en máis dun escenario,
sendo palpable nesta ocasión a relación existente entre bens eclesiásticos e pazos,
por diversas circunstancias.
O Mosteiro de Santa María/Sobrado dous Monxes, BIC con declaración
monumental, é un dos bens eclesiásticos máis prezados de Galicia, polo seu
compoñente arquitectónico, representado pola igrexa e os tres claustros, e a
natureza verde, en todas as súas demostracións (forestal, agro e xardín). O parque
paisaxista, de gran superficie, é un rechamante arboreto que distribúe a flora
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ornamental entre coníferos e caducifolias, con mención especial para a colección
de faias, que se achega á trintena de efectivos, repartidas por metades entre
silvestres e purpúreas.
Polo seu depósito de faias seculares, merece mención o Mosteiro de San
Lourenzo de Trasouto/Santiago de Compostela, vinculado ao mundo pacego.
Como ente monacal, funcionou ata o século XIX, en que se transformou en pazo.
A xulgar pola información dispoñible, baseada nas obras remodeladoras do
proxecto señorial e no tamaño das faias centenarias, vivas e desaparecidas, a
prantación histórica corresponde ao período pacego; aínda que non se pode
descartar que á súa presenza, con fins de ornato, se remonte ata tempos
anteriores.
O Parque do Mosteiro
de Santa
María/Sobrado dos
Monxes, espazo verde
de grande valor
xardinístico e
paisaxístico, conta
cunha interesante
colección de faias.
Autor: CRD.

O Colexio de Relixiosas Filipenses/Vilagarcía de Arousa e o Pazo de
Lusío/Samos -rancias posesións señoriais de antiga fundación, hoxe de titularidad
eclesiástica- son outros testemuños desta dualidade existente entre
establecementos que albergan exemplares reputados de faias.
Aínda que no presente se trate dun ben privado, no que ten a súa sede Bodegas
Godeval, o Mosteiro de Xagoaza/O Barco de Valdeorras -co seu edificio
claustral, a súa igrexa e as súas dependencias anexas- goza na actualidade dunha
masa de faias xuvenís ao bordo do río, que por razóns de orixe, encaixa no
colectivo eclesiástico.
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As igrexas representan un valioso escaparate de cultivo onde resulta pouco
menos que imposible cuantificar a nómina de rexistros con faias ornamentais.
Para ilustrar a súa achega, unha mostra memorable procedente de terras
lucenses: o Santuario de Santa María A Real/Pedrafita do Cebreiro, entrada
natural ao país, punto emblemático da Ruta Francesa do Camiño de Santiago,
na actualidade igrexa parroquial, fito da Galicia medieval. Museo ao aire libre
que permite a contemplación dunha das paisaxes máis fermosas do Fogar de
Breogán, do que forman parte masas boscosas naturais nas que a faia expresa as
súas potencialidades forestais e ornamentais, gozando do culto e a veneración
dos campesiños e as xentes de alén das nosas fronteiras. Dende esta senlleira
atalaia -cume altitudinal (1.300 m) do listado de Fagus cultivados citados neste
traballo-, a reducida poboación de faias do tipo silvestre que acompaña á igrexa
parroquial (seis exemplares, de distintas idades), recibe un beneficio incalculable
no que se refire ao seu coñecemento e divulgación, por parte do ámbito no que
se atopa, elemento clave deste camiño de cristiandade universal.
Balnearios
Dende a súa fundación, os balnearios galegos, como calquera outro
establecemento desta índole, dispoñen de xardíns e bosques como instrumento
benéfico complementario á acción terapéutica das augas hidrotermais. O escaso
emprego da faia no noso país confírmase nos balnearios, de tal maneira que
non é usual vela plantada, nin o tipo silvestre nin os seus cultivares, nesta clase
de escenarios. Se tomamos como referencia os dous buques insignia do
termalismo do país, o Balneario da Illa de A Toxa/O Grove e o Balneario de
Mondariz/Mondariz-Balneario, podemos obter unha idea clara desta situación
carencial, xa que, no primeiro, a faia só conta cun exemplar xuvenil do tipo
silvestre, mentres que no segundo falta do seu inventario verde.
O Balneario de Guitiriz, encravado na urbe capital, presidido polo edificio
principal, de grande compoñente arquitectónico e dimensional, dispón de
campo de golf e dun amplo parque paisaxista, correspondendo a plantación
practicada -que inclúe unha faia do tipo silvestre, de gran porte, con
preocupante estado de conservación- ao segundo cuarto do século XX. O
Balneario de Cabreiroá/Verín dedica boa parte do seu terreo a parque-xardín,
que rodea ao mundo construtivo (hotel-balneario, templete das augas, planta
envasadora, etc.), sendo a natureza vexetal un dos seus potenciais dende as
orixes. O establecemento termal está a levar a cabo novas plantacións, sendo
este o procedemento de chegada do único pé de faia que medra no terreo dende
mediados da década de 1990.
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Terreos particulares
Non é posible cuantificar a nómina de terreos particulares con faias nos seus
predios. A caracterización desta clase de bens dá cabida a un extenso repertorio
tipolóxico e casuística distinta que exceden os límites e obxectivos deste traballo.
Entre moito onde elixir, como botón de mostra, mención especial para a Granxa
de Monteporreiro/Pontevedra, adquirida no ano 1900 por Casimiro Gómez, co
seu parque-xardín de grandes pretensións. Andando o tempo, por venda dos seus
herdeiros, pasou a converterse en sede da Universidade Nacional de Educación a
distancia/Centro Rexional. Entre o seu vello arboredo, sen saber se otrora houbo
máis, permanece en pé unha excelente faia purpúrea.
Faia nas
proximidades da
Canteira de Galgao
(Abadín, Lugo).
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A Casa Souto Montenegro/Begonte é unha posesión con dúas partes ben
diferenciadas: o complexo construtivo -coa mansión residencial, dependencias
secundarias e muralla, que delimitan o patio, centrado por unha douglasia
sobresaínte- e a pradaría, extramuros, que completa o terreo, orlada por un rodal
de árbores, cunha faia veterana á cabeza. A Casa da Abureira/A Pontenova, á
saída do pobo de Recesende cara a Riotorto, conta cun bosquete ornamental en
veciñanza coas edificacións, nun territorio de forte pendente que cae
naturalmente ata o leito do Río Torto, con inclusión dunha faia desgairada entre
as súas árbores. A Casa de Cosme/Pol, e dona dunha vella faia que preside unha
pequena praza rodeada polas vivendas unifamiliares existentes a carón da igrexa
parroquial de San Cosme de Gondel. O Terreo dos Penedais/Ribadeo, onde
vexeta un impresionante Fagus, está na parroquia de Santa Magdalena de
Cedofeita, preto do Pazo de Cedofeita; parcela agrícola sen construcións sita ao
bordo do Río Grande, que desemboca na marisma da Ría de Ribadeo.
Viveiros
Os viveiros, alá onde se atopen, en boa lóxica, son fonte de subministración de
toda clase de plantas, con prevalencia da flora ornamental. Posto á fala cos seus
donos, é un feito xeneralizado a presenza da faia do tipo silvestre e cultivares,
como mercadoría de produción, comercialización e venda. En definitiva, o
material vexetal está de paso. Non obstante, con carácter excepcional, algunha
vexetación permanece nos terreos, adquirindo o rango de memorable.
Viveiros Juan Peixoto/Tomiño é un clásico do sector, ata o punto de que, no ano
2006, celebrou o centenario da súa fundación por parte de Juan Peixoto Carrera,
prestando o mesmo labor un século despois. Evento que imprime carácter e
potencia o valor dunha célebre faia tricolor, árbore que forma parte dunha
plantación selecta de sete exemplares coetáneos (un pradairo palmeado, dous
tulipeiros, dous tileiros, un taxodio e unha faia tricolor) a existencia da cal
remóntase ás orixes e a creación da empresa viverista.
O Viveiro Forestal de Areas/Tui constitúe un fito do viverismo do país, por
razóns históricas, culturais e botánicas. RODRÍGUEZ DACAL (1990), na súa tese
doutoral, fai a seguinte recensión: “Creado no ano 1906, pola Deputación
Provincial de Pontevedra, para cultivo, aclimatación, propagación e distribución
de especies forestais, de cara ao repoboación de montes públicos e privados
principalmente da provincia de Pontevedra e, por extensión, de toda Galicia. Esta
tarefa repoboadora débese ao infatigable traballo de Rafael Areses Vidal,
enxeñeiro de montes, que practicou sen descanso durante cincuenta anos, cunha
manifesta carencia de medios e persoal colaborador”. O terreo, con 11½ ha no
seu haber, das que 5½ ha están dedicadas a cultivo, dispón as súas plantacións en
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tablares, un dedicado á faia do tipo silvestre, con varios centos de plantóns. No
inventario florístico do establecemento, que conserva unha mostraxe importante
do arboredo orixinal, figuran tres faias xuvenís de ornato. Dende a súa fundación
ata o presente, foi repartida unha masa inxente de árbores, con inclusión de
millares de faias, para a súa plantación en montes, parques e xardíns, sendo este
o procedemento introdutor da devandita especie ornamental en tales escenarios.
Ámbitos de ensino
Inclúen un vasto mostraxe de espazos axardinados, pertencentes a centros de
ensino non universitaria e universitaria. A pesar das condicións favorables que
reúnen estes lugares para os plantíos de faias, son poucos os que as posúen,
estando representados principalmente por exemplares de escasa idade, tanto do
tipo silvestre coma dos seus cultivares. Nada mellor, para ilustrar esta clase de
bens, que facer referencia aos campus universitarios, por razóns de amplitude
territorial, con testemuños sublimes o concurso dos cales dignifica o patrimonio
de faias memorables.
O Campus Universitario/Santiago de Compostela créase no segundo cuarto do
século XX, con motivo da construción da Facultade de Ciencias. Por
necesidades de ampliación de centros, que minguaron as súas xa reducidas
dimensións, no ano 1945, proxectouse o traslado do Xardín Botánico de
Fonseca ao Campus Universitario, no espazo comprendido entre os pavillóns
estudantís e o campo de fútbol, aínda que o proxecto non chegou a
materializarse: unhas poucas árbores dan fe dos intentos no Campus Sur (IZCO
1996; RODRÍGUEZ DACAL 1997a). Non se descarta que a procedencia do
memorable cuarteto de faias, sito no devandito escenario, poida estar vinculada
ao Xardín Botánico de Fonseca, nin tampouco que garde relación co MosteiroPazo de San Lourenzo de Trasouto.
A Universidade Nacional de Educación a Distancia/Pontevedra (Centro
Rexional) ten a súa sede nun sinalado terreo particular, por venda dos herdeiros
de Casimiro Gómez, que a comprou no ano 1900. A instalación do edificio
universitario beneficiouse do parque botánico preexistente, do que forma parte
un pé secular de faia purpúrea que tivo a sorte de sobrevivir á obra
arquitectónica e a desgracia de estar moi próxima a ela. O Centro de Formación
e Experimentación Agroforestal de Sergude/Boqueixón dispón para as súas
actividades dun terreo de 96 ha, con extenso monte forestal (eucaliptal, masas de
coníferos, fraga de carballos e castiñeiros), ampla zona de cultivos forraxeiros,
significada área de investigacións forestais e interesante zona axardinada, que
alberga catro vistosas faias do tipo silvestre.
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Da inxente nómina de establecementos escolares, que se contabiliza por
centenares, entre os centros non universitarios os terreos dos cales habilitan
xardíns, seleccionamos un par de casos para ilustrar o devandito colectivo. O
CEIP Virxe do Corpiño/Begonte compensa a súa escasa flora coa presenza dun
soberbio exemplar de faia do tipo silvestre, do grupo pertencente ao Bosquete
das Modias, converténdose a comunidade educativa en modelo de sensatez e bo
facer ante o empeño posto na conservación da árbore, polas dificultades que
Faia do Bosque das
Modias (Begonte,
Lugo).
Autor: CRD.
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entrañaba a súa posición na delimitación e peche do terreo -que, noutras
circunstancias, a bo seguro, supuxesen a súa desaparición-, quedando inserto no
medio de cancela perimetral. A faia, que nunca foi considerada como un estorbo,
salvou a súa vida e se converteu en emblema do colexio.
O IES A Pinguela/Monforte de Lemos constitúe un representante noticiable do
quefacer botánico, porque dispón dun parque florístico, dependente do
Departamento de Bioloxía e Xeoloxía, que supera as 125 especies, con inclusión
do xénero Fagus como árbore ornamental.
Xardíns municipais públicos
Os espazos axardinados municipais urbanos públicos (alamedas, xardíns, parques,
prazas e paseos), sitos en vilas e cidades capitais (Xardíns de Mendez Núñez/A
Coruña, Xardín Botánico-Artístico/Padrón, Alameda da Praza Maior/Lugo,
Parque de Rosalía de Castro/Lugo, Parque Fluvial/Begonte, Parque Municipal/O
Carballiño, Parque-Xardín e Carballeira/Caldas de Reis), despois dos pazos, son
referentes de primeira magnitude, por calidade e significado, non en van aquí
residen algunhas das mostras memorables.
Os Xardíns de Méndez Núñez/A Coruña -polo seu copioso mundo
arquitectónico e escultórico, pola súa diversa natureza biolóxica e pola súa
existencia secular- están considerados como un dos establecementos do seu
xénero de maior entidade na xeografía galega e española. Na súa flora de ornato,
contabilízanse tres faias ornamentais de moita honra e distinción. O Xardín
Botánico-Artístico/Padrón, camiño do século e medio de antigüidade, nun
terruño mínimo (1 ha), almacena extraordinaria diversidade florística (300
especies), achega 9 rexistros ao catálogo arbóreo monumental (RODRÍGUEZ
DACAL & IZCO, 2003) e funciona como modelo educativo-cultural. A Faia de Don
Luís, procedente de Cantabria, de entrañable valor simbólico, garda unha estreita
relación con este servizo, xunto con unha faia purpúrea de menor interese.
A Alameda da Praza Maior/Lugo, de afastada fundación (ano 1844), afectada nos
últimos tempos pola grafiosis do olmo e a pouca fortuna, dende o 2003, perdeu
o umeiral ornamental que, en unión á do Xardín de San Carlos/A Coruña,
estaban consideradas como as dúas formacións máis importantes da súa clase en
Galicia. Dende entón, unha aliñación perimetral de faias do tipo silvestre -nove
pés, en total- figura no seu lugar, árbores con historia polo feito de que a súa
plantación se levou a cabo por consulta popular.
O Parque de Rosalía de Castro/Lugo, que data da década de 1920 (1921-1927),
ligado ao proceso de progreso e modernidade experimentado pola urbe capital no
primeiro cuarto do século XX, conta cun rico mundo arquitectónico ao que hai
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que engadir a inxente poboación arborada que alberga, distinta e sobresaínte,
pertencente a plantacións pretéritas, sobre todo as coetáneas á fundación do
xardín, ás que corresponden duas faias do tipo silvestre, completando a nómina
algúns plantóns xuvenís máis de recente plantación.
Antiga Alameda de
Lugo, na actualidade
replantada con faias,
escollidas como
especie preferida por
votación popular.
Autor: CRD.

O Parque Fluvial/Begonte, inmerso no contexto do parque-xardín público, é un interesante
escaparate para a observación de faias reseñables (tres individuos vellos), aproveitando o
bosque de ribeira do Río Ladra ao seu paso pola capital do concello. Un escenario xeográfico
singular que transcorre paralelamente ao curso acuático, sobre un terreo chan, equipado
convenientemente con construcións e instalacións deportivas, baixo unha frondosa masa
arborada, dominada por bidueiros e ameneiros, especies xenuínas de tal tipo de formacións.
O Parque Municipal/O Carballiño é un dos espazos do seu xénero máis valiosos da
provincia ourensana. Ben equipado, tanto arquitectónica como botánicamente, boa parte do
seu interese se centra nas plantacións arboradas, con protagonismo manifesto para as
coníferas acompañados por especies planifolias. En veciñanza á masa boscosa, dominada
por piñeiros silvestres e tileiros, vive unha pequena poboación de faias purpúreas xuvenís
(media ducia), adornando a praza monumental.
O Parque-Xardín e Carballeira/Caldas de Reis, declarada Paraxe Pintoresca, é un dos
establecementos seculares máis reputados da xeografía galega. Interesa polo seu
equipamento construtivo, a súa carga escultórica, o mundo biolóxico e a función que
desempeña, como instrumento de ensino e aprendizaxe. Unha faia xuvenil é todo o que
achega ao patrimonio de Fagus ornamentais do país, que se beneficia das excelencias
florísticas emanadas do ámbito.
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Como no caso dos pazos, son moitos máis os xardíns municipais urbanos
públicos que contan con faias nos listados florísticos. No Parque de Santa
Margarita/A Coruña, un dos recintos máis carismáticos de Galicia, a teor do seu
interesante patrimonio arquitectónico e botánico, con presenza de media ducia de
faias purpúreas xuvenís entre o seu arboredo. O Parque-Xardín “O
Pasatiempo”/Betanzos, proxecto creativo de orixe indiano de grande
envergadura, posúe algunhas faias. Ocupando unha posición principal no recinto,
é digna de mención a faia do tipo silvestre do Parque dos Condes de
Lemos/Monforte de Lemos, inmerso nun magnífico escenario natural (Río Cabe
e Regato das Malloadas) e artístico (Colexio dos Pais Escolapios). Tamén hai faias
do tipo silvestre, cinco pés de pouca idade, no Parque do Río Rato/Lugo, sito no
Barrio de Montirón.
As prazas e os paseos ofrecen moitas posibilidades para o emprego de faias como
árbores de ornato, por razóns de porte e fisionomía. Sorprendentemente, sendo
a faia unha especie autóctona, a teor dos poucos rexistros constatados en cultivo,
conclúese que no Fogar de Breogán estes escenarios non contan co interese e a
aplicación que lles corresponde. Polo que, dende estas liñas, como consello e
suxestión persoal, se fai un convite aos profesionais do sector para que tomen en
consideración a proposta de potenciar a devandita manifestación. Nada mellor,
para comprobar as súas posibilidades, que a contemplación do Paseo do Pazo de
Casanova/O Pino, o tramo central e principal do cal está ocupado por árbores
desta especie, constituíndo o mellor testemuño ornamental da súa clase na nosa
xeografía.
Faia purpúrea dos
Xardíns de Méndez
Núñez (A Coruña).
Autor: CRD.
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Espazos naturais protexidos
Inclúense neste apartado tanto os espazos naturais que gozan de declaración
oficial e protección legal como os que carecen de tal condición que acollen
interesantes expresións de faias cultivadas (en forma de exemplares illados ou de
rodais, de diversa extensión superficial e poboación individual), correspondentes
a plantacións efectuadas ao longo do século XX. Os rexistros máis importantes
están ligados a dous escenarios: serras e montes e ribeiras fluviais.
Do cómputo total de localizacións, interesa subliñar a vinculación a espazos
naturais protexidos, con indicación expresa para as que medran en parques
naturais, como as presentes no Parque Natural Monte Aloia, no Parque Natural
Baixa Limia-Serra do Xurés e no Parque Natural Serra da Enciña da Lastra. Pola
súa banda, o Monte Faro habilita unha área recreativa, a 1.000 m de altitude, cun
criadeiro de faias que marca, entre o material consultado e manexado neste
traballo, o segundo posto altitudinal como especie ornamental, despois das Faias
do Santuario de Santa María A Real/Pedrafita do Cebreiro (1.300 m).
Faia da Fonte.
A espectacular
estructura da copa e
profusa ramificación
dalguna das faiais,
procedentes de
plantación, que
hoxendía se atopan no
Parque Natural do
Monte Aloia (Tui,
Pontevedra) contribúen
a reforzar o interese
deste Espazo Natural
Protexido.

O Parque Natural Monte Aloia/Tui -o primeiro declarado en Galicia, con 746,29
ha-, presume dos seus prezados atractivos naturais, como sinais de identidade,
destacando tamén polas súas construcións arquitectónicas (capela e Casa Forestal,
como referentes) e a riqueza florística, con vexetación dominante de piñeiral,
xunto a outros elementos verdes. Entre o arboredo, protagonismo merecido para
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unha pequena colección de faias do tipo silvestre, que rolda a trintena (os doce
últimos plantados en marzo de 2007, chegados do viveiro forestal de Areas/Tui),
con dous rexistros memorables: a Faia da Fonte e a Faia da Capela.
O Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés/Entrimo-Lobios-Muiños abarca un
mundo xeográfico (20.920 ha), cos seus ámbitos montañeses situados na súa maior parte
en cotas altitudinais superiores a 1.000 m. Como parte substancial do seu patrimonio
natural, o territorio está poboado con carballeiras, reboleiras e biduedos, con acivro nas
zonas altas e albedro nas baixas, e matogueiras (xestas, toxos, carqueixas, uces e carpazos).
Entre esta vexetación, chama a nosa atención, nunha área de pouca extensión próxima ó
miliario de Portela do Home, un nutrido rodal de faias do tipo silvestre que supera o
centenar de árbores.
O Parque Natural Serra da Enciña da Lastra/Rubiá, de 3.151,67 ha, asentado nun enclave
de forte influencia mediterránea, atesoura unha flora de gran riqueza, biodiversidade e
singularidade, con alta proporción de endemismos e especies raras. Os Penedos de
Oulego, de reputada celebridade e entidade, constitúen o sinal referencial xeográfico e
xeolóxico por antonomasia deste Espazo Protexido. Neste escenario, localízase un dos
rodais máis cuantiosos de faias cultivadas, entre 50-100 individuos.
O Monte Faro/Chantada, na serra do mesmo nome -lugar de importancia comunitaria
(LIC, 2.988 ha)-, na zona do cumio, a 1.000 m de altitude, habilitóuse unha área recreativa
que presta os seus servizos dende mediados da década de 1980, dotada de equipamento
arquitectónico (mesas, bancos e asadores, fontes e estanque de auga) e acervo botánico,
caracterizado pola poboación multiespecífica ornamental que alberga, inmersa nun
piñeiral de piñeiro silvestre, da que forma parte Fagus sylvatica.
Parque Natural Serra
da Enciña da
Lastra/Rubiá. Co seu
cromatismo outonal, as
faias, ao pé dos
Penedos de Oulego,
contribúen a magnificar
a paisaxe deste simpar
espazo natural
protexido ourensán.
Autor: CRD.
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Algúns espazos están protexidos pola súa condición de BICs, como acontece co
Monte de Santa Trega/A Garda -un dos bens de interese cultural de maior
reputación de Galicia, co castro e o museo, declarados zona arqueolóxica e
monumento, respectivamente-, que posúe dentro da súa delimitación unha
pequena mostra -tres exemplares- de faias do tipo silvestre. No monte do Pazo
de Fontao/Foz, de propiedade privada e alleo a rede galega de Espazos Naturais,
nun tramo entre 100-200 m de lonxitude, figura un abundante grupo de faias do
tipo silvestre, coas máis representativas e vistosas dispostas en fila ao bordo do
vial circulatorio.
Entre os espazos naturais do país, con ou sen declaración oficial e protección
legal, subliñar as ribeiras fluviais, onde se sitúan exemplares singulares polo seu
porte e antigüidade. Como representantes ilustrativos, citar as Faias do Pazo de
San Lourenzo de Trasouto/Santiago de Compostela (monumento históricoartístico), que poboan o bosque do val do Río Sarela; as Faias do Pazo de Santa
Cruz de Ribadulla/Vedra (monumento histórico-artístico), no ámbito boscoso do
Regato Castilán; as Faias do Parque Fluvial/Begonte, na beira do Río Parga; as
Faias do Pazo de Lusío/Samos, en ambas as dúas abas dun afluente do Río Sarria;
o Faia da Fervenza do Muíño/Celanova, no ámbito da Corga do Sampil e ao lado
dun muíño outrora pertencente ao Mosteiro de San Salvador; o Faia do Terreo
dos Penedais/Ribadeo, regada polo Río Grande; e as Faias da Canteira de
Galgao/Abadín, ao bordo do Rego do Carballo, afluente do Río Masma.
Mostraxe de faias memorables
Para a redacción do texto que dá corpo e fundamento á este capítulo centrado no
significado e uso de Fagus sylvatica como especie ornamental en Galicia, foron
actualizados os coñecementos, datos e noticias mediante un traballo de campo
que levou á localización e visita dos escenarios indicados, lugar de vida da
mostraxe de faias, coa pretensión de facer a súa caracterización e descrición.
Labor que supuxo o contacto con numerosas persoas (axentes forestais, alcaldes,
concelleiros, técnicos municipais, viveiristas, xardineiros, botánicos, profesores,
eclesiásticos, historiadores, propietarios, caseiros, etc.) e a correspondente
revisión documental e bibliográfica, en arquivos e bibliotecas. A información
recompilada a través destes medios foi moi valiosa de cara á elaboración do
apartado adicado ás faias memorables.
Coa mente posta nos parámetros a considerar á hora de establecer o catálogo de
árbores monumentais, que en Galicia dispón de dúas referencias bibliográficas de
obrigada consulta (RODRÍGUEZ DACAL & IZCO 2003; RIGUEIRO RODRÍGUEZ
2005) -baseados en méritos propios/valores intrínsecos e atributos alleos/valores
extrínsecos-, sen ningún xénero de dúbidas, os diferentes parámetros
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seleccionados (porte, configuración arquitectónica, biometría, estado de
conservación, historia, cultura, arte, literatura, xeografía, ciencia, folclore, etc.)
son válidos e aplicables para sacar moitas faias do anonimato e convertelas en
árbores memorables.
Faia do Pazo de
Castrelos (Vigo,
Pontevedra).
Autor: CRD.
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Pola concorrencia destes parámetros, algúns rexistros do patrimonio de faias
galegas memorables, xeración tras xeración, son merecentes de ser recordados,
pois xa forman parte da memoria de pobos e xentes. Compréndese que, a medida
que aumenta o número de parámetros computados, así como a puntuación
alcanzada en cada un deles, maiores serán as probabilidades de que poidan chegar
a ser considerados como monumentos verdes e árbores memorables. No caso
que nos ocupa, a xeito de aclaración, convén deixar constancia que na categoría
das árbores memorables teñen cabida todas as árbores monumentais e outros que
non o son, pero que se reúnen características corporais de certa entidade e están
revestidos dun compoñente histórico-cultural suficiente para ser noticiables. En
resumo, todas as faias monumentais, polo mero feito de selo, son tamén
memorables; pero non todas as faias memorables son monumentais.
A memoria e o recordo dan cabida a moitas manifestacións, de diferente alcance
e transcendencia que, desprovistas das excelencias propias da monumentalidade,
confírenlle unha cota de fama e notoriedade a exemplares e conxuntos de árbores
concretas. A ninguén se lle escapa o moito que lle deben as faias memorables aos
escenarios de cultivo, desempeñando un papel tan importante que aparecen
incorporados aos seus nomes propios, contribuíndo tan singular bautismo ao seu
coñecemento e identificación. Todo o mundo sabe e recoñece o protagonismo
que adquiren seres e obxectos cando se revisten de connotación simbólica: no
caso das faias, cando a súa plantación se asocia a eventos e acontecementos
sinalados, dende ese momento, á marxe doutras circunstancias, adquiren a
condición memorable. Condición que gaña enteiros co apoio documental e
bibliográfico, como lle sucede a unha parte dos Fagus aquí presentados.
Por suposto, o inventario comprende individuos vivos e individuos
desaparecidos, tanto do tipo silvestre coma dos seus cultivares. Por razóns de
número e calidade, a faia de tipo silvestre (Fagus sylvatica) encabeza o catálogo, a
distancia dos cultivares, encabezados pola faia purpúrea (Fagus sylvatica
‘Purpurea’). Aínda que son moitos os rexistros que figuran nesta publicación,
somos conscientes de que son tamén moitos os que faltan. En suma, esta
mostraxe é o punto de partida para a confección dun inventario de maior
entidade, onde teñen cabida todos aqueles representantes que reúnen os
requisitos establecidos. Os resultados desta primeira escolma figuran nas táboas
2 e 3, nas que se detallan, para cada un dos pés seleccionados, a súa localización.,
o tipo de cultivar, a altura, diámetros normais do toro e diámetro da copa.
Dende a segunda metade do século XIX, nun sentido amplo, temos constancia
do cultivo de faias en espazos axardinados galegos. Se facemos caso da
documentación dispoñible, entre o coñecido, a Faia Purpúrea do Pazo de
Torrecedeira/Redondela, a punto de cumprir 150 anos, é o exemplar vivente de
maior antigüidade. Dende entón, ao longo da segunda metade da devandita
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centuria, sábese da plantación doutros pés, dos que se conservan unha parte -son
dignos de mención os do Pazo de San Lourenzo de Trasouto/Santiago de
Compostela, do Campus Universitario/Santiago de Compostela, do Pazo de
Santa Cruz de Ribadulla/Vedra, do Pazo de Antequeira/Rois, do Pazo de
Casanova/O Pino, do Pazo de Castrelos/Vigo e da UNED/Pontevedra-, unidos
polo común denominador da condición secular.
Faia do Pazo de
Torrecedeira
(Redondela,
Pontevedra).
Autor: CRD.
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O emprego da faia como especie de ornato continuóu na primeira metade do XX,
achegando ao patrimonio memorable novos rexistros que superan amplamente
medio século, estando comprendida a idade na maioría dos casos entre 75-100
anos. Como expoñentes, se citan as faias do Pazo de Xaz/Oleiros, do Pazo do
Casal/Bergondo, dos Xardíns de Méndez Núñez/A Coruña, do Pazo de San
Lourenzo/Santiago de Compostela, do Balneario/Guitiriz, da Casa Souto
Montenegro/Begonte, do Bosquete das Modias/Begonte, do CEIP Virxe do
Corpiño/Begonte, do Parque Fluvial/Begonte, do Parque de Rosalía de
Castro/Lugo, do Pazo de Lusío/Samos, da Casa de Cosme/Pol, do Terreo dous
Penedais/Ribadeo, do Pazo de Vista Alegre/Vilagarcía de Arousa, do Monte de
Santa Tecla/A Garda, de Viveiros Juan Peixoto/Tomiño, do Monte Aloia/Tui e
do Pazo dá Mercede/Ás Neves. Sendo tamén significativa a cantidade de árbores
que contan a súa vida por décadas, sen chegar aos 50 anos, por mor do devandito
quefacer ininterrompido que mantivo a súa vixencia ata o presente.
De cara á determinación de idade, no presente traballo descartóuse a contaxe dos
aneis de crecemento anual utilizando barrenas, para non causar danos
innecesarios ás árbores. Descoñecendo o momento de plantación na maioría dos
casos, optóuse polo establecemento de intervalos temporais para tratar de
cometer o menor erro posible no cálculo. A experiencia profesional, acumulada
durante un cuarto de século; o control de plantíos pretéritos, coetáneos coa
creación de espazos axardinados, e doutros máis recentes, dos que se coñece a
data de chegada; e a gama dendrométrica do material de estudo, que inclúe
exemplares xuvenís, maduros e vellos, foron de moita axuda nas valoracións
estimativas realizadas.
En relación á dendrometría, de entrada, como unha das principais achegas do
traballo de campo, deixar constancia -como recollen os cadros de datos
xeográficos e biométricos de faias ornamentais memorables, vivas e
desaparecidas- que a nómina se achega ao centenar de exemplares (95),
realizándose catro tipos de medidas (altura do porte, elevación e grosor do toro,
e diámetros de copa), mediante un hipsómetro Suunto, modelo PM-5/1.520, e
unha fita métrica. Respecto aos dous parámetros métricos máis relevantes, como
tónica xeral, hai que dicir que a altura das faias memorables máis vellas móvese
entre 20-40 m, mentres que o perímetro do fuste o fai entre 2-4 m. As tallas máis
significadas, superiores a 40 m, localízanse no Pazo de Castrelos/Vigo (42 m) e o
Pazo de Santa Cruz de Ribadulla/Vedra (>40 m), seguidas de preto polo Pazo de
Casanova/O Pino e o Pazo de Torrecedeira (35-40 m). Entre 30-35 m, hai
exemplares no Pazo de Castrelos/Vigo e no Pazo de Casanova/O Pino. No
tocante ás circunferencias dos fustes, no Pazo de Torrecedeira/Redondela (4,24
m) aparece o maior grosor de corda, correspondéndolle aos Xardíns de Méndez
Núñez/A Coruña (3,90 m) e ao Pazo de Castrelos/Vigo (3,59 m) un honroso
segundo e terceiro lugar, respectivamente. Con cifras superiores ou iguais a 3 m,
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figuran outras localizacións: Campus Universitario/Santiago de Compostela,
Pazo de Santa Cruz/Vedra, Terreo dos Penedais/Ribadeo, UNED/Pontevedra,
Pazo de Castrelos/Vigo e Monte Aloia/Tui.
Aínda que o exame global revela toda clase de incidencias corporais negativas
(decotas, amputacións, tronzamentos, podremias, seca, defoliación, etc.),
producidas por causas naturais ou accidentais, sendo o factor humano -por
inconsciencia, insensatez, ignorancia ou conveniencia- o artífice e responsable de
moitos dos males que afectan a estas nobres fagáceas, o certo é que, á primeira
vista, a impresión obtida tras a observación da mostraxe individual permite a
confirmación do bo estado de conservación que caracteriza á maior parte dos
rexistros memorables, tanto físico como sanitario. Un motivo máis que engadir á
lista de cualidades que concorren na especie e que aconsellan o seu emprego
como árbore de ornato.
Esta impresión e valoración vese confirmada polo Centro Forestal de
Lourizán/Pontevedra e a Estación Fitopatolóxica do Areeiro/Pontevedra.
Pedro Mansilla Vázquez, director do Servizo de Fitopatoloxía deste último
centro, indica que, sobre follas de faia, detectáronse problemas
fitosanitarios producidos por insectos: Typhlocyba sp. (cicadélido), Mikiola fagi
(cecidómido) e Dasychira pudibunda (lepidóptero). Aínda que non se
observaron ata o momento, este experto apunta, por padecelas outras
especies arbóreas (carballos), algunhas posibles afeccións fúnxicas Microsphaera alphitoides (oidio do carballo), Armillaria mellea, Stereum
purpureum, Nectria galligena, Nectria cinnabarina, Phytophtora sp. e múltiples
podremias da madeira provocadas por fungos dos xéneros Fomes, Polyporus,
Ganoderma e Phellinus-, de insectos -Pseudaulacaspis pentagona (cochinilla),
Zeuzera pyrina, Lymantria dispar- e de ácaros, como Tetranychus urticae. As
emisións da Central Térmica de Ás Pontes de García Rodríguez, a dicir do
persoal do Balneario de Guitiriz, parecen ser o axente causante da
deterioración fisionómica da Faia do centro termal lucense.
O Catálogo de árbores monumentais de Galicia (RODRÍGUEZ DACAL &
IZCO, 2003) recolle os individuos e conxuntos da súa clase de maior
entidade do país. No listado, figuran exemplares pertencentes ao Pazo de
Antequeira/Rois, ao Pazo de San Lourenzo de Trasouto/Santiago, ao Pazo
de Santa Cruz /Vedra, ao Pazo dá Mercede/Ás Neves e ao Pazo de
Torrecedeira/Redondela. O catálogo galego de árbores senlleiras inclúe as
faias do Pazo de Castrelos/Vigo (XUNTA DE G ALICIA 2007). Novos
argumentos, de importancia crucial, de cara á posta en valor das faias
memorables de Galicia.
No tocante ao tipo de plantación, existe un claro predominio das árbores
illadas sobre as asociadas en colectivos de diferente entidade. É conveniente
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facer unha aclaración, con respecto a este parámetro, consistente en que a
condición solitaria ou en grupo se establece exclusivamente baseándose no
número de faias, sen ter en conta para nada o arboredo doutras especies do
ámbito vital. A pesar do referido protagonismo individual, o certo é que, na
maioría dos casos, as faias memorables forman parte de arboredos
interespecíficos ou se atopan ligadas a complexos construtivos residenciais que
afectan ao desenvolvemento corporal e limitan o seu campo visual.

Localización
Municipio Altitude (m)
Provincia de A Coruña
Pazo de Xaz (co)
Oleiros
70
Pazo de Xaz (co)
Oleiros
70
Pazo de Xaz (co)
Oleiros
70
Pazo do Casal (co)
Bergondo
90
Pazo do Casal (co)
Bergondo
90
Xardíns de Méndez Núñez (pu) A Coruña
<5
Xardíns de Méndez Núñez (co) A Coruña
<5
Xardíns de Méndez Núñez (co) A Coruña
<5
Monasterio de Santa María (co) Sobrado
520
Monasterio de Santa María (co) Sobrado
520
Monasterio de Santa María (co) Sobrado
520
Pazo do Picón (co)
O Pino
290
Pazo do Picón (co)
O Pino
290
Pazo de Casanova (co)
O Pino
310
Pazo de Casanova (co)
O Pino
310
Pazo de Casanova (co)
O Pino
310
Pazo de Casanova (co)
O Pino
310
Pazo de San Lourenzo (co)
Santiago
230
Pazo de San Lourenzo (co)
Santiago
230
Pazo de San Lourenzo (co)
Santiago
230
Pazo de San Lourenzo (co)
Santiago
230
Pazo de San Lourenzo (co)
Santiago
230
Pazo de San Lourenzo (co)
Santiago
230
Pazo de San Lourenzo (co)
Santiago
230
Campus Universitario (co)
Santiago
240
Campus Universitario (co)
Santiago
240
Campus Universitario (co)
Santiago
240
Campus Universitario (co)
Santiago
240
Centro Agroforestal Sergude (co) Boqueixón
220
Centro Agroforestal Sergude (co) Boqueixón
220
Centro Agroforestal Sergude (co) Boqueixón
220
Centro Agroforestal Sergude (co) Boqueixón
220
Pazo de Santa Cruz (co)
Vedra
160
Pazo de Santa Cruz (co)
Vedra
160
Pazo de Santa Cruz (co)
Vedra
160
Xardín Botánico-Artístico (co)
Padrón
10
Pazo de Antequeira (co)
Rois
90

Dendrometría (m)

Idade (anos)

23/7,5/2,19/17x14
28/8/1,93/14x13
22/7/2,17/17x15
24/13/1,90/18x13
23/8,5/1,73/16x14
18/0,5-1/3,90/20,5x20,5
18/2/1,78/14x12
19/0,5-1/1,84/14x13,5
9,5/0,5/1,48/11x10
10/0,75/1,45/10,5x9
11,5/1,5/1,30/10,5x10
25/1,75/1,94/14x12
26/1,75/1,86/17x13
37/5/2,41/22x14
39/6/2,35/18x16
36/3,5/2,22/17x13
34/10/2,14/19x17
22/6/2,97/19x16
23/8,5/2,89/18x17
24/4,5/2,74/18x13
21/8/2,73/22x16
21/4,5/2,70/22x19
22/7/2,46/17,5x16
22/5,5/2,33/21,5x16
27/2/3,35/28x25
25/2,5/3,24/21x21
26/3,5/3,13/27x26
24/1,5/2,95/22x22
11,5/1/1,95/10,5x10,5
13,5/1,5/1,15/11x9,5
10,5/0,5-1/0,94/10x8
8,5/0,5/0,90/7,5x7
>40/14/3,20/14x14
>40/6/2,62/20x16
>40/5/2,45/15x14
2,5/1,75/0,30/2x2
26/4/3,40/24x24

75-100
75-100
75-100
75-100
75-100
75-100
75-100
75-100
25-30
25-30
25-30
50-75
50-75
100-125
100-125
100-125
100-125
100-125
100-125
100-125
100-125
100-125
75-100
75-100
100-125
100-125
100-125
100-125
20-30
20-30
20-30
20-30
100-125
100-125
100-125
10-15
100-125

tipos de cultivar: co: faia común; pe: faia péndula; pu: faia purpúrea; tr: faia tricolor.
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Táboa 2 (cont.)
Localización e valores
biométricos de faias
ornamentais
memorables vivas de
Galicia (Provincias de
Lugo e Ourense).

Localización
Provincia de Lugo
Monte Faro (co)
Casa de Cuiña (co)
Casa de Cuiña (co)
Casa de Cuiña (co)
Balneario (co)
Casa Souto Montenegro (co)
Bosquete das Modias (co)
Bosquete das Modias (co)
CEIP Virxe do Corpiño (co)
Parque Fluvial (co)
Parque Fluvial (co)
Parque Fluvial (co)
Alameda da Praza Maior (co)
Parque de Rosalía de Castro (co)
Parque de Rosalía de Castro (co)
Canteira de Sasdónigas(co)
Canteira de Sasdónigas(co)
Faia da Casa de Cosme (co)
Pazo de Lusío (co)
Santuario de Santa María (co)
Santuario de Santa María (co)
Finca dos Penedais (pu)
Pazo de Fontao (co)
Pazo de Fontao (co)
Casa da Abureira (co)
Provincia de Ourense
Serra de Enciña da Lastra (co)
Serra de Enciña da Lastra (co)
Parque Municipal (pu)
Parque Municipal (pu)
Fervenza do Muíño (co)
Balneario de Cabreiroá (co)
Serra do Xurés (co)
Serra do Xurés (co)
Serra do Xurés (co)

Concello Altitude (m) Dendrometría (m) Idade (anos)
Chantada
Guntín
Guntín
Guntín
Guitiriz
Begonte
Begonte
Begonte
Begonte
Begonte
Begonte
Begonte
Lugo
Lugo
Lugo
Mondoñedo
Mondoñedo
Pol
Samos
Pedrafita
Pedrafita
Ribadeo
Foz
Foz
A Pontenova

1.000
490
490
490
450
445
445
445
425
395
395
395
460
460
460
400
400
570
600
1.300
1.300
95
100
100
150

9/1,25/0,70/6,5x6
17/4/2,05/16x15
13,5/2/1,15/12,5x12
15,5/10,5/1,06/13x12
18/5,5/1,79/12x11
25/7/2,74/18,5x15
18/5/2,40/15x15
19,5/6/2,31/15x14
18,5/2-3/2,05/13x11,5
19/6/2,95/18x17
23/2,5/2,53/14x11
14,5/2/2,10/17x12
9/4,5/0,41/3x3
18,5/7/2,05/14x11
21/8/1,71/14x13
27/16/2,80/24x21
26/14/2,05/16x16
19,5/5,5/2/13 x 13
22/9/1,70/18x15
9,5/6,25/1,02/7,5x6,5
8/0,75/1/8x6
26/4-5/3/22,5 x 22,5
12,5/1,5-2/0,85/9x8
10,5/1,5/0,82/10x7,5
21/2,5/1,37/13x11

15-20
50-75
50-75
50-75
50-75
75-100
75-100
75-100
75-100
75-100
75-100
75-100
5-10
80-90
80-90
75-100
75-100
80-90
75-100
30-40
30-40
75-100
20-25
20-25
40-60

Rubiá
Rubiá
O Carballiño
O Carballiño
Celanova
Verín
Lobios
Lobios
Lobios

750
750
420
420
485
385
800
800
800

15/2,5/1,05/9x8
13/6,5/0,98/9x7,5
9,5/2,5/0,70/8,5x8
9,5/2,5/0,66/6x6
25/17/1,38/17x14,5
13/5/0,59/8x7
22/13/1,40/15,5x12
24/5/1,18/9,5x9,5
22/7/1,08/13x11,5

20-25
20-25
10-15
10-15
50-75
15-20
50-75
50-75
50-75

tipos de cultivar: co: faia común; pe: faia péndula; pu: faia purpúrea; tr: faia tricolor.

Entre as árbores vellas solitarias, sen librarse de afectacións, hai magníficos
testemuños nos Xardíns de Méndez Núñez/A Coruña, no Pazo de San Lourenzo
de Trasouto/Santiago, no Pazo de Santa Cruz /Vedra, no Pazo de
Antequeira/Rois, na Casa Souto Montenegro/Begonte, no CEIP Virxe do
Corpiño/Begonte, no Parque de Rosalía de Castro/Lugo, na Canteira de
Sasdónigas/Mondoñedo, no Terreo dos Penedais/Ribadeo, no Pazo de Vista
Alegre/Vilagarcía de Arousa, na UNED/Pontevedra, no Pazo de
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Torrecedeira/Redondela, en Viveiros Juan Peixoto/Tomiño, no Monte Aloia/Tui
e no Pazo dá Mercede/Ás Neves. Como pé xuvenil, polo seu significado,
mención aparte para a Faia do Xardín Botánico-Artístico/Padrón.
Localización
Concello Altitude (m) Dendrometría (m) Idade (anos)
Provincia de Pontevedra
Pazo de Vista Alegre (co)
Vilagarcía
<5
25/6/2,50/19x17
75-100
Parque-Xardín e Carballeira(co) Caldas de Reis
30
14/7/0,80/10x10
15-20
UNED/Centro Rexional (pu)
Pontevedra
65
21/2/3,20/18x16
100-125
Pazo de Lourizán (co)
Pontevedra
70
22/7/1,63/15x14
50-75
Pazo de Lourizán (co)
Pontevedra
70
20/2/1,38/18x18
50-75
Pazo de Lourizán (co)
Pontevedra
70
18/2/1,35/12x11
50-75
Pazo de Torrecedeira (pu)
Redondela
120
36/5,5/4,24/25x20
125-150
Pazo de Castrelos (co)
Vigo
50
42/4/3,59/27x25
100-125
Pazo de Castrelos (co)
Vigo
50
33/4/3,39/20x20
100-125
Pazo de Castrelos (pu)
Vigo
50
33/2,5/2,71/16x12
100-125
Pazo de Castrelos (pu)
Vigo
50
31/9/2,51/20x16,5
100-125
Pazo de Castrelos (pu)
Vigo
50
27/11/2,25/19x19
100-125
Pazo de Castrelos (pu)
Vigo
50
28/15/2,22/17,5x17
100-125
Castelo de Monte Real (co)
Baiona
30
11,5/1,5/0,70/8x7
10-15
Castelo de Monte Real (co)
Baiona
30
9,5/5,5/0,50/7x7
10-15
Monte de Santa Trega (co)
A Garda
255
19,5/9/1,59/12,5x10
75-100
Monte de Santa Trega (co)
A Garda
255
18,5/7/1,42/12x10
75-100
Monte de Santa Trega (co)
A Garda
255
11,5/6/1,03/12,5x10
50-75
Viveiros Juan Peixoto(tri)
Tomiño
25
23/2/1,92/17,5x13
75-100
Monte Aloia (co)
Tui
375
23/2/3,19/31x27
75-100
Monte Aloia (co)
Tui
610
27/10/1,70/14x8,50
75-100
Viveiro Forestal de Areas(co)
Tui
70
7/1,5 /0,42/5,5x5,5
5-10
Viveiro Forestal de Areas(co)
Tui
70
6/1,75/0,35/6,5x5,5
5-10
Pazo da Mercede (pu)
As Neves
90
18,5/3,5/2,24/14x12,5 75-100

As formacións grupais poden manifestarse como masas forestais boscosas (Pazo
de Xaz/Oleiros, Pazo de San Lourenzo de Trasouto/Santiago de Compostela,
Monte Faro/Chantada, Bosquete das Modias/Begonte, Pazo de Lusío/Samos,
Serra da Enciña da Lastra/Rubiá, Serra do Xurés/Lobios), como aliñacións
(sinxelas: Mosteiro de Santa María/Sobrado dos Monxes, Pazo do Picón/O Pino,
Alameda da Praza Maior/Lugo, Pazo de Fontao/Foz, Parque Municipal/Ou
Carballiño; e dobres: Pazo de Casanova/O Pino), como cuartetos (Campus
Universitario/Santiago de Compostela), como tríos (Monte de Santa Tegra/A
Garda e Centro Agroforestal de Sergude/Boqueixón) e como parellas (Pazo de
Castrelos/Vigo). Se houbese que elixir, entre o vasto mostraxe grupal do país,
nada é comparable ao Paseo de Carballos Americanos e de Faias do Pazo de
Casanova/O Pino, por razóns estruturais, fisionómicas e numéricas.
Falando de bioxeografía, se poden e deben facer diversas consideracións. En
primeiro lugar, salientar o inventario de escenarios de cultivo, que rolda o medio
centenar de localizacións (45, en total: 12 coruñesas, 16 lucenses, 5 ourensanas e
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12 pontevedresas). Ditos escenarios pertencen a 39 municipios, coa seguinte
repartición provincial: A Coruña (12), Lugo (12), Ourense (5) e Pontevedra (10).
O municipio de Begonte, con 4 localizacións, figura á cabeza; seguido dos termos
municipais de O Pino, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra e Tui, con dúas
localizacións en cada caso.

Aspecto dunha das
faias, xa
desaparecida, do
Pazo de San
Lourenzo
(Santiago, A Coruña).
Autor: CRD.

C. Rodríguez Dacal

482

Mentres que existe certo equilibrio entre os ámbitos urbanos e rurais, o
protagonismo do mundo pacego (Xaz/Oleiros, O Casal/Bergondo, O Picón/O
Pino, Casanova/O Pino, San Lourenzo de Trasouto/Santiago de Compostela,
Santa Cruz/Vedra, Antequeira/Rois, Fontao/Foz, Lusío/Samos, Vista
Paseo de faias do
Pazo de Casanova (O
Pino, A Coruña).
Autor: CRD.
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Alegre/Vilagarcía de Arousa, Torrecedeira/Redondela, Castrelos/Vigo, Monte
Real/Baiona, A Mercede/Ás Neves) sobre os demais asentamentos é evidente e
incontestable, cos establecementos axardinados municipais públicos (Xardíns de
Méndez Núñez/A Coruña, Xardín Botánico-Artístico/Padrón, Parque
Fluvial/Begonte, Alameda da Praza Maior/Lugo, Parque de Rosalía de
Castro/Lugo, Parque Municipal/O Carballiño, Parque-Xardín e
Carballeira/Caldas de Reis) ocupando o segundo lugar.
Un factor máis a ter en conta é a altitude, con rexistros entre 0-1.300 m, que
poñen de manifesto a doada acomodación desta especie, que pode medrar a nivel
do mar sen problemas, con tal de que dispoña de condicións edáficas axeitadas.
A maior cota alcánzase en Pedrafita do Cebreiro, a 1.300 m, onde a faia vive en
estado silvestre e tamén se planta, nun escenario singular presidido polo Santuario
de Santa María A Real, onde Galicia deixa ver, a propios e estraños, as súas
potencialidades históricas, artísticas, culturais e naturais. Os seguintes postos
están copados por espazos naturais protexidos: o Monte Faro (1.000 m), a Serra
do Xurés/Lobios (800 m) e Serra da Enciña da Lastra/Rubiá (750 m). Entre 500750 m, figuran o Mosteiro de Santa María/Sobrado dos Monxes, o Monte
Aloia/Tui, o Pazo de Lusío/Samos e a Casa de Cosme/Pol. Como dato
altitudinal salientable, paga a pena sinalar que un significado número das faias
aqui tratadas vive por debaixo dos 100 m.
Táboa 3.
Localización e valores
biométricos de faias
ornamentais
memorables
desaparecidas de
Galicia.

Localización
Concello
Altitude (m) Dendrometría (m)
Villa Eugenia (pe)
Culleredo (C)
<50
10/--/1,50/369 m²
Pazo de San Lourenzo (co) Santiago (C)
230
21,5/6,5/3,25/19x17
Pazo de Torrecedeira (pu) Redondela (PO)
120
32/--/3,75/--x-Colexio Bella Vista (co)
Vigo (PO)
<50
--/--/--/--x-Pazo de Castrelos (pu)
Vigo (PO)
50
32/1,5/4,10/20x20
Pazo da Mercede (pu)
As Neves (PO)
90
30/4/3,90/23x18

Idade (anos)
100-150
100-125
125-150
75-100
100-125
100-125

tipos de cultivar: co: faia común; pe: faia péndula; pu: faia purpúrea; tr: faia tricolor.

Sobre o censo de individuos presentes nos distintos escenarios xardinísticos,
constátase, en bastantes casos, que a representación é mínima, non superando a
media ducia de exemplares por establecemento. A Serra do Xurés/Lobios é o
ámbito natural que acolle a plantación máis copiosa, que supera amplamente o
centenar de pés, entrañando moitas dificultades a determinación exacta do
cómputo de árbores. Sen poder precisar o número total de efectivos, maior de 50
e menor de 100, ocupa o segundo lugar a Serra da Enciña da Lastra/Rubiá. No
devandito intervalo, móvese a nómina de faias plantadas no Pazo de
Lourizán/Pontevedra. Séguenlle a distancia, dentro do grupo de contaxes
estimadas, entre 25-50 exemplares, o Pazo de San Lourenzo de
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Trasouto/Santiago de Compostela, o Pazo de Santa Cruz de Ribadulla/Vedra, o
Pazo de Lusío/Samos, o Pazo de Fontao/Foz, a Serra da Enciña da Lastra/Rubiá
e o Monte Aloia/Tui. As contaxes exactas asignan as maiores cifras ao Pazo de
Casanova/O Pino (47), ao Mosteiro de Sobrado de Santa María/Sobrado dos
Monxes (28), ao Pazo de Xaz/Oleiros (15) e ao Bosquete das Modias/Begonte
(10).
O simbolismo é un feito histórico-cultural que motiva a inclusión dalgunhas faias
no patrimonio memorable, con independencia doutros parámetros. Iso é o que
acontece coa Faia de D. Luis do Xardín Botánico-Artístico/Padrón, ligada á
figura do profesor Luís de Dios Rey e a un intercambio entre dúas comunidades
escolares non universitarias. Coas Faias da Alameda da Praza Maior/Lugo,
elixidas por consulta popular como material de reposición do umeiral
preexistente, afectado pola grafiose e a idade das súas árbores. Coas Faias do
Parque das Autonomías do Pazo de Lourizán/Pontevedra, xardín creado con
motivo da celebración do I Congreso Forestal Español-Lourizán 1993, con
plantas procedentes da maioría das comunidades autónomas, con inclusión de
faias setentrionais. E co plantón nacido de semente da Faia do Pazo dá
Mercede/Ás Neves, monumento verde recentemente desaparecido, do que se
converte en árbore sucesora.
Como colofón deste capítulo, que fixo consideracións distintas sobre o
patrimonio vivo, vaian unhas liñas dedicadas ao patrimonio perdido, parte valiosa
e cosustancial do inventario histórico de faias galegas. Mediante seis escenarios
sinalados (táboa 3), queremos deixar constancia do ser e estar pretéritos
dalgunhas faias fenomenais, polos seus méritos propios e atributos alleos, que xa
non se atopan entre nós pero do curso existencial da cal gardamos memoria e
recordo a través de documentos, publicacións e fotografías. Patrimonio
desaparecido que no futuro, como unha materia pendente, haberá que estudar e
investigar, facer un seguimento, para adquirir unha idea verdadeira da súa
dimensión e entidade, en número e calidade.
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Páxina anterior: a utilización da faia en
traballos de reforestación é moi escasa en
Galicia, a pesares de que existen condicións
ambientais axeitadas para o seu crecemento
nunha superficie extensa das áreas
montañosas do interior. Pé de faia nunha
plantación mixta de coníferas e frondosas
realizada no ano 2000 no Teso da Cruz (O
Cebreiro, Pedrafita do Cebreiro, Lugo).

Uso forestal
Manuel Antonio Rodríguez Guitián

Introducción
O valor que acada no mercado a madeira de faia e a súa ampla gama de usos fan
desta especie unha das de maior importancia económica dentro do continente
europeo. Na actualidade, a faia é a follosa que acada en España un maior volume
de existencias de madeira (figura 1), segundo o Anuario Forestal de 2006 (BDB
2006). A importancia que esta especie ten na constitución dos bosques naturais e
seminaturais de certas áreas españolas xustifica a consideración que ten en moitas
comunidades autónomas como árbore fundamental a empregar en actividades
reforestadoras encamiñadas á posta en produción de superficies desarboradas así
como en actuacións dirixidas á recuperación da vexetación arborada en áreas de
importancia ecolóxica.
Figura 1.
Existencias dos
principais estratos
forestais presenres en
España segundo o
Anuario Forestal de
2006.
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No caso galego, a pequena superficie cuberta por bosques dominados por esta
especie impide a súa consideración como especie de relevancia no plano
produtivo. Ademáis, o feito de situarse sobre solos cunha elevada potencialidade
erosiva (ver Capítulo 5) e de tratarse de formacións forestais de elevado valor
ecolóxico incluídas na súa totalidade dentro de Espazos Naturais Protexidos
impiden o seu aproveitamento.
Non obstante, esta realidade non é incompatible co fomento do emprego de
Fagus sylvatica en labores de reforestación alí donde as condicións ambientais sexan
apropiadas para esta especie. Para elo é imprescindible posuir datos tanto sobre
aspectos relativos á súa variabilidade xenética como sobre as caracteristicas dos
ambientes ecolóxicos nos que se van levar adiante os traballos de implantación ou
recuperación das masas preexistentes, tratando de introducir melloras, na medida
do posible, sobre aqueles aspectos que puideran ter incidencia negativa sobre o
seu crecemento. A carencia de estudos específicos dentro dos territorios galegos
e áreas próximas asturianas e leonesas orientados nos termos anteriormente
comentados obriga a ter en conta as aportacións realizadas nestes eidos por
diversos autores no contexto español, servindo estes traballos como guia á hora
contextualizar as posibilidades de uso e aproveitamento forestal da faia nos
territorios do estremo noroccidental ibérico.
Rexións de procedencia de faia en España
Os estudos xenéticos sobre a faia en Europa véñense realizando dende hai máis
de 25 anos, téndose incrementado sustancialmente nas derradeiras publicacións o
número de localidades incluidas neste tipo de traballos (cf. PAULE 1992, MAGRI et
al. 2006). Paralelamente, empezan a ser frecuentes os traballos de caracter parcial
(estatal ou rexional) orientados a coñecer con detalle as diferenzas existentes
entre poboacións máis ou menos próximas a consecuencia da colonización
postglaciar (LEONARDI & MENOZZI 1995, 1996; VETTORI et al. 2004, KRZAKOWA
& MATRAS 2005, PAPAGEORGIOU 2008) ou debido á intervención humana (cf.
WANG 2004, BUITEVELD et al. 2007), así como a determinar o seu grao de
compatibilidade en procesos de reforestación (cf. LEONARDI & MENOZZI 1996,
GÖMÖRY et al. 1999), sobre todo en áreas nas que existan restricións legais para a
introdución de xenotipos alleos a espazos naturais protexidos ou reservas
forestais ou orientados a recuperar a composición xenética de certas poboacións
(cf. KRZAKOWA & MATRAS 2005).
No caso español, este tipo de traballos atópanse aínda en fases iniciais, xa que
soamente se posúe información parcial para o caso dos faiais do macizo do
Montseny (Barcelona)(cf. JUMP & PEÑUELAS 2006). No seu lugar, e cun
fundamento principalmente ecolóxico e fenotípico, xa dende finais dos anos 80
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se ven utilizando o concepto de “rexión de procedencia”, definido para unha
especie, subespecie ou variedade determinada na Orde 21/01/1989 (BOE nº 33
de 08/02/1989) como “o territorio ou conxunto de territorios sometidos a
condicións ecolóxicas práticamente uniformes nos que hai poboacións que
presentan características fenotípicas ou xenéticas análogas”.
Os traballos para a definición de rexións de procedencia da faia foron iniciados
por MARTÍN ALBERTOS et al. (1992) e completados na obra de AGÚNDEZ et al.
(1995). Segundo este último traballo, en España existirían 18 rexións de
procedencia (figura 2) cuxa denominación e principais características
fitoclimáticas e edáficas resúmense na táboa 1.
Figura 2.
Rexións de
procedencia para
Fagus sylvatica L. en
España. A numeración
de cada unha das
unidades
correspóndese coa da
táboa 1. Modificado de
AGÚNDEZ LEAL et al.
(1995).

É interesante destacar que, se ben a delimitación dalgunha das rexións de
procedencia propostas polos citados autores resulta evidente debido á súa
desconexión xeográfica coas máis próximas (caso das rexións 1 e 14 a 18), na
maior parte delas existen dudas sobre a súa consistencia debido á continuidade
existente entre as poboacións de faia e a ausencia de estudos detallados sobre a
variación fenotípica das mesmas. A este respecto, a cartografía das masas
arboradas de Fagus sylvatica que acompaña cada unha das fichas descritivas das
rexións de procedencia resulta, a día de hoxe, claramente deficiente alo menos no
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que ás rexións de procedencia do extremo noroccidental ibérico se refire. De
feito, a confrontación da distribución da faia representada na figura 1 coa
delimitación das rexións de procedencia realizada por AGÚNDEZ LEAL et al. (1995)
amosa diversas discordancias evidentes, polo que a actualización da base de datos
utilizada para a delimitación destas unidades podería dar lugar á
modificación/supresión dalgunha das rexións establecidas inicialmente, aspecto
xa contemplado polos autores comentados.

Rexión de procedencia

Sup.
(%)

1. Serra do Courel e Ancares
2. Cord. Cantábrica Occidental
3. Cord. Cantábrica Meridional
4. Litoral Astur-Cantábrico
5. Cord. Cantábrica Oriental

0,21
18,42
4,86
1,98
9,91

6. Cunca do Alto Ebro

3,90

7. Litoral Vasco-Navarro
11,54
8. Aralar e Urbasa-Entzia
16,38
9. Pireneo Occidental
12,60
10. Serras Exteriores de Navarra 0,92
11. Val de Arán
1,29
12. Pireneo Central
1,88
13. Pireneo Oriental
4,78
14. Montseny
1,00
15. Portos de Beceite
0,02
16. Moncayo
0,31
17. Sistema Ibérico
9,78
18. Serra de Ayllón
0,21

Fitoclima
(A LLUÉ 1990)

Tipo de solo (FAO 1989)
Calizo
Silíceo
--Ch
Ch/Lc(-)
Cd/Ch
Cc(-)
Ch
Cc
-- Cc(-)/Lf(-)
Ch/Lf

VIII (VI)/ VI / VI (IV)
VIII (VI)/ VI / VI (IV)
VIII (VI)/ VI / VI (IV)/ VI (VII)
VI / VI (IV)
VI / VI (IV)
VI (IV)1/2/VI (IV) 4/ VI / VI (IV)/
Cc/Lf
VI (VII)
VI / VI (IV)
Cd/Cc(-)/Lc
VI / VI (IV)/ VI (IV) 4
Cc/Cd/Lf/Lh
VI / VI (IV)
Cc(-)/Lf(-)
VI (VII)
Cc/Lf
VIII (VI)
--VIII (VI)
Cc
VIII (VI)/ VI / VI (IV)/ VI (VII)
Cc
VI (VII) / VI (IV)1/2 /VI / VI (IV)
--VI (IV)1/2
Cc
VI (IV)4
--VI (VII)/VIII (VI)
--VI (IV)1/2/VIII (VI)
---

Cd
Cd/Lc
Ccr(-)/Lh
Cd/Lf
Rd
Ch
-- Ch
-- -- Ld
Cd/Cf/Ah
Ch

Fitoclimas: VI / VI (IV): Nemoral genuino; VI (VII): Nemoral subestepario; VI (IV)1/2: Nemoromediterráneo
genuino; VI (IV)4: Nemoromediterráneo submediterráneo; VIII (VI): Oroborealoide subnemoral. Tipos de
solo: Ah: Alisol háplico; Cd: Cambisol dístrico; Ch: Cambisol húmico; Ccr: cambisol crómico; Lc: Luvisol
crómico; Lf: Luvisol férrico; Lh: Luvisol háplico; Lpd: Leptosol dístrico; Rd: Regosol dístrico. (-): tipo de
solo pouco frecuente na rexión de procedencia

Tendo en conta estas consideracións, soamente os faiais das montañas máis
occidentais da Cordillera Cantábrica (O Cebreiro e O Courel) estarían incluidos
nalgunha das rexións de procedencia descritas (en concreto na primeira
denominada “Serra do Courel e Ancares”), mentras que os da cabeceira do Río
Eo e os existentes no Val da Fornela, Íbias e o estremo N dos Ancares carecerían
de adscrición a algunha das rexións definidas. Se ben para os primeiros cabería á
súa asimilación cos da rexión segunda (“Cordillera Cantábrica occidental), non
estaría tan clara a das outras tres localidades sinaladas, que poderían incluirse
tanto na rexión anteriormente comentada, como nas denominadas “Serra do
Courel e Ancares” e “Cordillera Cantábrica Meridional”.
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Táboa 1.
Caracterización
fitoclimática e edáfica
das rexións de
procedencia de Fagus
sylvatica L. en
España. Adaptado de
AGÚNDEZ LEAL et al.,
(1995).
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Aptitude do medio no NW Ibérico para o crecemento da faia
Os estudos orientados a establecer as aptitudes do medio para acoller ás especies
forestais de interese en repoboación proporcionan criterios orientadores úteis
nos traballos de plantación forestal ou recuperación das cubertas vexetais
preexistentes, pois axudan no proceso de toma de decisións relacionados coa
selección de especies a empregar ou no establecemento dos tratamentos
selvícolas e de preparación do terreo necesarios para reducir a competencia
exercida por outras especies.
A información disponible neste campo é, básicamente, a proporcionada polos
traballos publicados por SÁNCHEZ PALOMARES et al. (2004) e GARCÍA-LÓPEZ et al.
(2005). No primeiro deles (figuras 3 e 4) realízase unha delimitación detallada de
áreas xeográficas con diferentes potencialidades para o crecemento da faia
fundamentada na combinación de parámetros fitoclimáticos e topo-edáficos.
Segundo os autores deste traballo, Galicia sería o territorio administrativo español
con maior proporción de superficie apta para o crecemento da faia, tanto en
termos abosolutos como con relación á superficie que actualmente ocupa esta
árbore. Neste traballo considérase que gran parte da provincia de Lugo e da
Coruña atoparíanse dentro das clases de boa e alta potencialidade para esta
especie, estimándose que gran parte das montañas da raia entre Ourense,
Pontevedra e Lugo terían condicións ecolóxicas moi apropiadas para o seu
crecemento, situación na que tamén se encontrarían unha parte sustancial das
serras do Macizo Central Ourensano e de Pena Trevinca.
Figura 3.
Representación
gráfica da superficie
ocupada actualmente
polos faiais nas
diferentes
comunidades
autonómas españolas
frente a atribuída ás
clases de
potencialidade para o
crecemento da faia.
Modificado de
SÁNCHEZ–PALOMARES et
al. 2004.
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Figura 4.
Delimitación de áreas
xeográficas en
función da súa
potencialidade para o
crecemento da faia no
extremo
noroccidental ibérico.
Adaptado de
SÁNCHEZ–PALOMARES et
al. (2004).

Con menores aptitudes atoparíanse as serras de Leboreiro, Xurés e Larouco, no
límite con Portugal. Entre as áreas con condicións baixas ou nulas para o
crecemento da faia establécense a maior parte da provincia de Ourense e das
áreas litorais das Rías Baixas e a Costa da Morte, así como as terras de
Bergantiños, as mariñas do Golfo Ártabro, a parte setentrional de A Coruña e
Lugo e as chairas de Sarria e a Terra Chá. Chama a atención a valoración negativa
obtida para o estremo setentrional de Galicia en comparación coa sinalada para
áreas de evidente homoloxía topo-edáfica e climática como son ás litorais e
sublitorais do occidente asturiano, nas que hoxendía está presente de xeito
espontáneo esta especie, tanto mesturada con outras árbores como dominante
nos faiais existentes (cf. RODRÍGUEZ GUITIÁN et al. 2001, 2003).
O traballo de GARCÍA-LÓPEZ et al. (2005) emprega únicamente criterios
fitoclimáticos para establecer as áreas con maior viabilidade potencial para as
masas arboradas de Fagus sylvatica dentro do territorio peninsular. A delimitación
proposta por estes autores para as áreas con mellores condicións para o
crecemento deste tipo de formacións forestais ven a coincidir, a grandes rasgos,
coa distribución actual dos faiais no aliñamento montañoso cántabro-pirenaico e
nas serras setentrionais do Sistema Ibérico (figura 5). Non obstante, delimítase un
amplo territorio con condicións fitoclimáticas moi favorables para a faia, como
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pasaba no traballo de SÁNCHEZ-PALOMARES et al. (2004), nas serras do oriente
galego comprendidas entre a cabeceira do Río Eo e a cunca alta do Río Bibei, así
como o arco montañoso que pecha polo Sur a depresión leonesa de El Bierzo
(Montes de León e serras do Teleno e Cabrera). Aínda que con menor superficie,
novamente delimítase un área potencial moi favorable na Serra do Faro, no límite
entre Pontevedra, Ourense e Lugo, mentras que, a diferenza do considerado no
traballo de SÁNCHEZ-PALOMARES et al. (2004), non se inclúe nesta categoría o
conxunto montañoso do límite ourensano-portugués.

Figura 5.
Área fitoclimática
factorial de alta
viabilidade potencial
para os faiais na
Península Ibérica
(22.822 cuadrículas de
1x1 km). Tomado de
GARCÍA-LÓPEZ et al.
2005.

Experiencias de plantacións forestais con Fagus sylvatica en Galicia
A pesares das axeitadas condicións ambientais que os estudos comentados
atribúen a diversos territorios montañosos de Galicia e áreas limítrofes asturianas
e leonesas para o crecemento da faia, as experiencias de plantacións forestais
desta especie son moi escasas e, na maior parte dos casos, a súa viabilidade e
niveis produtivos están pendentes de avaliación. A escasa tradición de emprego
desta especie en Galicia queda posta de manifesto na práticamente nula atención
que se lle presta en moitos documentos de caracter técnico e divulgativo dentro
do eido forestal (cf. ÁLVAREZ ÁLVAREZ et al. 2000) así como na baixa demanda
que ten para a realización de plantacións forestais (figura 5), tanto por parte da
Administración Forestal de Galicia como polos particulares e comunidades de
montes veciñais (cf. ÁLVAREZ et al. 2001, 2005). Aínda que non existen datos
fiables a este respecto, estímase que as repoboacións realizadas en Galicia durante
o período 1996-2004 con diversas especies de frondosas, entre as que se atopa a
faia, non acada o 1% do total de hectáreas repoboadas nese intervalo (33.016,04
ha), se ben detéctase un pequeno incremento na demanda rexistrada na segunda
mitade do período analizado (figura 6).
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Figura 6.
Estimación da
superficie repoboada
en Galicia con
diversas especies
forestais durante o
período 1996-2004.
A parte correspondente
á faia inclúese dentro
da categoría de “Outras
follosas”. Modificado de
ÁLVAREZ et al. (2005).
.

Figura 7.
Localización
dalgunhas
plantacións forestais
de faia en Galicia e
territorios limítrofes.

A maior parte dos lugares nos que temos constancia de térense realizado
plantacións forestais de faia en Galicia están situadas de Espazos Naturais
Protexidos (figura 7). É o caso das levadas adiante hai xa alguns decenios nos
parques naturais do Monte Aloia (Pontevedra), Baixa Limia e Serra do Xurés
(Ourense) e Serra da Enciña da Lastra (Ourense), así como en diversas
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localidades situadas dentro do LIC e ZEPVN “Os Ancares-O Courel”.
Precisamente dentro deste Espazo Natural Protexido atópanse as repoboacións
máis extensas que coñecemos: Teso da Cruz (O Cebreiro, Pedrafita do Cebreiro,
16,8 ha), Monte do Faro (San Pedro de Riocereixa, Pedrafita do Cebreiro, 1,3 ha)
e Monte dos Cogordos (Louzarela, Pedrafita do Cebreiro, 0,8 ha).
Aspectos de diversas
plantacións forestais
de faia en Galicia e
territorios limítrofes.
Arriba esquerda: P.
Nat. Baixa Limia e
Serra do Xurés
(Ourense).
Arriba dereita: rodal
de faias rodeado de
Pinus sylvestris na
vertente setentrional
dos Penedos de
Oulego (P. Nat. da
Serra da Enciña da
Lastra (Ourense).
Autor: JFDC.
Centro esquerda:
plantación mixta de
follosas con faia en
Fornos da Cal (A
Fonsagrada, Lugo).
Centro dereita:
Plantación mixta de
follosas con faia en
Grandas de Salime
(Asturias). Autor: JMF.
Abaixo esquerda: vista
parcial da repoboación
efectuada noTeso da
Cruz (O Cebreiro,
Lugo).
Abaixo dereita:
pequena plantación
particular de faias en
La Cernada (Vega de
Valcarce, León).
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No caso de plantacións particulares, estas raramente superan 1 ha de superficie
repoboada e, polo xeral, lévanse a cabo cunha mestura de especies, entre as que,
ademáis da faia, poden atoparse cerdeiras bravas (Prunus avium), castiñeiros
(Castanea sativa), bidueiros (Betula pubescens), pradairos (Acer pseudoplatanus),
capudres (Sorbus aucuparia), piñeiros de Oregón (Pseudotsuga menziesii) e carballo
americano (Quercus rubra).
De todo o ata aquí comentado se desprende que o futuro forestal da faia en
Galicia e áreas limítrofes asturiano-leonesas pasa por incrementar os estudos
encamiñados a definir as potencialidades reais desta especie no territorio, xa sexa
a traveso de aproximacións teóricas como mediante a recollida de información no
campo. En caso de confirmarse os resultados dos traballos publicados ata o
momento, as posibilidades de utilización desta especie poderían ampliarse
sustancialmente, contribuindo a unha maior diversificación da produción forestal
dunha importante parte dos territorios interiores da comunidade autónoma
galega. É importante lembrar, tamén, a necesidade de divulgar os resultados dos
futuros traballos de investigación que se realizen para achegar os coñecementos
adquiridos aos estamentos administrativos encargados da xestión forestal así
como aos propietarios e comuneiros de terreos forestais, en cuxas mans está, na
maior parte dos casos, a toma de decisións sobre as especies a utilizar nas
repoboacións.
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