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DEBATES SOBRE O PATRIMONIO EN VILASERÍO
CRISTINA SÁNCHEZ-CARRETERO E PAULA BALLESTEROS-ARIAS

    





“Que non desaparezan as fontes, as árbores, as casas vellas”
(Veciña de Vilaserío, caderno de campo 13-3-2011)



Vilaserío nos anos oitenta (propiedade de Herminio)



INTRODUCIÓN
Este texto recolle as conclusións dunha actividade participativa realizada na aldea de
Vilaserío onde se debateu o seguinte tema:

Que é o máis valioso da aldea? 

A actividade centrouse en Vilaserío xa que é un dos tres núcleos de poboación que se
seleccionaron para realizar un estudo antropolóxico dentro do proxecto de investigación
“Procesos de Patrimonialización no Camiño de Santiago: tramo Santiago-Fisterra-
Muxía” (INCITE09606181PR). O proxecto, no seu conxunto, formula unha dobre pre-
gunta de investigación sobre cómo afecta a peregrinación á vida diaria das poboacións
que son atravesadas polo camiño e sobre os procesos de formación de patrimonio (patri-
monialización) que están a ter lugar. Para desenvolver o proxecto, incorporáronse técni-
cas de recompilación de datos a través de cuestionarios para analizar o impacto econó-
mico da peregrinación nos negocios en ruta e en Fisterra, así como traballo de campo
etnográfico en tres lugares ao longo da ruta: Vilaserío (concello de Negreira), Olveiroa
(concello de Dumbría) e Fisterra (concello de Fisterra).



Vilaserío en 2009 (Google Earth)



Unha das conclusións a que se chega neste proxecto foi a distancia que existe entre as
políticas patrimoniais que afectan á zona e as ideas que sobre o tema teñen os seus
habitantes. Como se reflicte aquí, os veciños e veciñas teñen un repertorio moi amplo
de elementos patrimoniais (materiais e inmateriais) que lles gustaría que se conserva-
sen. A nosa investigación parte da idea de que a distancia entre políticas patrimoniais
e a poboación local é, en si mesma, unha situación estrutural sobre a que é importan-
te pensar e iniciar accións para a súa redución. Por iso, este folleto ten o obxectivo de
facer chegar a instancias políticas -municipais, provinciais e autonómicas- as “outras
caras” do patrimonio, as dos veciños e veciñas que viven en zonas que son atravesadas
polo Camiño de Santiago.

Este documento consta de tres partes: a primeira é unha descrición da metodoloxía uti-
lizada e da actividade en si. A segunda inclúe -a través das fotografías dos habitantes de
Vilaserío que participaron nesta actividade- unha descrición dos elementos patrimo-
niais e das memorias asociadas a eles. Na terceira parte, especifícanse unha serie de
medidas propostas polos veciños en temas patrimoniais.
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Vilaserío en 1956 (Instituto de Estudos doTerritorio)



Vilaserío é unha aldea situada no concello de Negreira, na parroquia de San Pedro de
Bugallido, bisbarra de Barcala, provincia da Coruña. Vilaserío tiña un campo da feira e
ata a década de 1950 había feira o primeiro mércores de cada mes (caderno de campo
11-4-11 e Carré Aldao 1928: 449-450). Na obra de Eugenio Carré Aldao, realizada
entre 1928 e 1936, menciónase que “Vilaserío” é a aldea da parroquia con maior núme-
ro de habitantes (135) e contaba con escola nacional.

Entre os elementos patrimoniais que se repetiron máis ao longo do traballo en Vilase-
río sorprendeu a insistencia en que o traballo no campo era o máis valioso que tiñan e
que non desexaban que se perdera. Así, traballar no campo foi a expresión máis repe-
tida nesta experiencia participativa en Vilaserío, especialmente vinculado ás mulleres:
“É moi esclavo e máis para a muller. A que mantén o campo é a muller” (Diario de
campo 14-4-2011). Outras dúas categorías vinculadas a esta idea son que o patrimonio
principal que teñen é a paisaxe, xunto coa auga. Neste concepto de auga entran os cur-
sos de auga e os usos que se fan dela.
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Mención aparte merecen os muíños de Vilaserío, observándose unanimidade na peti-
ción de que se invista na súa rehabilitación e acondicionamento da zona. Os muíños na
actualidade están practicamente inaccesibles pola maleza e encóntranse en situación de
abandono. Hai catro muíños nun regato que desemboca no río Donas, “O muíño de
abaixo, muíño de Leis, muíño de Miguel e muíño de Patán”. Os veciños e veciñas pro-
puxeron ao alcalde un plan de área recreacional para esa zona, pero non se realizou ata
a data de hoxe ningunha acción.

Os habitantes de Vilaserío tamén valoran as súas propias casas, que non lles gustaría
que se fosen abandonando. As casas da aldea forman parte da súa identidade e son parte
do que para eles ten máis valor. Sobre todo, polo esforzo que pasaron para construílas
xa que moitas delas son froito da emigración.

Outros elementos patrimoniais que se mencionan son a cociña tradicional e as artesanías.
A cociña exemplifícase polo pan, en concreto o pan de brona, realizado con fariña de
millo, destacando unha memoria asociada ao pan de forte valor evocativo. As artesaní-
as aparecen representadas cos sombreiros de palla que lles servían para protexerse tanto
do frío coma da calor.
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DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE
En setembro de 2012 realizouse, no marco do proxecto de investigación, unha actividade
participativa en Vilaserío que se levaba preparando dende xullo. Para organizar a acti-
vidade utilizáronse as fotografías que fixo Pastor Fábrega-Álvarez. A idea consistiu en
que cada participante escollese fotografarse xunto aquilo que simbolizara o máis valio-
so que había en Vilaserío. Antes do obradoiro, pediuse a colaboración dos veciños e
veciñas da aldea, de forma individual, explicando o proxecto, a actividade e a pregunta
de investigación que se formula. Tamén se lle explicou a cada participante que escolle-
se un obxecto que simbolizase, dalgunha maneira, aquilo que é valioso do lugar, o as suas
memorias, para ser fotografado con ese obxecto. Este traballo realizouse con antelación
e de forma individual, explicando que se entende por “simbolizar”, sen guiar a elección.
A idea do grupo de discusión, era que, a partir das fotos, se discutise o contido destas e
as posibles medidas que se solicitaban en relación con política patrimonial.

A técnica de investigación utilizada foi o grupo de discusión, unha actividade participa-
tiva centrada nunha pregunta de investigación que é tratada en grupo. Invitouse ás fami-
lias das 20 casa habitadas que ten a aldea e, salvo representantes de catro casas que por
diferentes motivos non puideron asistir, o resto estivo presente.





O tema que guiou o grupo de discusión foi o mesmo que se tratou durante o traballo de
campo pero agora a nivel de grupo: Que é o que se entende a nivel local como o patrimo-
nio do lugar? Que é o máis valioso, que se debería conservar, que non se debería perder?

Os obxectivos da actividade foron:

1. Afondar nas preguntas de investigación do proxecto dende unha perspectiva grupal.

2. Documentar os relatos tanto fotográficos como verbais sobre os principais elementos
patrimoniais dos lugares.

3. Comparar metodoloxicamente as diferenzas entre os resultados obtidos no traballo
de campo, entrevistas individuais e as sesións grupais.
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Para a realización do obradoiro escolleuse un espazo central do pobo no que recentemen-
te se puxeron uns asadores cunhas mesas baixo un pequeno porche e cun amplo espazo
de céspede. Este lugar fora usado anteriormente polos veciños na festa de San Xoán.

Propúxose facer a actividade ás 18.00 h por varios motivos: as persoas que traballan en
hostalaría estarían máis libres de traballo antes de empezar coas ceas para os peregrinos,
e as persoas que tiñan vacas, poderían asistir antes de empezar a muxilas. Asistiron 18
persoas contando coas organizadoras do obradoiro Paula Ballesteros-Arias e Cristina
Sánchez-Carretero.

O obradoiro dividiuse en dúas partes. Na primeira, os participantes falaron do por qué
elixiron un determinado obxecto para fotografarse e na segunda preguntouse sobre as
medidas concretas que se tomarían para levar a cabo as súas propostas.

A actividade finalizou sobre as 20.00 h con gran satisfacción. Alguén dixo “habería que
facer isto, polo menos, unha vez ao ano”.

1
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As citas que non leven referencia son transcricións do grupo de discusión.





QUE É O MÁIS VALIOSO DA ALDEA?

Respetamos a vontade dos participantes, incluíndo só as fotos e nomes dos que así o decidiron.





Noelia: Ten 75 anos e moitas dificultades para camiñar pero aínda así non deixou de
asistir á reunión, participando activamente. Decidiu fotografiarse sentada na súa horta
cun fouciño e os  seus bastóns. Co fouciño simboliza o traballo no campo e as “cousas de
antes”, como ela as chama. Tamén sinala a necesidade de mantelo campo como medio de
vida: “Para nós, como o campo non hai, se non laborámolo campo, non hai nada”.

“Antes faciamos todo a man”, “as cousas de antes están olvidadas”, “había traballo de
outra maneira, máis bruto”, “Daquela había que andar co fouciño, co legón, coas
vacas…”. “Cambiou moito a vida”.
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Selvita e Andrés: Para Selvita e Andrés, o máis valioso que ten Vilaserío é o campo e
que se poida seguir traballando. Os dous fotografiáronse coas alpacas de herba seca que
lles dan as súas vacas.
No grupo de discusión xurdiu varias veces o tema das explotacións leiteiras; un tema que
preocupa non só a esta aldea senón a moitas outras en Galicia. Expresan a súa inquie-
tude de que “vai ser que o campo non exista” e eles demandan a súa existencia, que se
incentive e se impulse o sector primario como unha fonte económica importante para a
supervivencia de moitas aldeas.
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“O que non é posible é vender leite e despois que se venda ao consumidor moitísimo máis cara”.
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Casa de Primitivo: Despois de emigrar a Inglaterra, a familia de Primitivo volveu a
Vilaserío e pasaron a ocuparse dunha granxa de vacas. Como o resto dos veciños, pensan
que se debe promover a produción no campo, xa que o traballo no campo é o máis valioso
que teñen. É dicir, a posibilidade de traballar a terra constitúe tamén o seu patrimonio.
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Albina: Para Albina o máis importante é a auga, que se recuperen as correntes de auga,
os ríos e os regos. Noutras palabras, o máis valioso e que pertence a todos é o traballo
do campo, que non produciría sen o rego controlado e xestionado pola comunidade
veciñal. Foi fotografiada cun vaso de auga.

En Vilaserío hai un problema coa auga e coa ausencia de cunetas nas carreteiras: “Eu
creo que tódalas carreteiras teñen dúas cunetas, aínda que sea unha pista da concentra-
ción pero aquí non…”. Interveñen todos, comentan que cando se f ixo a carreteira,
tódolos veciños querían que se lles puxese unha taxea na entrada para así desviala
auga para aproveitala e poder regar, e que desde fai un tempo as tapan para que, pre-
cisamente “non lles vaia a auga  porque xa non se rega e desvíase por outro lado”. ”A
auga agora non interesa”.
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Manuel: Fillo de Albina, fotografiouse xunto aos muíños. Escolleu o “muíño do Patán”,
o cuarto muíño desde a aldea, porque é o máis visible desde a carreteira. Este muíño é
propiedade de varias persoas. Fai uns 30 anos deixaron de ir a moer, cando Manuel tiña
uns 8-9 años. En Vilaserío había catro muíños. Ademais deste, estaban “o muíño de
abaixo, muíño de Leis e o muíño de Miguel”. No seu momento, os veciños propuxéron-
lle ao alcalde un plan de área recreacional neste tramo do río para tentar recuperalos
pero non se chegou a facer nada con eles.
Este tema tivo moita repercusión na discusión do grupo xa que tódolos veciños coinci-
dían no feito de que recuperalos sería unha das cousas que mellor lle faría á aldea.
Para el tamén o campo é a grande riqueza de Vilaserío, concretamente, que se siga tra-
ballando o campo, pero “prímase máis que se abandone e non que produzca”.Temen que
o futuro “vai ser que o campo non exista”, como tamén indicaron outros participantes,
e eles demandan a súa existencia, que se incentive e se impulse o sector primario como
unha fonte económica importante para a supervivencia de moitas aldeas.

“Os muíños son unha das cousas máis signif icativas que hai aquí”, “esperemos que no
futuro se poida facer algo”. “Está ben que se mire polo de antes”. “A fariña do río era
moito máis sabrosa, tiña un sabor distinto!”.
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Gabriel: Traballa no campo e gustaríalle que se puidera seguir vivindo así.

“Esta é a pía da auga, onde bebían os cabalos” (caderno de campo 21/7/12)

AS OUTRAS CARAS DO PATRIMONIO: DEBATES SOBRE O PATRIMONIO EN VILASERÍO            33





Gabriel e Ofelia: Fotografáronse co seu tractor, símbolo do traballo no campo.
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María: Ten 89 anos e fotografiouse coas vacas que ten para o consumo propio.

Para ela, o máis importante de Vilaserío son “as festas, as vacas,os cochinos” (caderno de
campo 21/7/12).

AS OUTRAS CARAS DO PATRIMONIO: DEBATES SOBRE O PATRIMONIO EN VILASERÍO            37





Gloria: Ten 72 anos e fotografiouse cun sombreiro de palla tradicional, típico do muni-
cipio de Mazaricos e doutras zonas da bisbarra do Xallas. Conta que o sombreiro mer-
couno en Santa Comba. Para facelos necesítase palla e agora xa non hai porque “aquí xa
non se planta centeo ou trigo, agora non hai nin palla” .

“Antes facíanse na zona”, “Aquí xa non se planta centeo ou trigo, agora non hai nin palla”.
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Esther: Fotografiouse xunto a un forno de leña en relación co pan de brona que para
ela é tan relevante. A comida feita de forma tradicional é, para Esther, unha das cousas
máis valiosas do lugar. Explica con precisión o proceso de cómo se fai o pan de brona,
desde cómo se prende lume no forno, cómo se ía ao muíño, cómo se amasaba e de cómo
terminaban dándolle forma aos moletes facendo unha cruz co canto da man.
Ao falar de comida e do pan interveñen todos e os diálogos se entrecruzan. Pilar fala de
que a súa nai era panadeira, do ben que amasaba e da súa lembranza traendo saquetas
de fariña para facelo pan.
Tamén se conta que houbo un ano fatal para as colleitas, no 58, que “non houbo nada”.
E se fala da importancia de conservalos fornos de pedra.

Rise porque “agora pouca xente quere brona”. “O que enseñaría a alguen de fora é o forno...
a brona comprábase e tamén facíase”. “Enseñaría cómo se cocía a brona, cómo se facía o
pan… de trigo e botábase o centeno para facer máis”.
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Suso: Escolle fotografiarse xunto a unha talla de granito dun peregrino posta na parede
da ampliación do restaurante que acaban de inaugurar. Para Suso, os peregrinos son o
referente en Vilaserío e tamén o que lle deu a vida á zona nos últimos anos.

“Os peregrinos son un referente”. “Os peregrinos nos importan a todos. É unha cadena”.
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Silvia: Para Silvia unha das cousas máis valiosas que teñen é a aldea en si mesma e a
iniciativa e o risco que supón apostar polo futuro. Por iso, Silvia escolle fotografarse
diante do albergue privado “O Rueiro” que rexentan entre ela e Suso.
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Pilar: Escolleu a casa como símbolo de “o máis valioso de Vilaserío”, porque dedicou-
lle moitos anos da súa vida a traballar en Inglaterra para poder construíla. As casas do
pobo débense manter porque é o que lles dá a súa identidade.
En 2012 quedan 20 casas con xente.

“É o que máis quero. Emigrei porque quería ter unha casa miña”. “Eu loitaba por poder
ter unha casa e eu teño cariño a esta porque tiven que loitar por ela… eu quería ter casa
propia” (caderno de campo 21/7/12).
“Temos que manter as casas do pobo”, “morreu a xente maior e as casas están pechadas”
“Hai 40 casas pero non son habitables, habitables 20 logo, a metade”.
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PROPOSTAS DOS VECIÑOS E VECIÑAS





A maior diferenza entre os resultados obtidos nas entrevistas individuais e a dinámi-
ca de grupo de discusión está relacionada coas propostas que se suxiren para facelas
chegar aos actores que tomen decisións e executen políticas patrimoniais. O reperto-
rio de suxerencias que se propuxeron na actividade grupal foi maior cas medidas men-
cionadas durante o traballo de campo en Vilaserío. No grupo de discusión falouse da
importancia de facer chegar as ideas aos diferentes niveis institucionais e que a clave
son as boas ideas, xa que “non é tanto que non haxa cartos –que tamén- como de que
no haxa ideas”. Manuel sinalou que a iniciativa de crear unha asociación veciñal, que
leva anos xestándose pero que non se levou a cabo, non é só para facer festas, senón
para este tipo de iniciativas.
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As principais ideas que xurdiron na actividade son:

Que dean apoio para producir no campo e non para deixar de producir.

Que se rehabiliten os muíños e se acondicione unha pista de sendeirismo para acce-
der aos mesmos.

Que se constrúa un bo sistema de alcantarillado.

Que se fomente a limpeza do entorno. Non piden medidas para que se limpe máis a
aldea, senón que se fomente o concienciar aos veciños de que é importante non tirar o
lixo en calquera lugar. Tamén piden máis vixianza no tema do lixo.

Que se conserve a paisaxe. En concreto, mencionouse que haxa máis animais no monte
para coidar a paisaxe.
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A través deste texto, intentase facer chegar estas medidas a varios interlocutores a nivel
municipal, provincial e autonómico, para deixar constancia dos seguintes puntos:

·· Facer chegar as medidas propostas polos veciños e as veciñas de Vilaserío e
pedir que se teñan en conta á hora de executar políticas patrimoniais.

·· Deixar constancia de que o concepto de patrimonio que manexan os veciños e as
veciñas non se centra na reconstrución de edificios ou en aspectos materiais senón
que, principalmente, se centra na paisaxe, o traballo no campo e outros aspectos
inmateriais como os saberes tradicionais vinculados ás artesanías e a alimentación.

·· Deixar constancia de que o patrimonio pode estar tamén vinculado ao desenvol-
vemento do sector primario e non exclusivamente ao desenvolvemento do sector
terciario. De feito, grande parte das medidas propostas no grupo de discusión
teñen que ver con incentivar a produción agrícola e gandeira.

O repertorio de ideas das veciñas e vecinos de Vilaserío deixa patente a riqueza e dina-
mismo da vida nesta aldea. As suas propostas necesitan de accións políticas concretas
que lle den resposta.
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