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Oia 
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“Boto de menos a comunicación que había antes, todos eramos unha familia, e agora pasan días 
e non nos miramos, parece que todos estamos illados uns dos outros” 

(Amelia, 07/10/2016)
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A participación das comunidades na identificación, 
activación e xestión do seu patrimonio é unha das 
medidas que nos últimos anos está implementándose 
nas distintas normativas e lexislacións, tanto inter-
nacionais (por exemplo a Convención de 2003 da 
unesco) e estatais (Lei 10/2015, de 26 de maio, para 
a salvagarda do patrimonio inmaterial) como auto-
nómicas (Lei 5/2016, de 4 de maio, do patrimonio 
cultural de Galicia). 

Proxectos de investigación europeos como nearch e 
de ámbito estatal como ParticiPat1  fanse eco desta 
tendencia e analizan os distintos usos da participación 
social en arqueoloxía e noutros ámbitos do patrimo-
nio así como novos modelos e estratexias para invo-
lucrar á poboación. No marco destes proxectos xorde 
a oportunidade de colaboración entre o Instituto de 
Ciencias do Patrimonio do csic (Incipit) e o proxec-
to de arqueoloxía en comunidade Costa dos Castros, 
promovido polas Comunidades de Montes Veciñais 
en Man Común do concello de Oia (Pontevedra), que 
estaba a aplicar un modelo de participación e finan-
ciamento innovador en Galicia. Entre os anos 2015 e 
2016 realicei o traballo de campo etnográfico en Oia. 

Introdución 

1Proxecto NEARCH “New ways of 
Engaging audiences, Activating societal 
relations and Renewing practices in 
Cultural Heritage” financiado polo 
Programa Cultura da Comisión Europea 
(www.nearch.eu). Esta publicación reflicte 
só o punto de vista dos seus autores; a 
Comisión Europea non se fai responsable 
do uso que se poda facer da información 
contida nela. 
Proxecto Participat “Patrimonio 
e participación social: proposta 
metodolóxica e revisión crítica” financiado 
polo Plan Nacional de I+D (HAR2014-
54869-R) (www.participat.org). 
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Como parte desta investigación xorde este texto onde se 
recollen os resultados dunha serie de actividades partici-
pativas, realizadas no marco do proxecto Costa dos Cas-
tros, nas que preguntábamos a unha mostra da veciñanza 
das catro parroquias costeiras do concello de Oia pola súa 
opinión respecto ás cuestións: 

Que é o máis valioso do concello? 
Que forma parte do patrimonio de Oia? 
Que forma parte do seu patrimonio? 
Que lle gustaría que se conservase? 
Que é o que considera que non se debería perder? 
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O proxecto Costa dos Castros só se pode entender a 
través dunha ampla panorámica do contexto no que 
se desenvolve e analizando os procesos de longo per-
corrido. 

O concello de Oia sitúase na bisbarra do Baixo 
Miño, ao sur da provincia de Pontevedra e a escasos 
quilómetros da fronteira con Portugal. Compóñeno 
seis parroquias cunha identidade diferenciada; catro 
na zona da costa: Mougás, Viladesuso, Pedornes e 
Santa María de Oia; e dúas no interior montañoso: 
Burgueira e Loureza. Segundo o padrón municipal 
de habitantes no ano 2016 vivían alí 3002 habitantes, 
cunha porcentaxe similar entre homes e mulleres. A 
poboación divídese da seguinte forma: o 14% vive 
en Burgueira, o 15% en Loureza, 21% en Mougás, 
o 22% en Sta. Mª de Oia, o 12.5% en Pedornes e o 
15.5% en Viladesuso. Segundo as estatísticas o 35% 
da poboación está ocupada, da cal a maioría traballa 
no sector servizos (48%), e na industria (25%) cunha 
alta taxa de desprazamentos aos polígonos indus-
triais de Vigo, mentres o 16% traballa na agricultura 
e a pesca2. 

Descrición do proxecto

2Datos obtidos na páxina do Instituto 
Galego de Estatística www.ige.eu e do 
concello de Oia www.concellodeoia.es 
[Acceso 03/05/2017].
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Pódese considerar como detonan-
te do proxecto Costa dos Castros 
unha serie de incendios que se pro-
duciron no ano 2006 e que arrasa-
ron con boa parte dos recursos fo-
restais do monte. Aquí a meirande 
parte do monte é de propiedade 
comunal, o que implica que tóda-
las decisións sobre a súa xestión se 
toman de xeito conxunto polos ve-
ciños representantes de cada casa e 
unha porcentaxe dos beneficios que 
xera o monte deben ser reinvestidos 
nel. Polo tanto, no concello de Oia 
a participación veciñal na toma de 
decisións e na xestión dos seus pa-
trimonios ten un carácter estrutural, 
non é algo conxuntural ou que teña 
que ser promovido.

Nos anos posteriores aos incendios 
xurdiron distintas propostas para 
xestionar o monte dun xeito alter-
nativo e sostible a longo prazo, e 

mais para ampliar os recursos que as 
comunidades de montes protexían e 
xestionaban desde o punto de vista 
social, patrimonial, cultural e am-
biental3. Unha das primeiras accións 
foi a declaración do primeiro Espazo 
Privado de Interese Natural (epin) 
“Sobreiras do Faro” na parroquia de 
Viladesuso, unha especie que non 
foi afectada polo lume. Outro dos 
fitos fundamentais foi a creación no 
ano 2012 dun percorrido pedestre 
de uns 20 quilómetros polo mon-
te denominado “Ruta Máxica de 
Oia”, que conecta distintos lugares 
de interese ecolóxico, arqueolóxico 
e paisaxístico. Grazas á xestión das 
comunidades de montes, co respal-
do das institucións e a participación 
de asociacións locais e da veciñanza 
de Oia os lugares conectados pola 
Ruta Máxica de Oia foron progresi-
vamente limpados e recuperados, co 
roce e tala de eucaliptos na contorna 

3Segundo o artigo 125 da lei 
7/2012, de 28 de xuño, de montes 
de Galicia, os beneficios do monte 
comunal teñen que ser reinvestidos 
na mellora e protección forestal, 
na posta en valor do monte, obras 
e servizos comunitarios. Nesta lei 
refórzanse os usos sustentables 
do monte a multifuncionalidade 
ambiental, económica, social, 
cultural e patrimonial e o seu 
aproveitamento como recursos.
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dos xacementos e petróglifos, melloráronse camiños 
e accesos, e así progresivamente o monte foi sinaliza-
do, camiñado, coidado e reintegrado na vida común 
da poboación. 
Este contexto é a semente da que naceu o proxecto 
Costa dos Castros. Desde o ano 2016 as catro comu-
nidades de montes da costa, co apoio do Concello de 
Oia e asociacións locais, xuntáronse na Asociación 
Costa dos Castros para tratar de xestionar e gozar 
dun xeito compartido e sostible unha gran cantidade 
de recursos naturais e culturais localizados ou vincu-
lados aos terreos da súa propiedade. Esta iniciativa 
xurdiu nunha época na que o financiamento público 
estaba en retroceso e coa mirada posta na dinami-
zación da economía da zona dun xeito sustentable4.

A medio camiño entre A Guarda e Baiona, dous im-
portantes focos de atracción turística, Oia tamén foi 
un polo turístico nos anos 80 e 90. Recentemente foi 
recoñecido o Camiño Portugués da Costa ou Camiño 
Monacal, que percorre as catro parroquias da costa e 
do que se espera un novo pulo ao turismo. A pesar de 
que Oia pensábase como lugar de paso e un comple-
mento á oferta consolidada do Castro de Santa Tre-

4Despois da realización desta actividade 
incorporáronse á Asociación Costa dos 
Castros as dúas parroquias do interior, 
Burgueira e Loureza. 
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ga (A Guarda), un dos xacementos 
máis visitados de Galicia, o concello 
conta con atractivos propios. Sen 
contar coa riqueza do patrimonio 
natural e paisaxístico e só referín-
donos ao patrimonio arqueolóxico, 
nuns oito quilómetros dos que ten 
a costa de Oia atópanse máis de 
12 castros e decenas de petróglifos, 
como o do barco de Auga dos Ce-
bros e o conxunto de A Pedreira. 

O máis salientable deste proxec-
to foi como o patrimonio arqueo-
lóxico se converteu nun elemento 
catalizador doutras moitas accións 
que xurdiron para e desde a comu-
nidade, con novas formas de facer 
arqueoloxía, de reivindicar os coñe-
cementos non expertos e esluír as 
fronteiras coa academia. Así, entre 
as accións vencelladas a este proceso 
de longo percorrido, púxose en mar-
cha unha escola de verán de traba-

llo de campo arqueolóxico na que 
se inscribiron persoas de distintas 
nacionalidades, implementáronse 
novas fórmulas de financiamento a 
través do micromecenado e partici-
pou de forma voluntaria e colectiva 
unha gran parte da comunidade na 
limpeza e mantemento dos patri-
monios. Máis aló das excavacións 
pero en directa relación coa arqueo-
loxía a rapazada da zona plantou un 
arboreto con especies autóctonas, 
recuperáronse lendas vinculadas aos 
xacementos, creáronse verbenas e 
festas populares nos castros nas que 
a veciñanza recuperou estes espazos 
de socialización (como a festa da 
cervexa A Cabeciña en Mougás e a 
festa de narración oral do Rei Sol de 
Viladesuso), creouse o festival cul-
tural de música folk e patrimonio 
Costa dos Castros, promoveuse a 
produción local e a creación de no-
vos produtos agroalimentarios pro-

cesados no lugar (pementos, mel, al-
gas, etc.), creouse un equipo de btt 
e promoveronse rutas cicloturísticas, 
andaínas polo monte, etc5. 

5Ver en www.costadoscastros.com
E un video que fixemos sobre 
a Festa do Rei Sol en 
http://hdl.handle.net/10261/141946 
[Acceso 29/05/2018]
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As actividades participativas que deron pé a “As 
Outras caras do patrimonio. Reflexións sobre o pa-
trimonio en Oia” centráronse, en primeiro lugar, na 
recollida e análise etnográfica das distintas manifes-
tacións, prácticas culturais e elementos patrimoniais 
do concello de Oia. O obxectivo desta recollida é 
dar conta da variabilidade de patrimonios, materiais 
e inmateriais, arqueolóxicos e etnográficos, históri-
cos, culturais e naturais que existen no concello e a 
súa posterior divulgación. O concepto de patrimo-
nio que manexamos nesta ocasión non se restrinxía 
aos elementos que a xente experta no tema consi-
dera que son valiosos pola súa antigüidade, monu-
mentalidade ou estilo artístico, senón aquilo que é 
considerado como valioso pola propia veciñanza ou 
que lles gustaría que se conservase de cara ao futuro. 
Unha definición do patrimonio que ten en conta o 
que opina a xente que convive de forma cotiá con el.  

Na investigación que acompañou a esta actividade 
empregáronse técnicas do traballo de campo etno-
gráfico como a observación participante e as entre-
vistas, pero nesta ocasión a técnica de investigación 
centrouse nos relatos fotográficos e os retratos. A 

Obxectivos e descrición desta actividade 
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idea consistiu en propoñer a unha 
mostra variada e representativa da 
poboación a realización dunha fo-
tografía-retrato con aquilo que sim-
bolizara o máis valioso que había no 
seu concello, aquel patrimonio que 
non lle gustaría que se perdera, e 
que nos contara os motivos da súa 
elección. Previamente ás fotografías 
fixen unha serie de charlas informa-
tivas e abertas nos centros culturais 
das catro parroquias nas que expli-
caba a proposta. Esta iniciativa se 
basea na experiencia realizada polas 
compañeiras Cristina Sánchez-Ca-
rretero e Paula Ballesteros-Arias 
en “As outras caras do patrimonio. 
Debates sobre o patrimonio en Vi-
laserío”6, aínda que en Oia introdu-
cíanse algunhas modificacións me-
todolóxicas. 

Nestas charlas informativas e tamén 
durante a Festa do Rei Sol no xace-

mento de Cano dos Mouros (Vila-
desuso) contactei coas persoas que 
quixeron formar parte deste catálogo 
de patrimonios e reflexionamos so-
bre o que podería formar parte del. 
Máis adiante reuninme con cada 
participante para pedirlles que es-
colleran o obxecto que simbolizase, 
dalgunha maneira, aquilo que é va-
lioso do lugar ou ben que conectara 
cas súas lembranzas sobre obxectos 
e prácticas culturais esquecidas no 
coñecemento cotiá. Finalmente os 
días 7, 8 e 9 de outubro de 2016 o 
equipo formado polo deseñador Juan 
Pablo Venditti, eu como antropóloga 
e mais o noso fillo Luca visitamos, 
paseamos, fotografamos e entrevista-
mos a dezaseis persoas das catro pa-
rroquias da costa de Oia. A cambio 
da súa desinteresada axuda só puiden 
ofrecerlles unha copia da fotografía e 
deste libro. 6Accesible en http://hdl.handle.

net/10261/102087 [Acceso 15/09/2017]
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Polo tanto, aínda que nesta actividade había unha re-
collida de información para a súa divulgación, entre 
os obxectivos principais estaba promover a reflexión 
sobre o significado do tan traído e levado concepto de 
“patrimonio”, sobre o que consideran “valioso” neste 
contexto concreto as persoas concretas que viven alí 
e sobre o que a elas lles gustaría que se conservase no 
futuro. Esta selección simbólica e participativa dos 
patrimonios de Oia abre o campo do que expertos, 
técnicos e responsables do patrimonio consideraron 
tradicionalmente como algo digno de conservarse e, 
por tanto, de investir nel. Pero, sen dúbida, o obxec-
tivo fundamental deste traballo era poñer cara, corpo 
e palabra a esas persoas, tanto maiores coma novas 
e crianzas, que valoran o seu patrimonio, cóidano, 
mantéñeno, protagonízano, víveno e rememórano. 
Unhas persoas que, malia a falta de investimento, 
as crises e as limitacións lexislativas e institucionais, 
queren ao seu patrimonio e están decididas a que así 
siga sendo. Dende o respecto, quero darlles as grazas. 
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Que é o máis valioso de Oia? 
Que forma parte do seu patrimonio? 
Que lle gustaría que se conservase? 
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Manoli e Mari
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Manoli e Mari forman parte do 
grupo folk Tra-lo Mosteiro, na pa-
rroquia de Santa María de Oia. Este 
grupo, con moita presenza feminina 
e formado tanto por nenas como 
por mulleres, reúnese semanalmen-
te para tocar a percusión, princi-
palmente a pandeireta, e tamén 
fan distintas actuacións en festas 
populares. En Tra-lo Mosteiro de 
Oia están levando a cabo unha la-
bor de recompilación e recuperación 
das cancións tradicionais da zona e 
tamén queren recuperar os chama-
dos seráns: reunións á tardiña, des-
pois de rematar as labores do campo, 
nas que se cantaba, bailaba e tocaba 
con instrumentos musicais tradicio-
nais ou ben instrumentos improvi-
sados. Este grupo celebra o “serán” 
unha vez ao ano, convidando a ou-
tros grupos de música galega. 

Elas decidiron retratarse fóra da 
casa cultural de Oia, onde ensaia o 
grupo os venres á tardiña, coas súas 
pandeiretas. O que consideran unha 
parte importante do patrimonio de 
Oia, o que non lle gustaría que se 
perdera, é o baile galego, os instru-
mentos e o repertorio musical tra-
dicional. 

“A cultura da música, a tradicional, a 
galega. O que é a gaita, a pandeireta, 
os cantos, a recollida dos cantos, os se-
ráns...”

“estamos recuperando os seráns, que nós 
facémolos tamén aquí unha vez ao ano, 
invitamos a grupos e reunímonos todos 
a tocar”
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Luis “Zaralepe”
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Luis, tamén coñecido como Zara-
lepe, elixiu retratarse cunha gaita 
porque di que a música é o que máis 
lle gusta neste momento e que ten a 
virtude de “amansar ás feras”. O que 
quixo simbolizar coa gaita é a banda 
de música de Mougás, da que pensa 
que é un patrimonio da parroquia e 
que levou o seu nome por toda Ga-
licia.

A pesar de que Mougás non ten 
moitos habitantes, chama a aten-
ción a importancia que tivo e que 
ten a banda de música e a cantidade 
de músicos que participan nela. A 
banda de Mougás leva en funciona-
mento uns 140 anos. Tal é a impor-
tancia da musica neste pobo que é 
a estatua do antigo profesor de mú-
sica, don Alsirio Fernández Rodrí-
guez, a que preside a praza principal 
da parroquia. O profesor ensinou 
solfexo e os principios da música a 

moitas xeracións, incluído o propio 
Zaralepe, que leva 34 anos na banda 
e que tocou distintos instrumentos. 

“Así como tamén son famosos os curros, 
as pozas... para min a banda de Mou-
gás é primordial no pobo. É unha cousa 
que sempre levou o nome de Mougás 
por todos os lados e é unha cousa que 
está aí, que segue aí e espero que siga 
toda a vida. Por iso che digo que para 
min, realmente, o máis importante do 
pobo é a banda. Para min a banda é 
patrimonio local”
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Quin 
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Quin é o maior dunha familia de 
sete irmáns de Mougás. El elixiu 
fotografarse cun fouciño para re-
presenta-lo valor do campo e da 
agricultura no rural. Di que é unha 
pena que agora as leiras non estean 
traballadas, xa que antes estaba todo 
sementado, limpo, non crecían as 
herbas e o monte non invadía as ca-
sas. Gustaríalle que se conservara o 
traballo no campo como fixeron os 
seus pais, que non se abandonaran as 
leiras, que se conservara a produción 
de cereais como a cebada, o centeo e 
a palla que antes era o máis habitual. 
Aínda que Quin nunca traballou no 
campo, pois ten unha discapacidade 
de tipo motor, sempre acompañou 
aos seus pais e irmáns cando estes 
tiñan que traballar e deixábano sobre 
unha chea de herba seca. Como di o 
propio Quin, el nunca traballou a te-
rra, pero probouna toda polas veces 
que caeu ao chan. As experiencias 
deste home son excepcionais e sem-
pre estivo a observar a vida do pobo 
que pasa ao seu redor, pero con todo 

é unha das persoas que non adoitan 
ser escoitadas.

A pesar das lembranzas de Quin e o 
valor que lle dá ao traballo no cam-
po el non quere volver ao pasado, 
aos carros de vacas nin aos camiños 
de pedras. É un home pragmático e 
pensa que se pode traballar o campo 
perfectamente cun tractor. Recorda 
como o transportaban no colo, no 
carro atado, como rompeu tres ca-
deiras de rodas polo mal estado dos 
camiños e estradas e non quere vol-
ver a iso. A vida dunha persoa dis-
capacitada nunha aldea non é fácil 
e por iso considera que o progreso 
non é malo xa que a súa calidade 
de vida mellorou moitísimo nos 
últimos tempos. Tamén mellorou a 
vida doutros compañeiros que van 
á Asociación de Persoas con Disca-
pacidade Vontade7 (Tomiño) e que, 
se non fose polos seus servizos, non 
sairían das súas casas ou non terían 
oportunidade para facer amizades 
en parroquias pequeniñas.

7http://www.vontade.org/ [Acceso 
15/09/2017]
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 “Era un pobo humilde daquelas, agora xa temos coches, 
estradas... é unha pena que se perdan esas cousas. Todo o 
do campo está a perderse. Eu, como sabes, non puiden ir 
nunca traballar, pero fun sempre co meu pai e os meus 
irmáns”. 

“Home, para min é mellor agora, cambioume moito a 
vida. Para ben. Antes rompín tres cadeiras de rodas cos 
camiños que había. Era moi difícil para min moverme 
antes... Andaba no carro cos meus pais, atadiño... Eu 
comín moita terra, porque me caía... Eu fáloche do que 
vivín, porque o vivín”. 

“O progreso fai que se abandonen os campos, as aldeas 
están abandonadas, pero a min cambioume moito a vida. 
Eu vivo moi ben agora”. 
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Lito “do Fial”

“É unha pedra de granito. Paréce-
me valiosa porque revolucionou ao 
pobo. Nunca vira ao pobo que se 
puxese tan de acordo para recuperar 
algo”. 
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Lito escolleu fotografarse cunha 
cousa chamada “o cilindro”. O ci-
lindro é unha pedra granítica que 
se empregaba para achandar as es-
tradas e os camiños, tirada por unha 
parella de bois. Cando xa non se 
usaba o cilindro, e para que non mo-
lestase, foi situado no eirado xunto á 
fonte e lavadoiro do pobo. Como di 
Lito, a pedra por si mesma non ten 
valor “patrimonial”, o valioso é que a 
pedra supuxo a mellora das comuni-
cacións do pobo e a historia coa que 
conecta. Di que un día calquera, fai 
uns trinta ou corenta anos, o cilindro 
desapareceu do seu lugar e cando 
o pobo deuse conta de que alguén 
subtraera un ben común para o seu 
goce privado armouse unha revolu-
ción, foron buscar ao responsable e 
non pararon ata retornar o cilindro 
ao seu lugar de orixe. O que ten va-
lor para Lito é, por tanto, a mobili-
zación veciñal en torno a unha cousa 
que non ten valor histórico, artístico 
ou patrimonial, pero que ten unha 
profunda conexión coa historia do 

pobo e co sentido de comunidade 
que ten Viladesuso. 

A historia do cilindro semella a 
historia doutro elemento que se 
atopaba na beira da mesma fonte 
do eirado. Tratábase dun ara galai-
co-romana decorada cunha media 
lúa que levou o párroco ao Museo 
Diocesano de Tui nos anos setenta8. 
Esta peza, chamada “o pousadoiro” 
pola función práctica que cumpría 
na vida cotiá, tamén foi reclamada 
pola veciñanza de Viladesuso pero, a 
pesar de que esta si podería ter o seu 
valor arqueolóxico, a súa desapari-
ción non convocou tanta mobiliza-
ción popular como o seu homólogo 
e máis prosaico cilindro. 

8Unha análise histórica da 
parroquia de Viladesuso pódese 
atopar no libro “Parroquia de San 
Miguel de Viladesuso” de Xoan 
Martínez Tamuxe e Agustín Alonso 
Rodríguez, editado polo Conce-
llo de Oia (1996) e patrocinado 
pola Comunidade de Montes de 
Viladesuso. Tamén pódese ver no 
blog de Gustavo Pascual Hermida 
http://masquepetroglifos.blogspot.
com.es/2013/05/capitulo-iv.html 
[Acceso 10/05/2017].
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Manuel “Tobaris”



29

Manuel foi das persoas que máis 
colaborou connosco durante todo 
o traballo de campo etnográfico xa 
que ten coñecementos prácticos en 
distintos ámbitos, desde os cabalos 
“a monte” e o funcionamento dos 
curros, pasando pola pesca tradicio-
nal e os seus aparellos ata a súa de-
dicación á apicultura. Nesta ocasión 
decidiu falarnos sobre o valor que te-
ñen as abellas da mel e a apicultura, 
non só porque delas depende a pro-
dución da excelente mel que a súa 
familia comercializa, senón tamén 
a propia sustentabilidade da natu-
reza e da vida, xa que, referíndose a 
numerosos estudos científicos, unha 
gran parte dos cultivos do mundo 
dependen da polinización das abe-
llas, e destes cultivos a supervivencia 
da humanidade. Manuel destacou o 
valor das abellas xa que as súas col-
meas e todas as da zona están grave-
mente afectadas por unha invasión 
da avespa asiática ou Vespa velutina. 
Manuel contounos que esta avespa, 
moito máis grande e agresiva que 

as especies autóctonas, alimenta ás 
súas larvas con abellas, polo que as 
colmeas están continuamente loi-
tando contra as avespas, e non pro-
ducindo mel, e finalmente morren9.

Facer o relato fotográfico nas col-
meas de Manuel infestadas de aves-
pas, e presenciando o ataque cons-
tante ás abellas da mel, que trataban 
de defenderse do ataque coa forza 
do grupo, foi unha das experiencias 
máis desagradables e descorazona-
doras que teño vividas. Este home, 
cun gran amor pola natureza e dedi-
cación ás súas abellas, aplica os pro-
tocolos existentes para loitar contra 
a invasión, sae a identificar niños 
nas pólas máis altas das árbores para 
avisar ás autoridades e tódolos días 
está a capturar centos de avespas 
cunha rede. Pero aínda así non con-
segue frealas.  

“As abellas son necesarias para a hu-
manidade porque se faltan morremos 
todos, iso é o que se comenta. Por iso 
merecen un respecto e un trato moi bo, 
non tratalas mal. Se as tratas mal xa 
veñen a por ti”. 

9Toda a información sobre a vespa 
velutina en Galicia pódese atopar 
en http://mediorural.xunta.gal/es/
areas/ganaderia/apicultura/vespa_
velutina/ [Acceso 10/05/2017]
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Carlos “Chispas”
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Carlos, tamén coñecido como 
“Chispas”, naceu na parroquia de 
Baredo, do concello limítrofe de 
Baiona, aínda que xa leva casado 
13 anos en Mougás. Hai 28 anos 
que traballa como mariñeiro e está 
vinculado á confraría de Baiona, xa 
que Oia non ten porto pesqueiro. 
A pesar disto, Carlos seleccionou 
como un dos patrimonios de Oia un 
elemento vinculado co mar, coa ex-
plotación pesqueira pero tamén coa 
reprodución das especies mariñas e 
coa sustentabilidade. 

Fotografamos a Chispas onde antes 
se localizaba unha cetaria mariña, xa 
desaparecida, construída nos anos 
corenta. A cetaria non era máis que 
unha  zona do mar delimitada e pe-
chada por uns bloques de pedra, que 
permitía o intercambio natural da 
auga, onde se mantían os lumbri-
gantes e lagostas ata a súa comer-

cialización. Este tipo de explotación 
dos recursos do mar permitían que 
cando as femias desovaban esas ovas 
ían ao mar, permitindo a reprodu-
ción natural da cadea da vida. Como 
mariñeiro, Chispas di que agora 
hai moi pouco lumbrigante nestas 
costas, xa que as actuais cetarias 
non permiten que as ovas retornen 
ao mar polos sistemas de filtros, e  
tamén porque as femias véndense 
directamente aos restaurantes re-
matando cos ciclos reprodutivos. 
Entón o máis valioso para este 
mariñeiro era o respecto aos ciclos 
reprodutivos das especies mariñas 
para que a súa explotación poida ser 
sustentable, un respecto que as an-
tigas cetarias mariñas de Mougás, e 
tamén doutras zonas, permitían.  
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“Isto xeraba unha gran riqueza porque as femias deso-
vaban e directamente a ova ía ao mar. Entón, era unha 
cadea de vida que ía xerando riqueza. Había lumbri-
gante e lagosta. Despois empezou a aparecer a centola 
máis para adiante. Pero todo o que xeraba, hoxe en día 
non pasa porque está todo mecanizado. Entón, as ovas e 
as larvas no sistema de bombeo morren, e antes aquí non 
pasaba. Entón a pena grande é esa, que aquí o que des-
ovaba ía directamente ao mar, eran millóns e millóns de 
larvas que estaban xerando vida. As cetarias modernas e 
mecanizadas non permiten ese ciclo da vida”

“O sistema de conservala hoxe en día, desde o meu punto 
de vista, sería moi sinxelo. Consistiría en reconstruíla, 
habilitala, meter femias ovadas, despois cando desoven 
vender a restaurantes, con ese diñeiro volver a mercar 
femias ovadas e seguir unha cadea de vida para que sem-
pre haxa un desove natural. O marisco se se compraba 
despois volvíase a vender igual, pero realmente o que fa-
cíamos era que o desove estaba sempre sementando”
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Arsenio
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Arsenio traballa nunha comunidade 
de montes do Baixo Miño, forma 
parte dunha asociación forestal e 
de educación ambiental de mozas 
e mozos chamada A Jalleira e mais 
tamén é comuneiro en Viladesuso. 
Elixiu fotografarse no monte, para 
representa-lo valor do monte comu-
nal, e cun toxo na man, xa que este 
foi o medio de subsistencia de toda 
Galicia10. 

Para Arsenio as principais agresións 
ao monte foron as grandes repoboa-
cións con especies pirófitas feitas 
nos montes e serras galegas, nas que 
se primou o prezo por enriba de cal-
quera outro valor, provocando a ro-
tura do sistema de ecodependencia 
e interdependencia. Isto provocou a 
expulsión do campesiñado e “a xen-
te tivo que escoller entre emigrar ou 
morrer” e tamén o afastamento da 
xente dos montes, do que cada vez 

están máis desvinculados. Tamén 
hai que ter en conta a ameaza que 
supón na actualidade unha xestión 
do monte desde unha perspectiva 
a curto prazo e o traballo illado de 
cada comunidade cando todas for-
man parte da Serra da Groba que 
funciona como unha unidade, la-
mentablemente, tamén cando arde. 

O máis valioso do monte comunal, 
o que é patrimonio para Arsenio, é a 
idea do traballo en común, a impor-
tancia da colectividade e a toma de 
decisións de maneira consensuada. 
Unha colectividade que ten derei-
tos de aproveitamento dos recursos, 
mais tamén a obriga de coidalos e 
deixalos en boas condicións para as 
xeracións futuras. 

10Arsenio referiuse ao libro “Historia 
contemporánea da destrución da 
natureza en Galiza” do autor Xurxo 
Pérez Pintos, en concreto ao capítulo 
titulado “O colapso”, no que se 
trata a interdependencia da tríade 
de elementos vaca-millo-toxo no 
sistema agrario tradicional galego 
e analiza as causas da quebra desta 
estrutura.
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“Eu xa non o vexo como os montes de Oia, véxoos como a 
Serra da Groba. A Serra da Groba é todo o macizo este e 
eu véxoo un. Para min non é “o monte de”, non. A Serra 
da Groba é desde Baiona ata A Guarda, ata o Monte To-
rroso [...] temos as mesmas necesidades, temos os mesmos 
problemas... Entón, hai que xestionar todo nun senti-
do. Non ten sentido que aquela comunidade traballe ben  
cando os do lado pasan de todo. Só soben ao monte para 
dicir imos cortar isto... Non ten sentido, habería que tra-
zar un plan e todos a iso. Pero bueno, iso xa é complicado, 
moi complicado”

“Do monte comunal para min o importante sería a idea 
do traballo en común, dunha parroquia unida, que todos 
valoren iso, que todos valoren o de primeiro a colectivi-
dade antes que o individuo. E que, se non é así, o monte 
comunal non ten sentido.”
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Santiago
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Durante todo o traballo de campo 
eu xa tiña visto a Santi, un rapaz de 
once años que paseaba  polo pobo 
co seu cabalo e que participaba ac-
tivamente nos curros11. A súa nai 
Silvia convidoume a coñecelo e pre-
guntarlle polo valor e o significado 
que para el tiñan os cabalos, a pe-
sar da súa curta idade, e ela tamén 
participou da entrevista. Santiago 
contoume que valora os cabalos por 
ser un medio de transporte, porque 
son seres vivos moi dóciles e, de 
feito, porque son as súas mascotas. 
Despois de mostrarme tódolos ca-
balos, decidiu saír na fotografía coa 
súa egua Espuma. A familia ten un 
picadeiro en Mougás con moitos 
cabalos que Santi axuda a coidar, 
tamén participa nos curros, axuda a 
recolle-los cabalos e bestas do mon-
te facendo “o cordón” coa súa fami-
lia para marca-los novos poldros. O 
neno xa herdou o seu propio marco 

e xa ten dúas bestas, un poldro xa 
crecido e dúas vacas no monte cos 
que mantén a tradición cabalar da 
súa familia. 

E é que en Oia, a pesar de estar na 
costa, ten unha gran importancia o 
monte e o sector agrícola. Ata que 
chegaron os tractores, os cabalos 
axudaban nas tarefas agrícolas e logo 
soltábanse, axudando tamén a man-
ter limpo o monte de vexetación e 
así evitar os incendios. Por aquí din 
que ter un cabalo no monte equivale 
a ter unha desbrozadora limpando 
constantemente e, en consecuencia, 
tamén fertilizando os solos, nunha 
especie de simbiose. 

“Eu sen eles non vivo, sen os cabalos xa 
non vivo, nacín entre eles. Cando tiña 
un ano xa me estaba montando nun 
cabalo baixiño”

“Os curmáns del (contoume Silvia) 
tamén teñen unhas poucas bestas para 
manter a tradición, porque se os nenos 
non van agora, cando os pais deixen de 
ir ou xa non poidan ir, quen vai? En-
tón é unha maneira de que aprendan 
a facelo” 

11Chámanse curros tanto ás estruturas 
de pedra nas que se recollen os cabalos 
e bestas a monte, en réxime de semi-
liberdade pero de propiedade privada, 
como os momentos do ano nos que 
se reúnen estes cabalos, márcanse co 
distintivo de cada familia, rápanse as 
crinas, desparasítanse, cóntanse as 
novas crías e comercialízanse, nun 
momento festivo. Hai unha reportaxe 
etnográfica de 1978 sobre O curro 
de Mougás http://www.rtve.es/
alacarta/videos/raices/raices-curro-
mougas/3346720/  [Acceso 15/09/2017]
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Martina

“Un deles fai pouco [que non se usa] 
porque Cesárea collía o millo, ía a 
moer alí e logo facía empanada de 
pan de millo. Entón, ela ía cando 
quería porque como agora xa nin-
guén vai... Era bonito pensar que 
alguén ía a moer. Pero é que ago-
ra non vai ninguén porque veu 
a riada, levou os regos e agora xa 
non entra auga para os muíños. Iso 
é unha lástima que non se poidan 
restaurar” 

“Penso que agora temos nostalxia 
do de antes. Por exemplo, o pan de 
millo que seguen a vender nas ten-
das non é igual que o que se facía 
antes, pero á xente gustáballe aquel 
e estráñano”
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Nesta ocasión reunímonos con tres 
mulleres da asociación de veciños 
de Viladesuso, pero decidiron que 
Martina sería a voceira e a que 
poñería a súa imaxe na fotografía. 
Estivemos falando de distintas cou-
sas e prácticas que tiñan valor para 
elas, pero finalmente decidíronse 
por destacar os muíños de auga e as 
muiñadas como aquilo que lles gus-
taría que se conservase. A fotografía 
fíxose diante dun muíño datado de 
1929, cunha peneira na man e ma-
zarocas de millo autóctono que elas 
están a conservar nas súas leiras.

Os muíños non eran propiedade 
privada dunha soa persoa senón 
de varias casas que facían uso do 
mesmo por “pezas” ou franxas hora-
rias para moer o gran. Chamábase 
muiñada ao tempo que tiñan para 
moer que, nas casas ricas, resultaba 
ser moito: “Unha noite no muíño, 
unha noite non é nada, unha sema-
niña enteira, esta si que é muiñada”. 
Tamén se chamaba muiñada á festa 

improvisada que se formaba cando 
ían moer varias persoas, tiñan que 
esperar e tocábase música e bailába-
se para facelo máis ameno. Antes o 
traballo e a diversion parecían estar 
máis unidos.

Martina destacou que a última ria-
da, que aconteceu despois dos gran-
des incendios do 2006 e foi moi des-
trutiva, levou os derradeiros muíños 
que quedaban por diante e  tamén 
casas e pontes. Algúns muíños res-
tauráronse e agora quedaron como 
pezas de museo, pero perderon a 
súa funcionalidade. Falamos da 
nostalxia do de antes, do sabor das 
empanadas e do pan de millo moído 
a man, e da boa sensación que tiñan 
cando unha veciña puña en funcio-
namento o muíño e ía moer, ata que 
chegou a riada e esnaquizou todo. 
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Amelia



43

Con Amelia, con Manuel e mais coa 
súa nora estivemos falando de como 
mudou a parroquia de Pedornes co 
tempo, as profundas transforma-
cións que sucederan no que se refire 
ás relacións veciñais, á sociabilidade 
e a os traballos comúns que se facían 
entre toda a veciñanza. Un exemplo 
destes traballos que precisaban a 
axuda veciñal era o día no que viña 
a malladora no que se traballaba 
duro pero ao mesmo tempo recór-
dase como unha diversión. As súas 
reflexións tiñan que ver coa crecente 
falta de comunicación entre veciños, 
o illamento, o peche das portas e o 
medo crecente ao descoñecido, que 
lle parecen comportamentos moi 
tristes. 

Tamén falamos da estreita relación 
coa agricultura e a gandería que vai 
perdendo a súa importancia na vida 
cotiá. Lonxe de idealizar o pasado, 

Amelia recoñece o esforzo e o tra-
ballo que isto implicaba, como por 
exemplo o traballo de recollida do 
toxo para facerlles as camas ás va-
cas. Pero, entre tódalas cousas, o que 
Amelia ten gravado na súa memoria 
como algo moi valioso son as vacas 
que tiñan, que axudaban na labranza 
e tamén daban o leite que consumían 
na casa. Considera unha gran perda 
o feito de non poder sentir de novo 
o sabor do leite da casa, xa que non 
queda ningunha vaca leiteira neste 
concello. Por iso decidiu fotografarse 
cun vaso de leite para simbolizar a 
perda do auto-consumo, a perda dos 
sabores dos produtos da casa.
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“Agora é a vida moderna pero a min moitas cousas non 
me van. Antes estaban as portas abertas, entrábamos nas 
casas dos veciños, non facía falta chamar, moita liber-
dade para todo... Agora todo é fechar, todo é que non nos 
miramos uns para os outros, non hai comunicación. Boto 
de menos a forma de vivir. Íamos uns para a casa dos ou-
tros, agora parece que todos vivimos illados, todo é unha 
tensión, todo é pechar portas porque poden vir os ladróns”

“Botei moito de menos deixar de ter vacas, o leite, que 
me deu moito traballo deixar o leite da casa, os pans que 
facía miña nai con trigo e centeo [...] En cada casa había 
polo menos dúas vacas que facían falta para traballar co 
carro ou para labrar. E agora xa non hai ningunha vaca, 
nin en Pedornes, nin en Viladesuso, nin en Mougás, nin 
en Oia. Antes producíamos nós o que comíamos, traba-
llabámolo nós. Se non se traballaba non se comía” 
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Manuel

“Era por orden, non se podía sacar 
cando un quixera. Ao chegar alí 
había que esperar e dicíanche: “Sál-
valle a raia!!”, que significaba em-
pezar a traballar, empezar a sacar o 
argazo para arriba para as veigas. 
Facía falta para o abono, como se 
traballaba moito nas fincas, o arga-
zo era moi bo para o abono”

“Moitos cartiños saquei eu dese 
mar, moitos cartiños lle aforrei eu á 
muller. Se nón había que compra-
lo. Collía un pouco de todo, polbos, 
barbos, serráns, maragotas e outros 
peixiños pequenos, todo pola beira, 
sen embarcar. Bótoo de menos por-
que xa fai 4 ou 5 anos que non vou 
a pescar. Cando viñan as mareas 
que había lúa chea ou lúa nova ía 
ao mellor 4 ou 5 días seguidos, 3 ou 
4 horas e claro, traía para comer 2 
ou 3 veces” 
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Escoitar a Manuel foi todo un pri-
vilexio xa que, con 91 anos, conserva 
na súa memoria valiosos recordos 
do pasado e transmítelos moi ben. 
Na nosa conversa, xunto a Amelia e 
a súa nora Laura, falamos sobre as 
transformacións que el experimen-
tara no referente á sociabilidade e 
aos traballos colectivos como, por 
exemplo, a recollida do argazo para 
abonar as fincas que, malia ser un re-
curso común, había unhas normas e 
unha organización para ir recollelo. 
Tamén á hora da diversión, xa que 
lembra que toda a mocidade de Pe-
dornes ía xunta ás festas das parro-
quias próximas camiñando, facendo 
do propio traxecto parte da festa.

De entre todas as prácticas que a 
Manuel lle parecían valiosas, que 
eran patrimonio da parroquia, a que 
finalmente decidiu que para el era a 
máis salientable é a pesca artesanal 
a pé que se pode facer nestas costas 
rochosas. Este home hai catro anos 
que non vai pescar, pero fíxoo toda a 

súa vida para autoconsumo da casa. 
Decidiu saír na fotografía coas súas 
ferramentas de pesca: o bicheiro, co 
que ía coller polbos pola beira do 
mar, a rasqueta, e canelas e varetas 
para pescar peixes de rocha con iscas 
como cebo.  
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Jorge
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Jorge é un dos propietarios do Al-
bergue Turístico e restaurante “O 
Aguncheiro”12, no barrio do Porto 
de Mougás. Este negocio ten máis 
de cincuenta anos, xa que antes 
rexentábano os seus pais. Aínda que 
Jorge é un gran coñecedor dos xace-
mentos e petróglifos da zona, deci-
diu sinalar o Camiño Portugués da 
Costa, tamén coñecido como Ca-
miño Monacal, como o máis valioso 
de Oia. Este camiño parte da cidade 
portuguesa de Oporto e percorre as 
catro parroquias da costa de Oia, 
dirixíndose despois cara a Baiona. 
Este camiño foi recentemente reco-
ñecido na Lei de Patrimonio Cul-
tural de Galicia de 2016, aínda que 
en Oia levan moito tempo compi-
lando información sobre os servizos 
que históricamente viña prestando 
o Mosteiro cisterciense de Oia aos 
peregrinos, como foi o arcebispo de 
Canterbury Thomas Becket, e re-

clamando a súa inclusión nas Rutas 
Xacobeas. 

Jorge decidiu saír na porta do seu 
albergue co libro de visitas na man, 
para simbolizar o valor do Cami-
ño Portugués pola Costa e tamén 
a nova esperanza que o recoñece-
mento oficial trae para o pobo, e a 
importancia do turismo para os ne-
gocios de Oia. 

“Veñen de todas partes do mundo e todo 
o mundo alucina co que temos. Cada 
ano pasa máis xente polo camiño, e iso 
que aínda non está moi promociona-
do... Déuselle algo de promoción desde 
o Xacobeo 2010, entón foi cando abri-
mos o albergue e imos incrementando 
pouco a pouco a afluencia, nótase cada 
vez máis movemento” 

“Isto pode beneficiar a Mougás, se isto 
funciona pódense crear postos de traballo 
en restaurantes, hoteis, guías turísticos, 
montar novas empresas... agora parece 
que se está medio-cumprindo un soño, 
fixemos un traballo pouco a pouco ao que 
súmase o traballo que estamos facendo co 
xacemento de A Cabeciña, tamén moi 
amodiño... Aquí uns poucos viven do 
monte, outros poucos do mar, e como 
aquí grandes empresas non van vir, os 
demais temos que vivir do turismo”

12http://aguncheiro.wixsite.com/aloja-
mientoturistico [Acceso 15/09/2017]
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Mina
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Mina veu á nosa cita cunha cesta na 
que trouxo unha mostra da varieda-
de de recursos que se poden obter 
nas costas rochosas de Oia. Mina foi 
moitos anos percebeira e ouriceira, 
ensinou ás novas xeracións, e coñe-
ce ben a riqueza desta costa na que, 
aínda que non hai porto pesqueiro, 
hai moitos produtos dunha calida-
de extraordinaria: lapas, caramuxos, 
distintos tipos de algas comestibles, 
mexillóns, ourizos e os prezados 
percebes. Nesta zona os ourizos 
forman parte da cociña tradicional 
e fanse ourizadas acompañadas das 
“bolas de sartén”. 

Mina contoume que para ela o tra-
ballo no mar foi moi valioso, porque 
a pesar da dureza do traballo di que 
lle axudou moito e que o contacto 
co mar élle moi relaxante. Nesta 
zona a maioría das percebeiras a pé 
son mulleres e a Mina resúltalle un 

traballo compatible cos traballos da 
casa e coa crianza. Con todo, os re-
cursos do mar están moi ameazados 
por culpa da contaminación, ca que 
desapareceron algúns tipos de algas 
comercializables, por culpa de espe-
cies invasoras como o percebe “pi-
cholón” 13 e polo problema do fur-
tivismo, que afecta principalmente 
aos produtos máis caros como o per-
cebe, e contra dos que a confraría de 
pescadores de Baiona trata de loitar.  

13Para aproveitar este percebe 
de peor calidade que o percebe 
autóctono creouse unha empresa 
para comercializalo en forma 
de paté. http://galiciae.com/
noticia/75335/el-pate-de-baiona-
sera-el-primero-del-mundo-y-
permitira-aprovechar-el-percebe-
picholon [Acceso 15/09/2017]
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“E tamén me gustaría conservalo porque, eu que vivín 
esa experiencia pois dáme moita pena que se poida termi-
nar. Para min era un traballo que non o cambiaría por 
nada a pesar de que é un traballo moi duro. Ademais, é 
un recurso que temos aí. Hoxe estamos uns, mañá estarán 
outros, pasado estarán outros traballando, e sempre se 
pode sacar un diñeiro, é dicir, é unha empresa. E por todo 
iso me gustaría que seguira habéndoo e seguira existindo”

“Entón, si que tes traballo, pero bueno, tes aquelas hori-
ñas que non é como se estás todo o día nunha oficina ou 
todo o día nunha fábrica. É un traballo forte porque en-
tre unha cousa e outra tes que facer 7 ou 8 horas, non cabe 
dúbida. Entre que o apañas, que o recolles, que o limpas 
e todo iso, lévache ese tempo. Pero era moi compatible co 
traballo que facía eu na casa porque estás cerca, porque 
case non tes que usar transporte, incluso hai xente que vai 
en moto ou en bicicleta, e telo todo moi cerca. [...] Aquí 
normalmente estabamos moitas mulleres traballando no 
mar, agora a cousa vai cambiando un pouco porque ímo-
nos xubilando, despois xa entra xente, máis ben chava-
lada, sobre todo homes porque entran por embarcación” 
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Rory
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Rory é campaneiro na Igrexa do 
Mosteiro de Oia. A pesar da súa 
mocidade é unha das poucas per-
soas que garda un coñecemento moi 
antigo como son os distintos toques 
e repiques de campás da igrexa. As 
campás eran e seguen sendo unha 
forma de comunicación moi im-
portante, marcando tanto os tem-
pos como os espazos e transmitindo 
información relevante para o pobo. 
Hai distintos toques para cando 
morre unha persoa, e varía en fun-
ción do barrio no que vivía a defun-
ta, e hai un toque distinto se quen 
morre é unha crianza menor de 5 
anos. Hai un toque para chamar á 
misa, toques especiais cando hai fes-
ta e procesión, tócase unha carraca 
cando é venres santo, hai un toque 
para avisar aós mariñeiros cando hai 
néboa e outro distinto para avisar se 
hai lume no monte14. 

No referente á perda de patrimonios 
relacionados coa igrexa, Rory lem-
bra que se perderon manifestacións 
populares da relixiosidade, como as 
procesións das virxes polas leiras 
cando non chovía, e quedaron os ri-
tuais máis ortodoxos.
 
Decidiu fotografarse xunto ás cam-
pás da igrexa, no seu cumio e, a pe-
sar da dificultade para subir ata alí, 
as impresionantes vistas valeron a 
pena. Pensa que este é un coñece-
mento moi valioso que se está a per-
der porque a maioría da mocidade 
perdeu a vinculación coa igrexa, non 
sabe interpretar o código das cam-
pás e obter a información. 

“Fun sancristán durante quince anos 
no mosteiro de Oia. Actualmente se-
guen facéndose eses toques e é unha 
pena que se perdan esas cousas porque a 
maioría da xente moza xa non as sabe 
e paréceme unha cousa interesante”

“Téñoos na cabeza. Xa viñeron da 
Xunta unha vez fai 3 anos para que 
non se perderan e fixeron unha grava-
ción de campás e campaneiros, se o pos 
en YouTube creo que sae, e eu fun o que 
lles ensinei. Creo que son cousas que se 
van a perder porque, ao fin e ao cabo, 
xa ninguén vai á misa porque a xente 
xa pasa desas cousas”

14Unha demonstración dos 
distintos toques de campás de Rory 
pódense ver en https://youtu.be/
sIYF8gotERg [Acceso 15/09/2017]
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Mar non estaba moi segura de que 
a súa resposta ao que consideraba 
máis valioso de Oia fose axeitada, 
pero a verdade é que si. Para Mar o 
máis valioso de Oia é a sociabilida-
de que aínda se observa na zona do 
porto, onde coincide a xente vella, a 
mocidade e as crianzas. En Oia os 
nenos coñécense polas súas familias, 
xúntanse os de distintos barrios, as 
persoas maiores coñécense todas, 
a mocidade conversa entre ela na 
mesma praza diante do estanco. E 
cóidan uns dos outros. Para ela a so-
ciabilidade, a relación que ten a veci-
ñanza de Oia é o máis importante, o 
verdadeiro patrimonio de Oia. Pen-
sa que podería chegar a desaparecer 
pois a zona cada vez é máis turística, 
hai máis bares e restaurantes, máis 
coches que o fai máis inseguro para 
xogar, menos agradable para estar 
e, polo tanto, podería desprazarse á 
poboación local.

Non foi fácil elixir unha cousa que 
representara a idea de Mar pero, 
finalmente, pediu permiso á xente 
que estaba sentada á tardiña no cru-
ceiro do porto, sentouse no medio, e 
todas sorriron para a foto.   
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“Para min o máis valioso de Oia é, no porto de Oia, que 
sempre se xuntan os vellos e os nenos. É algo que me gus-
ta moito, porque os vellos vixían aos nenos e os nenos 
axudan aos vellos, cando están coa compra por exemplo. 
Coñecen aos nenos polas familias, este é o neno de tal, e 
entón os vellos relaciónanse moito e teñen moitas conver-
sas cos nenos por iso. E non me gustaría que se perdese 
porque o porto está sendo unha zona moi de restaurantes, 
está sendo unha zona cada vez máis turística. Entón, se 
chega a ser máis de turistas os vellos vanse ir apartando e 
os nenos tamén. Entón, esa xuntanza que sempre se tivo 
neste núcleo pois se perdería” 

“Aquí practicamente nos coñecemos todos os do pobo pois 
os maiores inconscientemente están atendendo dos nenos. 
Igual que a xente de mediana idade tamén están pen-
dentes de que non lles pase nada. Por iso podes deixar ir 
tranquilo ao teu fillo ao porto porque sabes que vai haber 
alguén coñecido que o poida vixiar[...] E é moi bonito, 
porque esta xente maior se estiveran nas cidades estarían 
en asilos, e aquí non, aquí están desfrutando”
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Algunhas das conclusións que podemos apuntar 
despois de realizar estas actividades de investiga-
ción-acción-participativa é a existencia dunha dis-
tancia entre o que expertos, políticos e xestores do 
patrimonio consideran que é o patrimonio e que ac-
tuacións han de facerse para garantir a preservación 
e transmisión e o que a xente considera que é o seu 
patrimonio, o que é valioso, o que lle gustaría conser-
var e como precisa ser coidado, porque resulta central 
nas súas vidas cotiás. Nesta experiencia atopamos 
un bo coñecemento do que é valioso e un reperto-
rio amplo e variado de elementos patrimoniais que 
non se restrinxe aos elementos materiais ou antigos 
e tampouco son necesariamente aquelas cousas que 
máis atraen ao turismo senón que inclúe o patrimo-
nio inmaterial e tamén o natural. 

Ocupou un lugar moi importante o que poderíamos 
denominar como patrimonio social, referíndose ás 
pautas de sociabilidade, ás relacións entre persoas, 
á mobilización da veciñanza fronte ás inxustizas e á 
toma de decisións en común como prácticas valio-
sas e que precisan ser conservadas. Unha gran pro-
porción dos elementos seleccionados como valiosos 

Conclusións
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pola veciñanza teñen que ver coa 
produción primaria agro-gandeira, 
a sustentabilidade dos recursos pes-
queiros, o aproveitamento forestal 
en man común e a necesidade de 
preservar a paisaxe. Nesta mesma 
liña tívose en conta que moitos pa-
trimonios son interdependentes e 
simbióticos con outros elementos, 
permitindo o seu mantemento a 
longo prazo. Así os cabalos a mon-
te, as abellas, as cetarias mariñas, os 
cursos de auga e os muíños non só 
son valiosos por si mesmos senón 
tamén por outros patrimonios e re-
cursos que dependen directa ou in-
directamente deles.  

Por outra banda, o obxectivo da va-
lorización das prácticas e dos distin-
tos obxectos non era a sua musea-
lización, a inscrición en listas ou a 
demanda de cara ás institucións de 
medidas de preservación patrimo-

nial. O valor dos elementos selec-
cionados tiñan que ver co feito de 
poder seguir traballando nestes ám-
bitos, de poder seguir vivindo destes 
recursos, de gozar de certo tipo de 
sociabilidade e de preservar unhas 
condicións de vida que permitan á 
comunidade seguir coidando e pre-
servándoas. O valor destes elemen-
tos ten que ver co mantemento dos 
contextos rurais como lugares habi-
tables e vivibles, un aspecto que se 
está vendo ameazado.
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