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Despois de realizado o I Congreso de Patrimonio Etnográfico en 2003, foron moitos os factores que incidiron 

positivamente en que este segundo tivese moi boa acollida, non só polo público interesado en participar nas 

sesións académicas do mesmo, senón tamén por parte de investigadores que pescudan no coñecemento da 

realidade do noso patrimonio inmaterial. Realidade multidimensional que abrangue o traballo da adminis-

tración pública, as prácticas sociais das comunidades portadoras de tradición cultural valiosa, a transmisión 

desas prácticas á xente nova, a xeración de riqueza derivada da posta en valor da cultura propia. 

Entre eses factores que favoreceron a boa acollida deste foro, podemos incluír a complementariedade entre 

as entidades organizadoras, que suman tres perspectivas científicas e académicas, como son a perspectiva 

do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo na que predomina a posta en valor e difusión do patrimonio 

etnográfico; a da Universidade, como institución dedicada á investigación e transmisión do coñecemento cun 

crecente interese polo coñecemento da realidade máis próxima; e Nova Escola Galega, movemento de renova-

ción pedagóxica cunha traxectoria de vintecinco anos na procura da relación escola-entorno, da renovación 

pedagóxica e da galeguización educativa. 

Podemos destacar tamén o extraordinario traballo desenvolvido por outros colectivos, nomeadamente a 

Asociación Ponte nas Ondas, coa extensión a medio cento de centros escolares, do seu traballo renovador 

baseado no achegamento entre centros educativos, as novas tecnoloxías de comunicación e os postulados da 

cultura popular. 

Así mesmo, ao traballo, xa dilatado no tempo por parte de institucións como o Museo do Pobo Galego, ou o 

Consello da Cultura Galega, súmase nestes últimos dous anos o Proxecto Ronsel que une esforzos institucio-

nais das Consellerías de Cultura, Medio Rural e Innovación e Industria e das tres Universidades, e achegas 

individuais e colectivas de investigadores e portadores dos máis diversos ámbitos de realidade do patrimonio 

inmaterial. 



Tense producido tamén un incremento do tecido asociativo vencellado a diferentes expresións e iniciativas 

culturais estendidas polo territorio galego. 

Froito destes factores favorábeis, o Congreso puido contar con importantes achegas, tanto no plano da fun-

damentación teórica, como no terreo da análise de manifestacións culturais concretas ou da descrición de 

experiencias, tanto relativas á preservación do patrimonio etnográfico, como experiencias e proxectos ten-

dentes a coñecer o patrimonio e basear nel a nosa autoestima.

Entendemos que coas achegas dos investigadores a este II Congreso, estase contribuíndo de xeito considerá-

bel a reivindicar un futuro para o patrimonio, un futuro que non está nin moito menos garantido, senón que 

require dar continuidade a estas actividades aquí descritas, propiciar outras novas e pola nosa parte, modesta-

mente, seguir favorecendo con maior frecuencia a realización destes foros de encontro que permitan afondar 

en novos aspectos relacionados co coñecemento, posta en valor e dinamización social, cultural e educativa 

do rico patrimonio etnográfico do noso país.

Os coordinadores
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Palabras chave:

Antropoloxía patrimonial, etnografía, etnográfico, 

etno-antropolóxico. 

1. INTRODUCCIÓN

En dous textos anteriores reflexionaba sobre a pro-

ducción sociopolítica do que denomino patrimonio 

etno-antropolóxico galego (Pereiro, 2008a; 2008b). 

Partindo daqueles dous traballos, resultado dunha 

investigación sobre a conceptualización do patri-

monio cultural galego, analizo neste texto a lexis-

lación do patrimonio “etno-antropolóxico” galego, 

partindo do presuposto de que toda lexislación 

do patrimonio cultural é unha lexislación sobre as 

identidades (Agudo Torrico, 2006). Esta temática 

ten sido analizada entre outros e desde outras pers-

pectivas por Francisco Castro Allegue (2002) e Mar 

Llinares García (2002), e na actualidade tornase 

necesario repensar a lexislación como instrumento 

de patrimonialización da cultura galega.

  

   


XERARDO PEREIRO – ANTROPÓLOGO
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO – PÓLO DE CHAVES

CETRAD (CENTRO DE ESTUDOS TRANSDISCIPLINARES PARA O DESENVOLVIMENTO)
xperez@utad.pt

As reflexións aquí contidas son resultado dunha 

carreira antropolóxica iniciada a principios da déca-

da de 1990, realizando traballos de investigación 

patrimonial e museística para a Xunta da Galiza, e 

tamén dun traballo documental e de arquivo realiza-

do recentemente na Sección de Etnografía da Xunta 

de Galicia. Algúns dos resultados deste camiño 

investigador foran publicados e serven de sustento 

ou complemento da reflexión que se segue (Ver: 

Pereiro, 1995; 1999 b; Pereiro y Vilar, 2002; Pereiro, 

2005; 2006a; 2006b). 

A hipótese de partida da miña análise é que na 

Galiza existiu unha relación histórica entre as 

prácticas antropolóxicas e os proxectos políticos 

nacionais galegos que foron truncados pelo fran-

quismo (Pereiro e Vilar, 2002). O franquismo, no 

seu exercicio de dominación, folclorizou a cultura 

galega utilizando instrumentos como a Sección 

Femenina (Roseman, 2008). Hoxe en día, logo 

de duas décadas de goberno por parte do Partido 

Popular, o discurso folclorista aplicado ao patri-

mónio etno-antropolóxico é predominante frente 
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ao discurso antropolóxico moderno, o que levou 

e está levando a un proceso de folclorización e 

re-folclorización da cultura galega seguindo unha 

mentalidade de anticuario (Prat i Carós, 1993). 

Este discurso folclorista é en parte produto e 

produtor dunha visión legal que: a) re-crea unha 

tradición selectiva que enfatiza o rural, o prein-

dustrial, o “tradicional” e o artesanal; b) desen-

volve un ímpetu salvacionista deses elementos; 

c) emblematiza uma versión reductora da identi-

dade galega de tintes folclorizantes. Esta hipótese 

ten como presuposto a idea de que as políticas 

de patrimonio etno-antropolóxico utilizan instru-

mentos legais e administrativos de acción política 

que mobilizan símbolos e tramas de significación 

(Kerzter, 1988: 12), e o que pretendemos nesta 

breve análise é incidir nas conceptualizacións 

legais deste património e nas suas discapacidades 

para articular unha visión e un discurso antropo-

lóxico modernos. 

2. O PATRIMONIO ETNO-
ANTROPOLÓXICO CONCEBIDO COMO 
PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E 
ARQUITECTÓNICO

A Lei do Patrimonio Cultural Galego data do ano 

1995 (Lei 8/1995 de 30 de Outubro) e estructúrase 

en once partes: unha exposición de motivos e dez 

títulos. O contido dos títulos é o seguinte: Un título 

preliminar con disposicións xerais; o título I dedica-

do ás categorías de bens culturais; o II á protección 

e á conservación; o III ao patrimonio arqueolóxico; 

o IV ao patrimonio etnográfico; o V aos museos; o 

VI ao patrimonio bibliográfico; o VII ao patrimonio 

documental e aos arquivos; o VIII ás medidas de 

fomento; e o IX ao réxime sancionador. 

No artigo 1 do título preliminar encontramos a defi-

nición de patrimonio cultural galego: 

“O patrimonio cultural de Galicia é constituído 

por tódolos bens materiais e inmateriais que, polo 

seu recoñecido valor propio, deban ser considera-

dos como de interese relevante para a permanen-

cia e a identidade da cultura galega a través do 

tempo” (Artigo 1.1). 

A lei galega recoñece elementos materiais e 

inmateriais no patrimonio cultural, ainda que de 

forma dicotómica, sen unha perspectiva relacio-

nal e o inmaterial sendo tratado nunha categoría 

separada. 

No artigo 1.2. afírmase que o patrimonio cultural 

galego merece “protección, conservación, acre-

centamento, difusión e fomento”, así como “inves-

tigación e transmisión a xeracións futuras”. Esta 

é unha manifestación de obxectivos e intencións 

expresados de forma integral pero, como vere-

mos máis adiante, con moitos problemas na súa 

concretización. 

No seu título I, especialmente no seu artigo 8, a lei 

clasifica hierárquicamente o patrimonio cultural 

en tres categorías de elementos: a) bens de inte-

rese cultural (BICs); b) bens catalogados; c) bens 

inventariados. 

Dentro dos bens de interese cultural, divide estes 

en bens mobles, inmobles e inmateriais, pero tamén 

en monumentos, conxuntos históricos, xardíns 

históricos, sitios ou territorios históricos, zonas 

arqueolóxicas, lugares de interese etnográfico e 

zona paleontolóxica. 

No título IV da lei, o patrimonio etno-antropoló-

xico é denominado como “patrimonio etnográ-

fico” e recibe un tratamento moi breve, menos 

dunha páxina (título IV), se o comparamos coa 

extensión do tratamento dado ao patrimonio 

arqueolóxico (5 páxinas), aos museos (3 páxi-

nas), ao patrimonio documental e arquivos (3 

páxinas). Ademáis o patrimonio arqueolóxico é 

dos poucos tipos de patrimonio definidos na lei 

que ten avanzado máis alén dos principios xerais 

e conta cun desenvolvemento legal posterior 

(Decreto 199/1997 de 10 de julio, DOGA nº 150 

de 6-08-1997 y DOGA nº 213 de 4-11-1997). Esta 

asimetría no tratamento legal e no seu desenvol-

vemento convértese en subordinación na propia 

lei. Así no artigo 66 dictamínase que o “patri-

monio etnográfico” pode verse afectado polo 

disposto na lei para o patrimonio arqueolóxico 

cando se trate de “bens de carácter etnográfico 

que constitúan restos físicos do pasado tecnoló-

A  L E X I S L A C I Ó N  D O  P A T R I M O N I O  E T N O - A N T R O P O L Ó X I C O  N A  G A L I Z A
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xico, produtivo e industrial galego que sexan sus-

ceptibles de seren estudiados con metodoloxía 

arqueolóxica”. 

Estamos ante unha visión arqueoloxicista e materia-

lista do patrimonio etno-antropológico que reduce 

este a obxeto-tipo (Pais de Brito, 2006) e legado do 

pasado, sen leituras de proximidade, familiaridade, 

identidades, biografía e cotidianeidade. Este exerci-

cio retórico lexitima nas súas prácticas o dominio 

profesional dos arqueólogos neste campo, diluindo 

e devorando parte da propia antropoloxía e tirando 

ao lixo a interdisciplinaridade. 

E se nos detemos por un instante na propia defi-

nición de “patrimonio etnográfico”, no artigo 64 

definese este polos seus contidos, nunca pola 

súa perspectiva disciplinar (antropoloxía social 

e cultural) ou a súa especificidade metodolóxica 

(etnografía): 

“Integran o patrimonio etnográfico de Galicia os 

lugares e os bens mobles e inmobles así como as 

actividades e os coñecementos que constitúan for-

mas relevantes ou expresión da cultura e modos 

de vida tradicionais e propios do pobo galego nos 

seus aspectos materiais e inmateriais”.

Esta é unha definición xa encontrada na “Ley del 

Patrimonio Histórico Español” (artigo 46) co cam-

bio de español por “galego” e coa inclusión do tér-

mino “lugares”. O problema é que esta definición 

plantea novos problemas que os lexisladores non 

foran capaces de resolver. O primeiro é a elección 

do concepto de “patrimonio etnográfico” en vez 

dos máis apropiados científicamente de “patrimo-

nio etnolóxico” e “patrimonio antropolóxico”, máis 

definidores da función social e dos significados 

culturais. O segundo é a imprecisión dos límites e 

contidos do conceito de patrimonio etnográfico, o 

que motiva unha certa inseguridade xurídica. Iso 

converte o conceito en algo moi aberto pero ao 

mesmo tiempo volátil e difícil de entender polos 

lexisladores e os seus destinatarios. Cales son os 

límites do “tradicional” para un lexislador? Cales 

son as “formas relevantes” e as “expresións cultu-

rais tradicionais do pobo galego”? Quen ten lexiti-

midade para definir estas?. 

Un problema asociado á propia lexislación é o 

quefacer cos bens culturais de este tipo non reco-

ñecidos administrativamente como “patrimonio 

cultural”, cal sería a actitude frente a eles? Como 

delimitar o contorno dun ben cultural deste tipo?. 

Para resolver estes problemas a lei galega obriga-

nos a recurrir á lexislación española de ámbito 

estatal, e segundo a “Ley del Patrimonio Cultural 

Español” de 1985, os bens inmobles de carácter 

etnográfico son: 

“aquellas edificaciones e instalaciones cuyo mode-

lo constitutivo sea expresión de conocimientos 

adquiridos, arraigados y transmitidos consuetu-

dinariamente y cuya factura se acomode, en 

su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o 

forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente 

por las comunidades o grupos humanos” (Artigo 

47.1). 

A mesma lei española define así os bens mobles de 

carácter etnográfico: 

“todos aquellos objetos que constituyen la mani-

festación o el producto de actividades laborales, 

estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo 

humano, arraigadas y transmitidas consuetudina-

riamente” (Artigo 47.2).

Asistimos así a unha certa dependencia da lei 

española na definición específica de algúns bens 

etno-antropolóxicos. Ao mesmo tempo, se analiza-

mos outras lexislacións como a urbanística, vemos 

a asimetría do patrimonio etno-antropológico 

frente ao patrimonio arqueolóxico e o arquitec-

tónico. Un exemplo diso é o texto das “Normas 

Subsidiarias e Complementarias de Planeamento 

Urbanístico” do ano 1991 (DOGA nº 72, de 16 de 

abril de 1991), que rexían en toda a Comunidade 

Autonómica Galega. Nelas declárase que os con-

tornos de protección para os elementos “etnográ-

ficos” son de 50 metros, pero de 100 metros no 

caso da arquitectura relixiosa, civil e militar, e 

de 200 metros no caso de restos arqueolóxicos. 

Vemos como hai Patrimonios e patrimonios, e 

como non todos os patrimonios culturais son 

valorados da misma forma polas legislacións 

vixentes.
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3. O PATRIMONIO ETNO-
ANTROPOLÓXICO CONCEBIDO COMO 
PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

A lexislación do patrimonio cultural galego sobre-

valoriza xeralmente as creacións estéticas extraor-

dinaria e subordina outro tipo de bens culturais. Na 

Galiza, o patrimonio etno-antropolóxico é habitual-

mente interpretado e presentado como se fose unha 

parte do patrimonio histórico-artístico, destacando 

a idea de que a cultura é unha parte da historia e 

da arte, e non ao contrario. Na Galiza, o patrimonio 

dito “etnográfico” é presentado as máis das veces 

como se fose un elemento histórico-artístico neutral 

e inofensivo, lonxe de conflictos e tensións, pero 

tamén como un obxeto-tipo e non como un obxeto-

biografía (Pais de Brito, 2006). Este tipo de patrimo-

nio é asociado xeralmente ao rural e ao preindustrial 

e distanciándoo do urbano e do industrial. 

Desta forma o definido administrativa e xuridica-

mente como “patrimonio etnográfico” é re-presen-

tado como se fose unha “arte menor”, reproducindo 

o esquema dicotómico de alta/baixa cultura. Así o 

etnográfico é construído é conceptualizado como se 

fose un monumento estetizado ao cal hai que sacra-

lizar na súa función representadora (ex.: o muíño 

como templo en on como industria e cultura do 

traballo; o hórreo como retablo relixioso). O patri-

monio dito “etnográfico” é convertido na lexislación 

nun elemento decorativo da paisaxe, mudando os 

valores do seu uso orixinal polos novos valores esté-

ticos e mercantís. 

Un exemplo empírico desta interpretación é a 

lexislación que conserva e restaura o patrimó-

nio cultural etno-antropolóxico privilexiando os 

bens xenéricos de tipo “etnográfico”, é dicir “ os 

hórreos, os cruceiros, os petos de animas, os muí-

ños, os lavadeiros, os fornos, os pombais, os palla-

res, as pallozas… “ que teñen máis de 100 anos 

de antiguidade (DOGA, 1-06-2007). O destaque é 

para o patrimonio etno-antropolóxico inmoble en 

canto obxecto e para unha visión arquitectonicista 

ruralista. Esta versión patrimonializadora das iden-

tidades é escollida porque materializa, visibiliza e 

obxectualiza máis facilmente e con máis eficacia 

simbólica a identidade galega folclorizada. A mate-

rialización da identidade cultural galega cobra 

forza neses símbolos concebidos como elementos 

estetizantes e estetizadores. 

Todo iso acontece a pesar de que o Estado Español 

ten ratificado a Convención Mundial do Patrimonio 

Cultural Inmaterial (BOE, 5-02-2007). O governo 

galego ten promovido o proxecto “Ronsel” en 

cooperación coas universidades galegas e lidera-

do pola Universidade de Vigo (Ver: http://webs.

uvigo.es/ronsel/). Pero se ben ate agora tense 

desenvolvido un plano estratéxico para este tipo 

de patrimonio, este plano non levou aínda a unha 

redefición, reforma ou reformulación da lexisla-

ción de patrimonio cultural e da de patrimonio 

etno-antropolóxico. 

Pensamos que esta conceptualización dominante 

na lexislación galega está presente porque os seus 

axentes e promotores son xeralmente historiadores 

da arte, arqueólogos e arquitectos. Eles son os deten-

tores da autoridade para lexitimar os bens culturais 

dignos de representar a identidade cultural galega a 

través da súa conversión en patrimonio etno-antro-

polóxico. Este escenario de culturas profesionais, 

ao cal o antropológo costuma ser alleo ou moi peri-

férico, prefere o folclorista no caso de ser necesario 

certificar o valor do elemento cultural escollido. 

Os resultados son a folclorización da cultura, a súa 

esencialización, estetización e primordialización. É 

deste modo como se desprende o patrimonio etno-

antropolóxico do seu estatuto dinámico, procesual 

e estratéxico. 

4. CONCLUSIÓNS

A lexislación galega do patrimonio etno-antropo-

lóxico galego subordina este frente a outros tipos 

de patrimonios e conceptualiza este desde unha 

perspectiva arqueoloxicista, arquitectonicista, fol-

clorista e esteticista, non antropolóxica. E nas súas 

aplicacións temos como resultado o que o antro-

pólogo Xosé Carlos Sierra denomina como “icono-

grafía vulgarizada do etnográfico” (Sierra, 2000: 

416-420), é dicir a: aldeas, muíños, hórreos, petos de 

ánimas, apeiros agrícolas manuais... Esta iconografía 

considera o urbano e o industrial menos relevante 

A  L E X I S L A C I Ó N  D O  P A T R I M O N I O  E T N O - A N T R O P O L Ó X I C O  N A  G A L I Z A
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e menos expresivo dos “modos de vida tradicionais 

do pobo galego”, como o demostra o feito de que os 

únicos “lugares de interés etnográfico” declarados 

BICs sexan tres aldeas rurais (aldea de Seceda de 

Caurel, Molinos de Folón y aldea de Froxán). 

Esta construcción do “etnográfico” é selectiva e 

silencia os conflictos de identidades e entre identida-

des, asociándose o rural a tipismo e “autenticidade” 

perdida. Paradóxicamente os que promoven estes 

procesos de patrimonialización (Pereiro e Vilar, 

2002) son habitualmente urbanos que encontran 

no “rural” unha representación máis apropiada e 

xenuina da identidade galega. A consecuencia é que 

desta forma como moitos axentes patrimonializado-

res neutralizan, idealizan, estatizan e despoxan de 

memorias críticas os elementos escollidos, conver-

tendo estes en algo moi “limpiño” e aparentemente 

neutral e inofensivo. E se ben a lexislación non é 

responsable único da construcción patrimonial, 

sí que participa activamente nela, sendo constitu-

tiva e constituente de formas moi particulares de 

entender o patrimonio cultural e as identidades 

representadas. 

No noso ponto de vista, faise necesaria unha trans-

formación da lexislación de patrimonio cultural 

galego e en particular da lexislación do patrimonio 

etno-antropolóxico. De que forma? Pois incorpo-

rando unha visión antropolóxica à mesma, sempre 

en diálogo con outras visións disciplinares, dando 

resposta así a novas necesidades e problemas resul-

tantes da redefinición constante das identidades 

galegas. Esta visión antropolóxica da que falamos 

incorporaría unha nova forma de entender o patri-

monio etno-antropolóxico: 

a) Dando mais valor aos usos, funcións, significados, 

sentidos e procesos sociais de patrimonialización 

frente á simple conservación de edificios, obxectos 

e contenedores.

b) Incorporando os valores etno-antropolóxicos a 

outros tipos de patrimonio e relacionando estos de 

forma holística e integral. 

c) Relacionando e conexionando o patrimonio mate-

rial co inmaterial. 

d) Vinculando unha actividade a persoas, espazos e 

estructuras sociais.

e) Biografando o obxectual e personificando o mate-

rial da cultura. 

f) Promovendo a investigación e a documentación 

como mellor forma de “conservar” o patrimonio 

cultural.

g) Introducindo as teorías (ex.: interculturalidade, 

xénero…) e os métodos antropolóxicos modernos 

no campo do patrimonio cultural.

h) Valorizando os productores culturais da mesma 

forma que os productos e contidos culturais. 

i) Repensando os límites e contidos deste tipo de 

patrimonio, pero tamén os criterios, procesos e 

obxetivos do recoñecemento patrimonial.

j) Vinculando o cultural co natural. 

Nesta perspectiva, a mudanza lexislativa é necesaria 

e urxente porque os instrumentos legais actuais 

tornaranse obsoletos e inoperantes, pois non con-

seguen dar resposta aos novos retos do presente e 

do futuro. É preciso mudar as formas de patrimonia-

lizar (e de representar) o patrimonio etno-antropo-

lóxico porque mudaran as identidades e os grupos 

humanos a quen representan. A lexislación é neste 

sentido un instrumento fundamental para iso, pois 

orienta e establece os valores e as regras culturais 

que cada época e tempo atribuen ao patrimonio 

cultural.
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