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1. XUSTIFICACIÓN 
 

 As escolas de Galiza e Portugal que vimos realizando desde hai anos a 

experiencia de comunicación PONTE...NAS ONDAS! somos conscientes que 

estamos a formar a cidadáns que teñen unha cultura común en moitos aspectos e 

que van formar parte dunha eurorrexión dentro do contexto europeo. 

 É innegable que tanto o pobo galego como o portugués compartiron 

historicamente a mesma cultura e que aínda hoxe permanece viva en moitos 

aspectos comúns. Unha das manifestacións que aínda está viva dunha e outra 

beira da fronteira é a tradición oral ou o que a UNESCO denomina máis 

amplamente como Patrimonio Inmaterial Intanxible. 

 Conscientes de que este patrimonio, polas súas propias características, é 

moito máis vulnerable que as testemuñas da cultura material, as escolas que 

estamos realizando PONTE...NAS ONDAS! decidimos emprender un traballo 

de incorporación ás aulas de todo este patrimonio inmaterial para recuperar e 

revitalizar todo este vasto legado que estamos a ver como é substituído pola 

poderosa cultura audiovisual e a cada vez maior tendencia uniformizadora da 

sociedade actual.  

 Por este motivo, a VIII edición  de PONTE...NAS ONDAS!, e as 

sucesivas edicións, abordan o Patrimonio Inmaterial como núcleo das 

actividades que se  realizan durante o curso escolar nos centros educativos das 

dúas beiras do Miño. 

Ademais, o profesorado das escolas participantes quere dinamizar na sociedade 

galega e portuguesa a promoción dunha candidatura a PATRIMONIO 

INMATERIAL INTANXIBLE da “ tradición oral galego-portuguesa ”. Unha 

comisión de profesores e profesoras das dúas marxes está a contactar con 

particulares, asociacións, organismos, universidades e institucións para dar a 

coñecer esta iniciativa coa finalidade de xerar un amplo consenso que se 



traducirá na presentación diante da administración galega, española e portuguesa 

dunha proposta para ser presentada á UNESCO. 

 Aínda que a iniciativa está aberta a calquera aportación, estamos a 

traballar naqueles aspectos da tradición oral nos que resultan evidentes os 

aspectos unitarios ou comúns. É  o caso de toda a oralidade vinculada ao ciclo 

agrario e da natureza que presenta unha unidade e unhas semellanzas que 

evidencian que  a cultura común mantivo unha comunicación efectiva e 

homoxénea, a pesar das circunstancias históricas e mesmo dos poderes políticos. 

Así, unha parcela do Patrimonio Intanxible como é a literatura  popular, 

especialmente o cancioneiro de tradición oral, permaneceu obstinadamente fiel 

ao pasado común tanto na Galicia influída por Castilla como no Minho 

portugués. Isto é tan só unha mostra de que é urxente emprender unha iniciativa 

que implique á sociedade galega e portuguesa na defensa e protección dun 

patrimonio común que as transformacións das respectivas sociedades fai que 

corra o risco de desaparecer. 

          Ademais, a conservación e coñecemento destes valores e manifestacións 

culturais tradicionais teñen un duplo papel:  

- A identificación enriquecedora dun pobo fronte á imposición dunha cultura 

única a nivel mundial.  

-A aproximación con pobos máis próximos que os comparten, así como con 

outros pobos diferentes cos que se poden encontrar paralelismos que reflictan a 

unidade básica de todos os seres humanos. 

 Esta é a razón pola que desde a comunidade educativa das dúas 

poboacións, sensibilizadas con este aspecto, decidimos impulsar a 

CANDIDATURA DE PATRIMONIO INMATERIAL DA TRADICIÓN 

ORAL GALAICO-PORTUGUESA . 



2.UNESCO 

 
 2.1. O PATRIMONIO INMATERIAL INTANXIBLE 

 

“ En África un ancián que morre é unha biblioteca que desaparece...” 

Hampaté Bâ. 

 

A UNESCO define o patrimonio inmaterial intanxible  como “ o 

conxunto de  formas da cultura tradicional e popular ou folclórica, é dicir, as 

obras colectivas que emanan de unha cultura e se basean na tradición. Estas 

tradicións transmítense oralmente ou mediante xestos e modifícanse co 

transcurso do tempo a través de un proceso de recreación colectiva. Inclúense 

nelas as tradicións orais, os costumes, as linguas, a música, os bailes, os 

rituais, as festas, a medicina tradicional e a farmacopea, as artes culinarias e 

todas as habilidades especiais relacionadas cos aspectos materiais da cultura, 

tales como as ferramentas e o hábitat.” 

 

Para moitas poboacións (e especialmente para os grupos minoritarios e as 

poboacións indíxenas ) o patrimonio intanxible representa a fonte vital dunha 

identidade profundamente arraigada na historia. A filosofía, os valores, o código 

ético e o modo de pensamento transmitido polas tradicións orais, as linguas e as 

diversas manifestacións culturais constitúen os fundamentos da vida 

comunitaria. A índole efémera deste patrimonio intanxible faino vulnerable.  

¡ É  apremiante poñerse mans á obra ! 

 

O patrimonio intanxible é vasto e concerne a cada individuo, posto que 

cada individuo é portador do patrimonio da súa propia comunidade. A 

salvagarda deste patrimonio debe arrancar da iniciativa individual e recibir o 

apoio das asociacións, especialistas e institucións; só así será tomada en 



consideración polas autoridades nacionais. A UNESCO está aí para prestar 

axuda cada vez que as autoridades dun estado membro llo piden. 

 

Non é doado trazar as fronteiras do que se denomina patrimonio cultural 

da humanidade. ¿ Como distinguir entre o producto dunha habilidade da persoa 

que o creou ? ¿ Como indagar nos misterios de unha catedral gótica sen estudiar 

as técnicas dos constructores europeos da Idade Media? Todo o que creou o 

xenio humano é o producto do seu xenio e da creatividade humana que fan que o 

saber e as habilidades se transmitan mellorando de un individuo a outro e de 

xeración en xeración. O patrimonio intanxible impregna cada aspecto da vida do 

individuo e está presente en todos os productos do patrimonio cultural ,obxectos, 

monumentos, sitios e paisaxes. 

 

2.2. OBRAS MESTRAS DO PATRIMONIO ORAL E 
INMATERIAL DA HUMANIDADE 
 

Creouse unha distinción internacional, outorgada pola UNESCO, para 

recompensar os exemplos máis notables de espacios culturais ( definidos como 

un lugar no que se concentran actividades culturais, populares e tradicionais, 

pero tamén como un tempo caracterizado xeralmente por unha periodicidade ou 

por un acontecemento ), ou de formas de expresións populares e tradicionais  

que inclúen, entre outras: as linguas, a literatura oral, a música, a danza, os 

xogos, a mitoloxía, os ritos, a indumentaria, a práctica da artesanía, a 

arquitectura e outras artes, así como formas tradicionais de comunicación ou 

de información. 

O proxecto apunta a alentar aos gobernos, ás ONG e as comunidades locais a 

emprender accións de identificación, de preservación e de valorización do seu 

patrimonio oral e inmaterial.Tamén se fomentarán as contribucións de 

individuos, grupos e institucións para a xestión da preservación deste 

patrimonio. 



Con ocasión da súa 155ª reunión ( outubro-novembro de 1998 ), o Consello 

Executivo da UNESCO invitou  ao Director Xeral a emprender este novo 

proxecto e a obter recursos extra-orzamentarios, xa sexa para a creación de 

premios, ou ben para as accións de salvagarda, de protección e de revitalización 

dos espacios culturais ou formas culturais proclamadas “ obras mestras do 

patrimonio oral e inmaterial da humanidade “. 

 
O 18 de maio do 2001, o Director Xeral da UNESCO proclamaba as primeiras 

19 obras mestras do patrimonio oral e inmaterial.  

 

Catro delas foron presentadas por países do continente americano. Son as 

seguintes:  

-    a lingua, as danzas e a música de Gafuna ( Belice, apoiado por Honduras e 

Nicaragua ) 

- o Carnaval Oruro ( Bolivia ) 

- o espacio cultural da Fraternidade do Espíritu Santo de Congos de Villa 

Mella (República Dominicana) 

-  o patrimonio oral e as manifestacións culturais do pobo Zapara ( Ecuador e 

Perú ). 

Tamén foron distinguidos tres espacios culturais e formas de expresión 

africanos:  

- o patrimonio oral de Gelede ( Benin, apoiado por Nigeria e Togo ) 

-  o Gbofe de Afounkaha: a música de trompetas transversais da Comunidade 

Tagbana ( Côte d’Ivoire ) 

- o espacio cultural de Sosso Bala en Niagassola ( Guinea ). 

 

En Asia, a UNESCO distinguiu seis obras mestras:  

- a Ópera Kunqu ( China ) 

- o Teatro sánscrito de Kutiyattam ( India ) 



- o Teatro Nôgatu ( Japón ) 

- o rito real ancestral e a música ritual do lugar santo de Jongmyo ( Corea ) 

- os cantos Hudhud de Ifugao ( Filipinas )  

- o espacio cultural da rexión de Boysun ( Uzbekistán ). 

No patrimonio inmaterial europeo figuran cinco galardoados:  

- o Misterio de Elche ( España ) 

- os cantos polifónicos georgianos ( Georgia  ) 

- a ópera de marionetas de Sicilia ( Italia ) 

- a fabricación artesanal de crucifixos e o seu simbolismo ( Lituania ) 

- e o espacio cultural e a cultura oral de Semeiskie ( Federación de Rusia ). 

Na rexión árabe, foi distinguido o espacio cultural da Praza el-Fna Djamaa         

( Marrocos ). 

As SEGUNDAS PROCLAMACIÓNS producíronse en  novembro de 2003. As 

proclamacións producíronse despois de adoptar a UNESCO na  32ª reunión da 

súa Conferencia Xeral, unha Convención Internacional para a Salvagarda do 

Patrimonio Inmaterial. A UNESCO proclamou 28 novas Obras Mestras das 56 

candidaturas presentadas: 

O Mugham (Azerbaiyán), o carnaval de Binche (Bélxica), a cosmovisión andina 

dos kallawaya (Bolivia), as expresions orais e gráficas dos wajapi (Brasil), o 

ballet real de Camboya (Camboya), a arte musical do Guqin (China), o carnaval 

de Barranquilla (Colombia), a Tumba Francesa da Caridad de Oriente (Cuba), a 

epopeia Al-Sirah al-Hilaliyya (Exipto), o espacio cultural de Kihnu (Estonia), a 

tradición da recitación védica (India), o teatro de marionetas Wayang 

(Indonesia), el maqam iraquí (Iraq), as tradicións dos marróns de Moore Town 

(Xamaica), o teatro de marionetas Ningyo Johruri Bunraku (Xapón), a arte dos 

akins, contistas épicos kirguiz (Kirguistán), a práctica de traballo da madeira dos 

zafimariny (Madagascar), as festas indíxenas dedicadas aos mortos (México), a 

música tradicional de Morin Khuur (Mongolia), as tradicións orais dos pigmeos 

aka do centro de África (República Centroafricana), os cantos épicos pansori 



(República de Corea), Lakalaka, danzas e discursos cantados de Tonga (Tonga), 

a arte dos narradores públicos meddah (Turquía), os debuxos de area de Vanuatu 

(Vanuatu), a música coral vietnamita de Nha Nhac (Viet Nam),os cantos de 

Sanáa (Yemen). 

 

O xurado distinguiu ademáis dúas candidaturas plurinacionais, que son: as 

celebracións dos cantos e as  danzas bálticas (Letonia, Estonia e Lituania), e a 

música Shashmoqom (Tayikistán e Uzbekistán). 

 

• 47 Obras Mestras declaradas Patrimonio Inmaterial Intanxible. 

    ( Patrimonio material: declaradas máis de 4000 ) 

 

2.3. XURADO INTERNACIONAL 

O xurado internacional está composto por 9 membros. O presidente é  Juan 

Goytisolo. 

O escritor español Juan Goytisolo foi elixido Presidente do Xurado Internacional 

que examinou as candidaturas de espacios culturais ou formas de expresión 

cultural en Maio do 2001 e en novembro de 2003. 

O xurado – que será renovado cada catro anos – consta de nove membros. 

2.4. PROCEDEMENTO 

 
Síntese dos pasos a realizar pola inciativa: 

1. Dinamización de  persoas directamente vinculadas co traballo relacionado co 

Patrimonio Inmaterial; asociacións, museos, universidades, escolas, 

institucións, etc. 

2. Elaboración dunha proposta consesuada na sociedade galega e portuguesa. 

3. Horizonte posto na presentación formal da candidatura en setembro de 2004 

para que a UNESCO a inclúa no proceso de selección do 2005. 

 



 

Resume do documento da UNESCO da presentación en PowerPoint explicando 

o procedemento de proclamación de candidaturas para o Patrimonio Inmaterial e 

Intanxible (orixinal en inglés): 

 

 

Nº 2: Orixe da candidatura 

   Planificación Local – Asociacións – Gobernos – UNESCO 

Nº 3: Fomento de obxectivos 

    Accións: Gobernos, ONGs, Comunidades locais  

    Participantes: Individuos, Grupos, Institucións, Organismos 

Nº 6: Formas de expresión cultural popular e tradicional 

    Linguas 

(Nº 7): Literatura Oral  

                     Mitos e pregarias 

                     Épica, xenealoxías 

Contos e Lendas 

Ditos 

Encantamentos 

Cantigas e cancións 

Xogos de palabras e adiviñas 

Coñecementos do ecosistema 

  (Nº8) Técnicas corporais   

Rituais 

Artes escénicas e de representación 

Deportes e Artes Marciais 

Música 

Mimo 

Língua de Signos 



    (Nº 9) Coñecementos técnicos  

Técnicas de producción 

Técnicas de ensino e aprendizaxe 

Técnicas de manufactura  

Hábitos alimenticios e culinarios 

Técnicas de saúde e medicina 

     Nº 10: Candidaturas Nacionais  

                     Só unha cada dous anos. 

 ONG-Comisión Nacional (consulta)- Acordo comunitario-                          

Goberno- UNESCO 

      Nº 11: Candidaturas Multinacionais 

Número Ilimitado. 

ONGs- Comisións Nacionais (consultas)- Acordo comunitario- 

Gobernos- UNESCO 

       Nº 12: Condición 

Ningunha candidatura poderá ser remitida á UNESCO sen un documento 

escrito ou gravado en audio,vídeo, ou calquera outra proba irrefutable que 

testemuñe o acordo da comunidade ou suxeitos implicados. 

 Nº 13: Documentación 

 -Ficha Standard +Bibliografía, Mapas, Fotos, Gravacións ( vídeo,audio )  

  -Plan de acción 

  -Compatibilidade coas recomendacións da UNESCO (ano 89) 

  -Implicación Comunitaria 

   -Organización e Continuidade 

Nº 18: Criterios de selección 

-Valor excepcional.  

-Raíces fondas na tradición cultural.  

-Afirmación de identidade cultural, fonte de inspiración, 

interculturalidade e relevancia social e cultural contemporáneas. 



-Excelencia dos coñecementos. 

-Tradición cultural viva única. 

-En perigo de desaparición. 

Nº 19: Prazos ( para o 2005 ) 

Rexistro da documentación na UNESCO: antes do 30 de setembro de 

2004 

Avaliación final do xurado: Maio do ano (2005) 

            Proclamación da Lista: Xuño do ano (2005) 

 

 

O proxecto de proclamación de Obras Mestras do Patrimonio Inmaterial e 

Intanxible da Humanidade poderá ser financiado con recursos extra-orzamentais 

que farán posible contribuír con 20.000 US$ para cada país na asistencia á 

preparación de candidaturas. Diversos países xa teñen solicitado fondos para 

este fin e outros –así como institucións privadas- poderán seguir o seu exemplo. 

 

“Obras Mestras do Patrimonio Inmaterial e Intanxible da Humanidade” é 

o título co que serán recoñecidas as formas de expresión cultural ou os espacios 

culturais de valor destacado. 

 

As formas de expresión tradicional e popular inclúen:  

 

Linguas,      

Literatura Oral (  Mitos e pregarias, Épica, xenealoxías, Contos e Lendas, Ditos, 

Encantamentos, Cantigas e cancións, Xogos de palabras e adiviñas, 

Coñecementos do ecosistema),        

Técnicas corporais  (Rituais, Artes escénicas e de representación, Deportes e 

Artes Marciais, Música, Mimo, Lingua de Signos),         



Coñecementos técnicos (Técnicas de producción, Técnicas de ensino e 

aprendizaxe, Técnicas de manufactura , Hábitos alimenticios e culinarios, 

Técnicas de saúde e medicina) 

 

O término de espacio cultural é usado para designar espacios físicos ou 

temporais nos que ocorren eventos culturais cíclicos, recorrentes, ocasionais ou 

regulares. 

Cada Estado Membro pode presentar unha única candidatura cada dous anos. 

Adicionalmente á cota de cada estado, poden ser remitidas candidaturas 

multinacionais que impliquen a varios Estados Membros. Non poderá ser 

remitida á UNESCO ningunha candidatura sen probas irrefutables do acordo da 

comunidade ou suxeitos implicados. 

As proclamacións serán feitas cada dous anos. 

 

 

INFORMACIÓN: Mme.Noriko Aikawa (División Intercultural da UNESCO) 

Tlf: +33 14568 4519,   e-mail:      n.aikawa@unesco.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PONTE...NAS ONDAS! 

3.1. HISTORIA 

  Ponte... nas ondas! é unha experiencia  educativa e cultural que integra o 

traballo activo cos medios de comunicación e as novas tecnoloxías nas aulas. 

 No ano 1995, con motivo da inauguración de unha ponte internacional entre 

entre as localidades de Salvaterra, en Galicia, e Monçao, en Portugal, un grupo de 

escolas con experiencias en radio escolar, deciden erguer unha ponte de 

comunicación entre  alumnos de Ensino medio e Primario das comarcas 

"minhotas" veciñas, mediante a posta en antena de unha xornada de radio realizada 

integramente por alumnado de 16 centros educativos das dúas marxes do Miño. 

Naquel ano, os estudios da Casa da Cultura de Salvaterra e  da radio “Ecos da 

Raia” de Monçao  uníronse polas ondas para emitir os programas que se realizaban 

nas dúas beiras.  

  Máis de 15.000 alumnos vibraron aquel 29 de marzo de 1995 coa 

programación da “ 1ª XORNADA EXPERIMENTAL DE RADIO ESCOLAR-

PONTE...NAS ONDAS! “, rexistrándose nos dous estudios máis de 2.000 

chamadas telefónicas durante todo o día.  Desde entón , a experiencia foi 

incrementando a participación de novas escolas e tamén a actividade foi 

converténdose nun acontecemento cultural.  

O traballo nas aulas arredor dun tema común entre todos os centros participantes 

fixo que a experiencia teña unha presencia constante ao longo do ano escolar, 

durante o cal os alumnos van realizando os seus propios programas. Paralelamente 

organízanse actividades complementarias  como exposicións, obras teatrais ou 

saídas didácticas sobre o tema escollido en cada edición.  

 A  "4 XORNADA DE RADIO INTERESCOLAR-PONTE...NAS 

ONDAS!-98" realizada o 27 de marzo de 1998, supón un salto cualitativo na 

dimensión da  experiencia. A INTERNET permitiu abrir a experiencia a...¡todo o 

mundo!. 



Un novo aspecto da experiencia abríase nesta edición: a colaboración e o 

interese mostrado por importantes xornalistas da radio tanto de España como de 

Portugal.  

 Na V edición, un novo estudio de radio da beira do Miño incorporouse á 

experiencia, a radio Inês Negra de Melgaço, formando deste xeito un triángulo 

radiofónico desde onde se realizou a programación.  

E  outra nova porta se abre para a actividade coa VI edición de PONTE...NAS 

ONDAS!: a colaboración de artistas e persoas do mundo da cultura como Uxía, 

Mercedes Peón, Joao Afonso, Dulce Pontes e Caetano Veloso.  

É deste xeito como se dá entrada a diversas facetas culturais que fan que a 

experiencia sexa un punto de encontro entre a realidade educativa, o mundo da 

cultura e o universo dos medios de comunicación.  

Outra novidade importante foi a incorporación dunha  cuarta emisora de radio, a 

Radio Municipal de Tui e a incorporación de máis escolas, chegando a perto de 50 

os participantes, sendo significativa a incorporación do Colégio Pedro II de Rio de 

Janeiro de Brasil. 

Na  VII edición de PONTE...NAS ONDAS! un proxecto da UNESCO, “ A  

Rota do Escravo”  foi acollido polos centros participantes de África, América e 

Galicia e Portugal.Unha videoconferencia multipunto entre Maputo, Salvaterra e 

Rio de Janeiro, reafirma a conexión triangular  e pon en contacto a alumnos dos 

tres continentes. Un chat na Web  e foros sobre varios temas integrábanse na 

propia programación radiofónica e unha nova audiencia seguía e participaba en 

Ponte...nas Ondas! a través de Internet.  

Continúa a incorporación de figuras do mundo da cultura como Xosé Carlos 

Caneiro ou Federico Mayor Zaragoza. Os medios de comunicación incrementan o 

seu interese pola experiencia. 

Sete edicións que mostran un avance e unha presencia cada vez máis considerable 

tanto nos centros educativos como na sociedade, incorporando no seu 



desenvolvemento ás novas tecnoloxías e facendo participes da actividade aos 

verdadeiros protagonistas: os alumnos e alumnas. 

 

3.2.VIII EDICIÓN-2002:O PATRIMONIO INMATERIAL INTAN-

XIBLE. 

Conscientes de que a radio é un medio de comunicación que se caracteriza 

basicamente pola oralidade, a VIII edición da xornada de radio interescolar tivo 

como  tema central o patrimonio inmaterial e intanxible. 

Seguindo a iniciativa de anteriores edicións, realizaron a experiencia centros 

educativos de África, América e Europa . Tamén continuando a liña de traballo 

da VII edición, outro proxecto da UNESCO foi o tema central da VIII edición: 

O PATRIMONIO INMATERIAL INTANXIBLE.  

Se ben o proxecto da UNESCO acollido na anterior edición, “A Rota do 

Escravo”, permitiu reafirmar unha estructura triangular entre os centros 

educativos de África, América e Europa e sensibilizar á comunidade educativa 

da necesidade  da intercomunicación e a solidariedade entre iniciativas e 

proxectos que podemos compartir a través da nosa experiencia, nesta ocasión foi 

o Patrimonio Inmaterial o tema arredor do cal se realizou este intercambio de 

experiencias e materiais entre os centros participantes. 

O achegamento das escolas ao entorno máis inmediato e a incorporación de un 

aspecto cultural, a tradición oral, que en moitas ocasións queda relegado pola 

cultura impresa foi o que levou ás escolas participantes a propor como tema 

desta VIII edición o traballo sobre o Patrimonio Inmaterial. 

É así como as escolas implicadas están a traballar con materiais sobre o 

Patrimonio Inmaterial e realizando actividades nos centros que levaron a 

intercambios de experiencias con outras escolas . 

Do mesmo xeito  colaboraron coas escolas diversas persoas que teñen unha 

significación especial no traballo coa tradición oral: contacontos, músicos, 

escritores, regueifeiros, etc. 



Na IX edición abordouse un outro aspecto relacionado co patrimonio 

inmaterial, a cultura marítima. O mar que une a galegos e portugueses foi levado 

ás aulas con todas as súas formas de expresión. Un patrimonio compartido e 

común abríase paso nas aulas e daba lugar a unha variada demostarción de 

traballos arredor deste tema. 

A X edición que se celebrará o 7 de maio de 2004, baixo o lema Patrimonio 

Vivo, vai constituír unha expresión das manifestacións da cultura tradicional de 

carácter inmaterial máis próximas ao alumnado, despois dun traballo activo nas 

aulas. 



CANDIDATURA LUSO-GALAICA 

4.1.UNIDADE DA COMUNIDADE TRANSFRONTEIRIZA 

 

Propoñemos que o Ciclo Agrario e da Natureza de Galiza e Portugal sexa 

declarado pola UNESCO Patrimonio Patrimonio oral e inmaterial da 

Humanidade pola cantidade e importancia do legado popular secular común a 

ambos os pobos. 

Propoñémolo porque pretendemos recuperar e conservar ese legado, pola 

particular cosmovisión que se manifesta neste patrimonio, ademais do interese 

dos datos etnográficos, históricos, lingüísticos e literarios que aporta, do elevado 

número de composicións existentes secularmente realizadas na mesma lingua 

romance, e tamén para honrar a todos os transmisores orais que nos achegaron a 

hoxe contos, lendas, anécdotas, refráns, adiviñas, música, teatro, danza e formas 

peculiares de facer  e de adaptarse ao medio. 

A historia de Galiza e de Portugal presenta desde os tempos prehistóricos uns 

lazos e unhas características comúns que conformaron unha etnia cunha forte 

identidade propia e  cunha cosmovisión particular. As sucesivas derivas 

históricas que afectaron a esta parte do territorio, común longo tempo, non foron 

quen de dividir esta conformación da identidade colectiva. Identidade que está 

no substrato etnolóxico e que se manifesta nunha expresión de identidade que se 

remonta ás orixes da historia. 

Esta tradición común a ambos pobos vén xa dende a Idade Media, cando se 

compoñían cantigas de amigo, de amor e de escarnio e das que o mesmo rei D. 

Dinis de Portugal foi trobador. Nelas está presente o diálogo coa natureza 

confidente que ha de pervivir no subconsciente colectivo. A mesma Rosalía de 

Castro fixo poesía dos cantares populares.Queremos citar tamén neste percorrido 

pola cultura común os ritos, os símbolos,  a mitoloxía, a particular sensibilidade 

relixiosa,  os cantos de traballo ( os de arrieiro, os de costureiras, os fiadeiros, os 



de carpinteiros, os de ferreiros, as seituras, o liño...)  froito de unha economía de 

subsistencia común e de actividades agrícolas parellas. Son tamén comúns os 

xogos populares, as regueifas, cantos de desafío ou a maneira de empregar o 

tempo de lecer ou romarías. En cada ocasión  festiva inventábanse coplas e 

calquera feito gracioso dá pé ao nacemento dun conto ou dunha lenda. Nacen 

cantos tamén dedicados ás festas que celebran os ciclos naturais (entroido, 

maios, magostos, nadal, reis...). A sabedoría popular tamén nos aporta aos 

galegos e portugueses de alén e aquén Miño os miles de nomes e herbas 

aromáticas ou os seus pertinentes remedios, ou sabemos de curandeiros, 

compoñedores, e feitizos e feiticeiros... A expresión da nostalxia, da melancolía, 

ou saudosismo, a dor, a música, o desenraizamento... 

Especial mención merece o papel da muller nesta sociedade ao longo de todas as 

épocas. Cultos a deusas antigas perviven hoxe en innumerables santuarios 

marianos. A sabedoría feminina no campo da ciencia e da maxia reflíctese no 

concepto da “meiga”, que non se identifica necesariamente co “mal”, pois na 

nosa cultura existe unha constante mestura dos conceptos de “ben” e de “mal”. 

O feito de que exista a denominación “sabia” para referirse ás meigas apoia esta 

idea. 

O enorme traballo realizado polas mulleres dos emigrantes, dos mariñeiros, etc., 

que debían asumir toda a responsabilidade da unidade productiva e familiar, foi 

e segue en grande medida a ser un determinante fundamental na articulación da 

sociedade galego-portuguesa. 

Todo este acervo cultural popular está en serio perigo de desaparecer polas 

modificacións sociais dos últimos tempos. Ao desapareceren as formas de vida 

tradicionais morren con elas a memoria e miles de palabras que nomeaban un 

xeito de vivir. Ao morrer o obxecto ou a actividade, morre con elas a palabra 

que os nomeaba. 

 

 



Baseándonos en numerosos estudios, como por exemplo os de D. 

Domingo Blanco, F.Bouza Brey, Vicente Risco, etc. podemos dicir que o 

patrimonio coñecido da literatura popular galega, consta duns trinta mil textos 

en verso, unhas mil duascentas narracións, unha ducia de pezas teatrais e 

innumerables formas como adiviñas, refráns, ditos, etc. que xunto con Portugal 

forman un legado de miles de composicións, dun e doutro lado do río que tratan 

os mesmos aspectos, a mesma visión do mundo e do ultramundo, son para 

galantear, ridiculizar, narrar feitos históricos, haxiografía, cantos de traballo,etc. 



4.2. O CICLO AGRARIO E DA NATUREZA 

 

 Na sociedade galega e portuguesa actual, en progreso constante de 

desagrarización e camiño da chamada “sociedade da información”, pervive 

aínda na cultura común, que herdamos como resultado dun pasado compartido, 

unha rica e variada tradición oral que se expresa aínda en numerosas 

manifestacións idénticas na súa forma lingüística. 

 Se temos en conta que esta sociedade era ata hai pouco tempo unha 

sociedade rural cun medio de vida dependente case exclusivamente da 

agricultura e da gandería, podemos supor que gran parte das manifestacións 

anteriormente sinaladas teñen unha referencia clara con todos os procesos 

agrícolas e cos seus traballos.  

Do mesmo xeito, a presencia de civilizacións pre-cristáns deixou nesta 

parte do territorio unha forte pegada “animista” que o cristianismo se encargou 

de conservar e adaptar ao seu discurso. É así como aínda podemos observar ritos 

e manifestacións que presentan un sincretismo e un panteísmo producto desta 

cosmovisión deixada por poboacións ancestrais, afastadas no tempo. 

 Esta visión do mundo maniféstase durante os ciclos da natureza  e durante 

os diversos ciclos agrarios e ten unha expresión común tanto no territorio galego 

como no territorio portugués. 

A vitalidade desta cultura pervive aínda en boa parte do territorio e 

expresa a amalgama de percepcións e vivencias que as xentes foron vivindo no 

transcurso da historia. Esta concepción e filosofía da vida presenta unha unidade 

formal  perfectamente delimitable e constatable. Por outro lado constitúe un 

tesouro vivo dunha forma de vida e dunha percepción do mundo que esmorece e 

que se transforma vertixinosamente. 

 Os elementos definidores desta vasta manifestación poden constarase nos 

ritos, nas lendas, nas tradicións, no réxime comunitario, nas actividades 



productivas (no mar, nos curros, nos labores agrícolas,…), nas crenzas, nos 

mitos, nos xogos, na ciencia popular (meteoroloxía, medicina, botánica), etc.  

 A expresión desta riqueza inmaterial realízase ciclicamente nos diferentes 

períodos da natureza: o Entroido, os Maios, o San Xoán, os Santos, o Nadal e o 

Aninovo, etc. 

 Exemplos de este patrimonio cultural cíclico podémolos observar en 

actividades agro-estacionais ou de lecer como a matanza, a ceifa, a vendima, os 

fiadeiros, as regueifas, os entroidos, etc. 

          Cada unha destas actividades inclúe unha serie de ritos, símbolos, xogos e 

mitos. Desta maneira, tamén se relacionan co tema cíclico todas as crenzas e  

acervo cultural vinculado coa cultura inmaterial popular. 

           A modo de exemplo, poderíamos citar: O culto polos mortos (Santos), O 

culto da Natureza (Maios), as crenzas máxicas e sobrenaturais (San Xoán), e 

lendas e mitoloxías relacionadas con cada unha destas celebracións. 

 Na cultura tradicional galego-portuguesa existe unha total conexión entre 

o mundo agrícola e o mariñeiro, de maneira que os propios mariñeiros ou as 

súas familias tamén se dedican a actividades agrarias. Formas de solidariedade 

colectiva está presentes na organización dos montes comunais ou baldíos e 

tamén nas cumunidades de pescadores. 

Existen actividades conxuntas como a recolección de argazo para usos 

agrícolas, ou a pesca por arrastre con xugadas de bois, e manifestacións culturais 

como a do “escabicheiro” ou “merdeiro” no Entroido de Vigo que representa ao 

campesiño que vai procurar o argazo á beira do mar. No marisqueo empréganse 

nomes propios do agro para moitas actividades, como a sementeira, a colleita, 

etc. 

A cultura do mar está tamén en grande parte vinculada co desenvolvemento do 

ciclo agrario da natureza. Moitas das crenzas, celebracións e ritos deste posúen 

elementos esenciais relacionados co mundo mariñeiro, desde os de tipo 

gastronómico, como o polbo e o bacallao do ciclo de Nadal e as sardiñas do San 



Xoán, ata ritos relixiosos ou máxicos como as nove ondas da fertilidade que as 

mulleres practican polo San Xoán. 

 Sobre esta base común de un patrimonio cultural intanxible que 

sobreviviu indivisible a  adversidades históricas e políticas, e que perdura aínda 

como unha marca de identidade, é posible actuar para que o que non conseguiu 

unha historia tormentosa e axitada  non se sacrifique actualmente no proceso de 

uniformización e globalización que estamos a vivir e que fixo que noutras partes 

de Europa o ciclo agrario e da Natureza fose esmorecendo ata a práctica 

desaparición. 
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