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FONDO DE DOCUMENTACION DA UNIVERSIDADE RURAL DO EUME
Xavier Brisset Martín

Por iniciativa e orzamento da Asociación EuroEume e por idea e metodoloxía do asinante,
a empresa de investigación e divulgación cultural “8 Mares sl.” vén de concluír os traballos de
creación do FONDO DE DOCUMENTACION PARA O COÑECEMENTO DO TERRITORIO1
que será xestionado pola UNIVERSIDADE RURAL DO EUME.
O fondo foi pensado para acoller todos os materiais que conteñan ou acheguen algunha
información ou significación sobre o noso pasado, garantindo a súa conservación e facilitando o
acceso a calquera investigador/a ou veciño/a interesado/a.
Un dos seus obxectivos é localizar e clasificar canto hai escrito sobre nosoutros ou o noso
territorio, dende os documentos medievais, notariais, eclesiásticos... libros, artigos, teses e investigacións... publicacións nos xornais... fotografías, películas e todo tipo de elemento icónico, o que
permite ofrecer unha información que oriente e facilite procuras.
Tamén debe localizar e gravar entrevistas a aquelas persoas que pola súa idade, lucidez e
vivencias podemos considerar portadoras da memoria colectiva, tentando reter o Patrimonio
Inmaterial. Entrevistas recollidas na “Hucha dos Saberes”
O propio funcionamento do Fondo debe poñer en contacto a investigadores/as que se cadra
están traballando sobre temas semellantes, a poucos quilómetros de distancia, favorecer perspectivas interdisciplinares, sacar á luz traballos inéditos ou que circulan por circuítos minoritarios sen
que aquí os coñezamos...

1. Inclúe os concellos de Cabanas, A Capela, Moeche, Monfero, Pontedeume, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas e
Vilarmaior. Todos da provincia da Coruña. Xavier Brisset Martín foi o coordinador do traballo no que tamén colaboraron:
Anabel Alonso López, bibliotecaria das Pontes.
Alexandre Caínzos Corbeira, arquiveiro e bibliotecario de Pontedeume.
Xosé Francisco Correa Arias, profesor de historia.
Antón Ferreiro García, presidente da Irmandade As Pontes-Lesneven-Carmarthen.
Loreto García Marón, da Biblioteca de Estudos Locais da Coruña
Carmen Molina Taboada, da Biblioteca da Deputación.
Chema Rodríguez Armada, do Centro Galego de Artes da Imaxe.
Cristina Velarte Pérez, documentalista en Madrid.
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Debe participar na dinamización cultural coa divulgación dos coñecementos, publicando
libros, realizando DVDs, exposicións, programas escolares no territorio e fóra del...
A musealización e posta en valor do noso Patrimonio cultural é un dos obxectivos necesarios, pois dende un primeiro momento o Fondo foi pensado como unha apropiación social de algo
que sempre foi noso e que debe ser valorado dende unha perspectiva de desenvolvemento co fin de
mellorar a calidade de vida e promover o uso sostíbel dos bens patrimoniais.

O FONDO DE DOCUMENTACION PARA O COÑECEMENTO DO TERRITORIO
DA UNIVERSIDADE RURAL DO EUME está dividido en SETE SECCIÓNS:
1 ) ARQUIVOS E DOCUMENTOS
No número 13 de Cátedra, no artigo “Onde están os nosos documentos?”, presentaba un
adianto dos contidos deste apartado que relaciona a documentación que máis directamente nos
afecta e que se conserva en 23 arquivos diferentes.
Como última contribución engadiuse a relación e localización dos documentos máis significativos da nosa Idade Media. Este listado foi elaborado polo profesor Xosé Francisco Correa Arias.
Para o coñecemento dos documentos medievais de toda Galicia ver “Relación de fuentes
documentales, publicadas o transcritas de la historia medieval gallega” de José Luís López Sangil
en www.estudioshistoricos.com
A UNIVERSIDADE RURAL DO EUME entregou a cada unha das bibliotecas públicas
municipais do territorio o caderno ARQUIVOS E DOCUMENTOS, de 320 páxinas, con información detallada e completa a disposición de calquera interesado/a.
2 ) BIBLIOGRAFÍA
Para facilitar a localización de toda a bibliografía que pode ser do noso interese, a historiadora e bibliotecaria Carmen Molina Taboada realizou unha base de datos que recolle 800
entradas con relación directa co noso territorio.
Os campos de busca son: Tema, autor/a, título, editor, ano, biblioteca, sinatura e formato.
Detallándose as bibliotecas onde poder atopar o texto desexado, seguindo criterios de proximidade.
Esta base de datos, que non contempla os artigos de prensa, foi pechada o 30 de xuño de
2006, estando a disposición de calquera persoa interesada en cada unha das nosas bibliotecas públicas municipais onde a UNIVERSIDADE RURAL DO EUME entregou unha copia.
A busca realizouse nas bibliotecas públicas municipais de Pontedeume, As Pontes e A
Coruña, na da Deputación da Coruña, nas universitarias da USC e da UDC, na base de teses
TESEO e na do CSIC e noutras de fóra de Galicia.
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Sendo moito o localizado, seguro que aínda queda material por incluír, polo que necesitamos a colaboración dos propios autores/as e dos lectores/as para que nos fagan chegar a
xavier8mares@wanadoo.es datos das involuntarias ausencias, poder rectificar algunha inexactitude e incorporar fotocopias de textos inéditos coa autorización do autor/a.
3) EXPERTOS/AS
Para poder identificar e localizar as persoas que máis coñecen o noso territorio dividímolas en dous grupos:
a.- Expertos/as con publicacións.
Son aqueles/as que destacan na base de datos bibliográfica presentada no apartado anterior. Investigadores/as que dedicaron e dedican meses e anos a estudar algún aspecto da nosa
xeografía ou das nosas xentes. Biólogos/as, historiadores/as, etnógrafos/as, antropólogos/as... que
moitas veces, en esforzos cargados de voluntarismo, conseguen rematar meritorias investigacións
que incluso chegaron a ser publicadas en prestixiosas revistas estranxeiras e que con todo, ás veces,
son descoñecidas entre nós.
Estudos de zooloxía ou prehistoria, de folclore, arte popular ou biografías, de flora ou costumes sociais, de xeoloxía ou medio ambiente... fundamentais para coñecermos mellor e que debemos agradecer ás esforzadas persoas que atraídas pola nosa xente e o noso contorno dedícannos
décadas e décadas, agasallándonos cos seus coñecementos.
Na relación de autores/as, sen dúbida destacan historiadores como Xesús Andrés López
Calvo, José Luís López Sangil, Carlos de Castro Álvarez e Xosé Francisco Correa Arias, todos eles
con máis de 12 publicacións sen contar os artigos de prensa. A historia local e a medieval teñen
neles os máis prolíficos autores. Outros historiadores/as, con máis de tres publicacións son José
Ignacio Fernández de Viana e María Teresa González Balash, Santiago Daviña Sainz, José García
Oro, Juan Sobrino Ceballos, Carlos García Cortés, Alberto Fernández González, Xosé Veiga
Ferreiro, Manuel Vidal Villaverde, Damián Yañez Neira, Bernardo Maiz Vázquez, Antonio Meijide
Pardo, Fernández Burgoa, Carola Macedo Cordal, Emilio Ramil González e Milagros Rumbo
Torres. Entre todos/as eles/as asinan traballos que van dende a historia antiga á contemporánea,
pasando polos mosteiros de Caaveiro e Monfero, a historia local, os Andrade, biografías, historia
da arte e arte popular...
Outro gran campo de atracción para os investigadores/as son os estudos sociais, con Sindo
Vilariño, antropoloxía con José Antonio Fernández de la Rota y Monter e Esther López López, a
toponimia con Isidoro Millán González, a arqueoloxía con José María Luengo Martínez, a etnografía con José María López Ferro e o folclore con Xosé Paz Fernández...
A bioloxía está cumpridamente representada con Angel B. Fernández López, José Moral
Bermúdez, Adoración Sánchez Mata, Jesús Souza Troncoso, Carlos Vales Vázquez. Francisco
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Novos Docet e Andrés Basalga Fraga, zoólogos; fauna, Joxe Mikel Garmendía Etxandi: liques,
Regina Carballa e M. E. López de Silanes; e medio ambiente con Xulio Astor Camino.
Con dúas publicacións relacionadas con algún aspecto do noso territorio aparecen outros/as
48 estudosos/as e 245 cun só traballo.
Estas espectaculares cifras dan idea do tremendo interese e a forte capacidade de atracción
que, para os investigadores/as máis diversos, exerce o noso.
b.- Expertos/as orais.
Aqueloutras persoas que pola observación e a experiencia dominan temas diversos do noso
pasado ou presente pero que nunca utilizaron a escrita para transmitir eses coñecementos.
Para eles/as creouse a videoteca “HUCHA DOS SABERES” (ver apartado 6)
4.- ICONOGRAFÍA
As fotografías, películas, gravados, postais... calquera material icónico contén unha extraordinaria información sobre o noso pasado que cómpre conservarmos. Os particulares fan ese labor
pero pode darse o caso de que, chegado un día, importantes coleccións vaian estragándose simplemente polo paso do tempo. Actualmente o proceso de salvagarda pasa pola dixitalización dos orixinais e a inmediata devolución aos propietarios. A UNIVERSIDADE RURAL DO EUME
ofrécese aos veciños para restaurar e conservar calquera colección.
Este importante labor, no que respecta ás fotografías, xa hai anos que o realizan as BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE PONTEDEUME e AS PONTES, localizando e dixitalizando fotografías particulares, creando uns fondos día a día máis completos e apreciados
polos veciños.
En FOTO RÍOS de Pontedeume conservan milleiros de instantáneas realizadas por Tito
Ríos nos seus 50 anos de profesión. Grazas a esa colección pode seguirse, polo miúdo, o último
medio século da vila. Ademais a Tito Rios hai que agradecerlle o rescate “in extremis” de varias
ducias de cristais-negativos da autoría de Marcelino Saavedra - fotógrafo do Baixo Eume nas
primeiras décadas do século XX - que apareceron tirados nunha derruba.
En FOTO VILA das Pontes, Santiago Vila conserva as extraordinarias coleccións do seu
pai e do seu avó, grazas as cales é doado secuenciar a evolución da vila nos últimos 80 anos.
No concello de San Sadurniño consérvase a “colección fotográfica da marquesa” cun
milleiro de unidades de respectábel antigüidade, e JOSÉ CASAL RODRIGUEZ, fotógrafo da
comarca entre os anos 1956 até 2003, ten milleiros de negativos.
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Un fondo importante, aínda non localizado é o de FOTO PACO de Pontedeume.
Varias asociacións de veciños, aproveitando a sensibilidade social sobre este tema, xa fixeron seus fondos e a A. de VV. do Deveso ten unha exposición permanente no seu local. Algunha
exposición tamén fixo o Consello de Anciáns do Alto e Val Xestoso.
Referente ás películas, coa colaboración de Chema Rodríguez Armada do Centro Galego
de Artes da Imaxe, pasáronse a DVD as seguintes:
“MALLA E FESTAS NO EUME” de Manuel Carballo Eibe (1956-58-60)
“UN EMIGRANTE DE VACACIÓNS” de Xesús López Formoso (1963)
“ENDESA, FEIRAS E FESTAS DE AS PONTES” de Rodolfo Yebra Rozas (1970-72)
“DE ANDRADE A SUÍZA” de Jaime Peco Piera (1970-77)
“AS PONTES” de Antón Ferreiro García (1978)
“A FESTA DA FRAGA” de Antón Ferreiro García (1980)
“FESTA DA MALLA DE CABALAR” de J. M. Romero Caaveiro (1999)
“FESTA DA MALLA DE CABALAR” de J. M. Romero Caaveiro e J. M. Orejas (2000)
“FESTA DA MALLA DE CABALAR” de José Graña (2002)
“FESTA DA MALLA DE CABALAR” de José A. Salgado (2003)
Por cesión de Vidario, para visionado:
“O RÍO LAMBRE” de Antonio Río López (1991)
“O RÍO EUME” de Antonio Río López (1993)
Por cesión de 8 mares s.l., para visionado:
“O CORAZÓN DA FRAGA” de Brisset/Dancausa (2004)
“FESTA DA MALLA” de Brisset/Dancausa (2006)
“FESTA DA ESFOLLA” de Brisset/Dancausa (2006)
Todos estes documentais ou reportaxes quedan conservados na videoteca da UNIVERSIDADE RURAL DO EUME.
Ademais na videoteca do Museo Etnográfico da Capela teñen:
“MUÍÑO” do Grupo Travelling (2000)
“CARBOEIROS” do Grupo Travelling (2001)
“CORREDORES VIVOS” de Brisset/Dancausa (2006)
“ZOQUEIRO” de Fornos (2006)
A disposición de calquera interesado/a temos un caderno de 130 páxinas coa relación das
imaxes gravadas aquí e emitidas pola TVE e a TVG.
Así como fichas de todo o material do noso interese conservado no CENTRO GALEGO
DE ARTES DA IMAXE.

documentacion.qxp

29/05/2007

13:22

Página 132

132

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios
No que respecta aos gravados, existe a obra gráfica de Julio Prieto Nespereira en exposición permanente no Torreón dos Andrade de Pontedeume e a do pintor eumés Víctor Gómez
Garabana con máis de 50 pranchas.
Temos constancia de que existen varios fondos particulares de documentos sonoros.
Fundamentalmente gravacións magnetofónicas. Se os propietarios/as desexan podemos incorporalas ao Fondo.
5 ) HEMEROTECA
Os xornais, revistas de festas, de asociacións ou de calquera tipo de agrupación son tamén
unha importante fonte de información.
XORNAIS E REVISTAS DE PONTEDEUME
Na HEMEROTECA da BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTEDEUME
consérvanse valiosos exemplares de xornais publicados na vila dende 1890. No listado realizado
por Alexandre Caínzos Corbeira, bibliotecario e arquiveiro, aparecen:
EL EUME dende o 16 de febreiro ao 31 de agosto de 1890
LA VERDAD dende o 12 de outubro ao 14 de decembro de 1902
EL ECO DE PONTEDEUME dende febreiro de 1906 até setembro 1907
EL PÁJARO , día 8 de setembro 1907
ECOS DEL EUME dende o 6 de febreiro de 1910 até o 29 de set. de 1918
BREAMO dende o 27 de xuño até o 21 de novembro de 1915
REVISTA ESCOLAR PONTUMIO, COLEGIO “LUIS VIVES”, 14 números dende decembro 1952 até febreiro de 1960
TEMPOS, 13 números dende febreiro de 1989 até abril 1990
AFÁN, 4 números dende agosto 1989 até maio 1994
ALFOZ, 33 números dende xaneiro de 1990 até marzo de 1995
O EUME , 2 números de 1995 e 1996
VOCEIRO “TREME A TERRA”, dende 1996
O COMARCAL dende 1999 até xuño 2003
44 PROGRAMAS DE FESTAS dende 1910.
XORNAIS E REVISTAS DAS PONTES
O 1 de outubro de 1913 publícase o primeiro exemplar de LA UNION, PERIÓDICO
INDEPENDENTE DE PUENTES DE GARCIA RODRIGUEZ, de carácter quincenal, coincidindo coas feiras que se celebran os días 1 e 15 de cada mes. O seu director era Julio Illade Rilo, cuxa
familia conserva a colección. Para máis información ver o traballo de Xosé María López Fernández
en www.amigus.org Para a presente etapa de “La Unión” de As Pontes, dende 1997 até hoxe, ver
www.amigosdeaspontes.org
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A bibliotecaria, Anabel Alonso López, está tentando localizar todas as REVISTAS DE
FESTAS, que nas Pontes son de extraordinario interese pola calidade do seu diverso contido.
XORNAIS DE FERROL E A CORUÑA
Ademais da prensa local, nos xornais de información xeral de Ferrol e A Coruña toparon
espazo, mais ben escaso, novas que afectaban ao noso territorio.
No labor de recoller ese material destaca Antón Ferreiro García, presidente da Irmandade
As Pontes – Lesneven – Carmarthen, que conservou pacientemente todas as noticias publicadas
sobre a vila das Pontes, dende o ano 1983. Durante máis de 20 anos foi encadernando as novas do
DIARIO DE FERROL, LA VOZ DE GALICIA, NORTE DE GALICIA, FERROL DIARIO, A
UNION (na súa segunda etapa! 995-96) e O COMARCAL. Agora estanse fotocopiando para deixar
a disposición de calquera interesado na BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DAS PONTES.
Tamén na BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE PONTEDEUME poden consultarse,
en papel, as páxinas locais de LA VOZ DE GALICIA dende 1986.
Outras HEMEROTECAS: (datos en GUILLERMO LORCA FREIRE, Historia da prensa
ferrolá, Ed. O Castro, Sada,1992)
ARQUIVO MUNICIPAL DE FERROL:
LA MONARQUIA (1886-1897)
DIARIO FERROLANO (1903-1916)
HEMEROTECA DO ATENEO FERROLÁN
LA DEMOCRACIA (1885 – 1896)
FERROL DIARIO (1969 – 1980)
EL CORREO GALLEGO etapa ferrolá dende 1878 até 1938, a colección completa no propio xornal en Santiago.
EL NOROESTE da Coruña algúns números na REAL ACADEMIA GALEGA
LA VOZ DE GALICIA, solicitada pola UNIVERSIDADE RURAL DO EUME unha copia
da colección dixitalizada en CDs, para que os interesados en consultala non teñan que desprazarse
á Coruña.
Como exemplo ilustrativo da importante información que podemos extraer da hemeroteca,
ao final do artigo reprodúcense as novas publicadas sobre o territorio en La Voz de Galicia durante
todo o 1907. Hai 100 anos.
6 ) VIDEOTECA HUCHA DOS SABERES
O obxectivo máis importante do Fondo, o máis urxente, era a creación da videoteca
“Hucha dos Saberes”. Conseguir gravar entrevistas aos veciños nados nos anos 10, 20, 30... nas
que transmitiran as súas lembranzas, experiencias, sentimentos, sensacións... anécdotas da vida,
dos oficios, das relacións humanas e da interacción co territorio dunha xeración que se fixeron
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homes e mulleres nun mundo aínda pre-industrial e foron testemuña, tras dos difíciles anos da posguerra, da chegada da onda definitiva que asolagou aquela sociedade, que un día foi representativa de toda Europa e que atopou nas Fragas do Eume un dos seus últimos refuxios. Así como o
bosque atlántico, antes dominante na paisaxe do continente, foi desaparecendo xa dende o século
XIX, en Francia, en Alemaña, na Gran Bretaña, na cornixa Cantábrica, na propia Galiza... pola
agresividade e presión da industrialización, do urbano, do cosmos burgués... así foi desaparecendo
a sociedade e cultura europea tradicional, dos seres humanos que interactuaban con el.
A “Hucha dos Saberes”, xustifica por si soa a necesidade de creación deste fondo. Libros,
documentos, xornais... seguirán onde están pasadas décadas e centurias... pero o Patrimonio
Inmaterial desaparece inevitabelmente. Atendendo esta urxencia entrevistei, dende o 2002 até
hoxe, 175 persoas dos máis diversos oficios e circunstancias, recomendadas por outros veciños
que apreciaban neles especiais capacidades memorísticas, calidades narrativas ou vivencias singulares. Dicir que correspondendo minimamente a amabilidade do entrevistado/a agasallábao cunha
copia da gravación como agradecemento.
A memoria oral é un dos alicerces para o coñecemento do noso pasado, complementaria da
documentación, da interpretación dos estudosos, dos restos materiais e obxectos etnográficos. Os
investigadores encontrarán na “Hucha dos Saberes” informacións ofrecidas por persoas anónimas
que, dende seu punto de vista, comentan os temas máis subliñábeis das súas vidas e as doutros
moitos. Sobre circunstancias que marcaron o século XX para toda a humanidade e polo tanto tamén
para este recuncho periférico. E como, en definitiva, foi acabando aquel mundo, anacrónico xa
daquela en Europa occidental, onde a dureza da vida e a limitación dos recursos aparecía compensada por unhas prácticas sociais solidarias, interiorizadas en todos e cada un. Seus avós, seus pais,
eles mesmos sufriron guerras, doenzas, fames, discriminacións, prepotencia do urbano, emigración... e malia todo, conseguiron saír adiante, adaptándose a un novo ciclo económico, onde o
día a día requiría respostas nunca antes experimentadas. Na infancia foron educados no respecto á
natureza, procurando un delicado equilibrio entre a escaseza e a fartura, pero viron como o progreso desprezaba eses saberes tradicionais e esas relacións humanas que lles permitiron gozar dos
momentos máis felices das súas vidas.
Pero as ideoloxías dominantes cambian e o pensamento monolítico que, en aras da productividade, xustificaba calquera intervención agresiva, destrutora e contaminante, está revisándose.
Entón acordámonos dos nosos sabedores/as e do seu Patrimonio Inmaterial.
Tal como pasou co Patrimonio Material. Sobre o que no noso territorio temos un exemplo
ben paradigmático como proba de que a mentalidade foi mudando. Velaí un recorte de prensa, no
que un ministro de Gobernación anunciaba o inminente traslado da fachada do mosteiro de
Monfero á cidade da Coruña, onde serviría de fronte á igrexa de San Pedro de Mezonzo, cuxa construcción, na praza de Catro Camiños, realizábase naqueles tempos. Afortunadamente, cando xa
comezaran a marcar as pedras, a orde foi anulada.
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Evidentemente semellante barbaridade só podía partir de quen, cunha mentalidade
trasnoitada, permanecía impermeábel ao consenso social que, xa daquela, entendía que o
Patrimonio Material debía ser conservado in situ, pois só onde foi realizada a obra adquire auténtico sentido.
Co Patrimonio Natural tamén no noso territorio temos un exemplo doloroso. Como todos
sabemos, a imposición do Parque Natural das Fragas do Eume, sen respectar nin escoitar as arelas,
ideas e intereses dos milleiros de veciños afectados - indubidábeis protagonistas dese espazo
humanizado dende hai máis de 1000 anos - é unha mostra da incompetencia duns xestores escollidos por uns conselleiros que aínda non asumiron que os tempos das imposicións xa remataron.
Despois de 10 anos da creación do Parque, os veciños seguen a agardar que a actitude da administración se acomode ás prácticas democráticas. Ese día chegará e será para ben de todos.
Sirvan estes dous exemplos de intervención ante os Patrimonios colectivos, para entender
como evolucionan, ou deben e poden evolucionar, os criterios de actuación, xestión e conservación.
Co Patrimonio Inmaterial a conciencia social vai decantándose claramente pola súa conservación. O paso adiante dado por EuroEume financiando este ambicioso proxecto será seguido en
moitos outros sitios, e un día serán as institucións culturais quen o imiten.
De momento o noso fondo é pioneiro na súa amplitude e pretensións pero sen dúbida, ben
axiña, será recoñecido especialmente pola existencia da HUCHA DOS SABERES e pola xenerosa
achega dos entrevistados, dos nosos/as expertos/as orais.
Pero todo esto non son máis que palabras e elucubracións sobre o futuro. O fondo, hoxe
mesmo, xustifícase só se os/as veciños/as o consideran como propio, se están representados/as, se
o consideran de autoría colectiva. Para iso realizáronse as Recolleitas dos Saberes.
7 ) RECOLLEITAS DOS SABERES
Para informar do proceso de creación do fondo, para localizar as persoas entrevistábeis,
para mostrar o material que iamos localizando, para crear dinámica de obra colectiva, púxenme en
contacto con todo tipo de entidades veciñais (2), entre a que destacan as asociacións de veciños
pero tamén as de mulleres rurais ou labregas, cooperativas, amas de casa, de viúvas, xuvenís, culturais, recreativas, centros de maiores ou simples comisións de veciños. Un total de 22 entidades
que nos abriron as portas dos seus locais, convocando aos socios/as ás asembleas que chamamos
“Recolleita dos saberes”
Creando interese polo pasado, faciamos circular de man en man unhas 60 fotografías representativas dos principais fondos, despois proxectábanse cinco ou dez minutos de cada unha das
películas que iamos localizando. Aproveitando que as primeiras son mudas, falábase dos obxectivos do Fondo, da posibilidade de localizar algunha outra película, de crear coleccións fotográfi-
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cos, da necesaria colaboración de todos/as para identificar os veciños/as para entrevistar... de que
toda a documentación recollida queda a disposición de calquera investigador/a ou veciño/a interesado/a e de que entre os obxectivos finais do traballo esta a divulgación de todo o material e a
musealización da “Hucha dos saberes” nun espazo adecuado ao extraordinario contido que estamos atesourando. Neste senso EuroEume solicitou á Deputación Provincial o mosteiro de Caaveiro
para situar este museo das “nosas xentes”, do noso Patrimonio Inmaterial. Do Patrimonio
Inmaterial europeo.
Rematabamos as “Recolleitas” co visionado das reportaxes das festas que, baseadas en
actividades tradicionais, se celebran no territorio: “Festa da Malla” de Cabalar e “Festa da Esfolla”
de Labacengos, e o documental “O corazón da fraga” realizado aproveitando entrevistas do Fondo
e no que unha ducia de veciños/as analizan como interviñan, interveñen e deben intervir na súa
interacción coas Fragas do Eume. Este último traballo, realizado para as “Recolleitas”, presentábao
como mostra da necesidade de poñer os medios técnicos adecuados, por exemplo unha cámara de
vídeo dixital, ao servizo dos nosos expertos orais - protagonistas da interacción tradicional co territorio – para que as novas xeracións poidan aprender da súa experiencia, facilitando a toma
decisións que partan dunha realidade certamente complexa, pero entendíbel en tanto, afortunadamente, contamos con excelentes mestres.
A partir de agora o Fondo ten que demostrar súa operatividade que pasa pola súa constante
actualización, enriquecemento e posta ao servizo dos interesados/as. Se colabora no reforzamento
da identidade territorial, informando e documentando, dando criterios propios ao desenvolvemento futuro, quedará xustificada esta aposta pola posta en valor do noso patrimonio cultural. Que
camiñe nesa dirección xa será mérito dunha xestión que incentive a participación de todos.
(2) Asociación de Mulleres Rurais de Vilarmaior, Centro Social Fogar da 3ª idade de As
Pontes, Centro Municipal de Maiores de Pontedeume, Unidade Veciñal “Olmo” de Pontedeume,
Asociación Cultural “Rivera Suárez” de As Somozas, A. de VV. “O Castelo” de Narahío, A. de VV.
“Adiante” de Igrexafeita, Sociedad “O Loureiro” de Lavandeira, Asociación “O Pértego” de
Cabalar, Taberna Irmandiños de Moeche, Cooperativa e A. de VV. do Alto Xestoso, A. de VV de
Labacengos, A. de VV. de Ombre, A. de VV. e Asociación de Mulleres Labregas de Vilachá,
Asociación Veciñal e Cultural de Andrade, A. de VV. “O Igresario” de Doroña, Asociación “Treme
a Terra” de Pontedeume, Amas de Casa de Cabanas, Asociación Viúvas de As Pontes e Comisión
de Veciños de Lagares.
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O Fondo só ten sentido se os veciños/as o consideran de autoría colectiva

Nas Recolleitas dos saberes presentábamos fotografías representativas dos principais fondos localizados
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Na videoteca Hucha dos saberes, consérvanse as entrevistas a 175 veciños/as. Un deles Román de Soaserra, un dos
últimos fragueiros

As películas rodadas no territorio desde os anos 50 foron presentadas nos locais sociais das asociacións
que colaboraron
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Félix Pena Calvo, secretario da Asociación EuroEume, que nas Recolleitas explicou o por qué do Fondo

Xavier Brisset Martín, coordinador do traballo de creación do Fondo
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DA HEMEROTECA DA UNIVERSIDADE RURAL DO EUME NOVAS
QUE SOBRE O NOSO TERRITORIO PUBLICOU “LA VOZ DE GALICIA”
EN 1907

4 xaneiro 07
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9 febreiro 07
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26 abri 07

10 maio 07
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documentacion.qxp

29/05/2007

13:23

Página 148

148

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios

30 xunio 07

27 xunio 07

7 xullo 07
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