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Martes 24 ás 20.15 h

Contra a morte. Unha aproximación a Lois Pereiro
Alexandre Cancelo & Iago Martínez (2011, 77’) 

Martes 31 ás 20.15 h

En todas as mans.
Diana Toucedo (2015, 100’) 
Con presentación e debate dirixido polo equipo
de Trespés Sociedade Cooperativa Galega. 

Patrimonio
habitado



Patrimonio habitado.

O audiovisual que presentamos viaxa polo patrimonio inmaterial da Reserva 
da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés (RBTGX) empregando como guía 
a memoria da súa veciñanza. Percorre os seis concellos da RBTGX (Bande, 
Calvos de Randín, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños) na procura de relatos 
en primeira persoa sobre formas de vida, oficios e festexos, e atopa elementos 
patrimoniais que, xunto coas serras, ríos e monumentos, definen e outórgan-
lle identidade a este territorio.

A veciñanza de Xendive (Lobios) ensínanos o marquelo e maila porca; xogos 
sinxelos, de pedras e paus, que se adoitaban practicar mentres se socializaba 
durante traballos colectivos do monte. Neles podíase dar unha división clara 
de xénero, aínda que as persoas de máis idade afirman que antes as mulleres 
xogaban a todos aqueles xogos que máis tarde se identificaron como tipica-
mente masculinos, e demóstrano con pau e “lancha” na man.

En Lobios, Marta fálanos de ritos e lendas. O bautismo do muíño, a casa Es-
cusalla e tamén unha das máis estendidas na zona: a lenda de Porcarizas, que 
conta como levaban as persoas maiores que xa non podían traballar ao monte, 
abandonábanos onde non podían volver e acababan morrendo. Da man de 
Celso (Calvos de Randín) achegámonos ao contrabando ou ”ramboia”, unha 
actividade que desde tempos inmemoriais tivo moita importancia nos con-
cellos galegos e portugueses da RBTGX. Se dos seus comezos (talvez desde 
que existe a fronteira ou “raia seca”) case non se garda rexistro escrito, o seu 
final é tan recente que non se dá por morto de todo, habendo quen di que 
simplemente se transformou e é imperceptible.

Chega o entroido. O tempo da carnalidade celébrase nos días anteriores á Co-
resma, como despedida do carnal, da carne, e como entrada á abstinencia da 
Coresma. A crítica e sátira mestúranse coa inversión dos valores e a liberdade 
de expresión e actuación (as máscaras gozan de dereitos tradicionais de in-
munidade aínda que se metan cos demais). Deste período e das máscaras das 
súas zonas fálannos Mari, Alberto e Maika: os Troteiros de Bande, os Galáns 
e Madamitas en Entrimo, e o Cabreiro en Muíños, todas elas en proceso de 
recuperación por parte do asociacionismo e das entidades locais.

En Olelas (Entrimo) Rosa e Zé traen o ritmo e o son da concertina. As súas 
danzas e músicas son na maior parte dos casos compartidas coas poboacións 
veciñas de Portugal debido á súa proximidade e intensa relación, unha rela-
ción coa beira portuguesa que fai de Olelas un espazo diferente do resto do 
concello, o cal destaca tanto na fala como nas demais expresións culturais. 

Resta aínda pasar polos muíños (de maquía e de herdeiros), os fiadeiros, as 
festas e o taller do cesteiro. Segue a viaxe.

Patrimonio habitado (2015) foi dirixido por Illa Bufarda e co-guionizado por 
Illa Bufarda e a Ute Feitoría Verde-MaOs Innovación Social para a Reserva da 
Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés.

Este territorio foi declarado pola UNESCO como Reserva da Biosfera Trans-
fronteiriza Gerês-Xurés en maio de 2009; un espazo de ocupación humana moi 
antiga, hoxe sinal de identidade dun pasado cultural e natural de grande impor-
tancia.

Patrimonio habitado 
Illa Bufarda (2015, 47’) 


