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Sobre o concepto de paisaxe

“Entenderase por ‘paisaxe’ calquera parte do 
territorio tal e como a percibe a poboación, cuxo
carácter sexa o resultado da acción e da 
interacción de factores naturais e/ou humanos” 
(Convenio Europeo da Paisaxe, 2000. Artigo 1.a)

Algunhas aclaracións previas:
• Equipárese con todo o territorio
• Importante para a calidade de vida
• Constitúe un recurso económico
• Integración nas políticas de ordenación
• Necesidade de contar coa participación pública



Sobre o concepto de paisaxe

• A paisaxe como realidade percibida: tantas 
paisaxes coma persoas:
– Depende de creenzas, forma de pensar, 

coñecementos, sentimentos, emocións,        
recordos, memoria…

– Paisaxe como proceso vivo.
• Códigos compartidos, imaxes e ideas comúns

sobre moitas realidades e lugares.
• Así, Ancares asóciase cunha serie de 

elementos xa asentados no imaxinario
colectivo.





As miradas ao territorio

• Cal é a orixe desas representacións?
• Correspóndese coa percepción que teñen os 

veciños da súa propia paisaxe? 
• Que peso teñen nas políticas territoriais?

Dous tipos de miradas ao territorio:
• Externa: xentes que viven fóra do espazo con 

percepcións parciais e puntuais.
• Interna: poboación local, creadora da paisaxe.



As miradas ao territorio

Mirada formal

Área de distribución do castiñeiro
(Castanea sativa) na Península 

Ibérica. En Viéitez et al. (1999:22)

Mirada interceptada

Souto de castiñeiros

Mirada vital

Veciña soutando

INTERNAEXTERNAS
Obxectiva Subxectiva



Mirada formal

• Análise de case 500 documentos académicos,  
técnicos, legais… Séculos XX e XXI.

• Ata 1980 case desapercibido
• Nos anos 80: lenda negra

“País remoto, a duras 
penas accesible.” 

(García Merino, 1987:13)

“O mundo parecía 
afastado, distante, 

estraño a este poboado.” 
(Pastrana, 1987:13)



Mirada formal

• Nos anos 90: auxe de publicacións; puntuais no tempo e cada vez 
máis fragmentadas nos seus contidos.

– Sobre educación e o subdesenvolvemento (Casaseca, 1990), a casa e o pobo 
(González Reboredo, 1990), a crise dun sistema tradicional (Rodríguez 
Campos, 1990), os conxuntos etnográficos (Llano, 1990), as bases 
económicas (González Reboredo e González Vecín, 1991), a cultura material 
(González Pérez, 1991), o paso da Historia (Hita, 1991), a documentación 
medieval (Gómez, 1992), a repoboacion monástica (Rodríguez González y 
Durany, 1992), as pallozas (Rodríguez Canora, 1993), o modelo económico 
(Pérez Álvarez, 1994)…

– Desde as Ciencias Naturais moita da bibliografía analizada fala da necesidade
de protección e de recoñecemento medioambiental do territorio e dos seus
valores ecolóxicos (Hevia et al., 1990; Trapiello, 1991; IEB, 1991; Adrados, 
1992; González Arias, 1993 e 1995; Blázquez, 1993; García Barba, 1995; 
Cassinello, 1995;  García Pérez, 1997; Coedo Novo, 1997 e 1999; Santos, 
1998). Bioloxía e Xeomorfoloxía son as disciplinas máis activas.



Mirada formal

• Século XXI: a paisaxe dos Ancares xa é 
maioritariamente natural; o 63% das 
publicacións son de temática medio ambiental.

• En paralelo apróbanse numerosas figuras de 
protección e conservación que afectan á serra e 
aos pobos e vales máis próximos.

• Impóñense novos usos e manexos do territorio.



Figura de protección Ano

Área Importante para as Aves (IBAS): Ancares Mountains 2000

Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN): Os Ancares – O Courel 2004

Conservación do urogalo cantábrico 2004
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Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA): Ancares 2004
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) rexión bioxeográfica Atlántica: 
Ancares‐Courel

2004

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) rexión bioxeográfica 
Mediterránea: Ancares‐Courel

2006

Reserva da Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e 
Becerreá

2006

Patrimonio da Humanidade (proposta): Ancares ‐ Somiedo 2007

Zona de protección do oso pardo 1992

Reserva de Caza 1963



Mirada interceptada

• Análise de noticias publicadas no ABC, El 
País, El Mundo, La Vanguardia

Anos Número de noticias
Antes de 1980 29
1980‐1989 74
1990‐1999 64
2000‐2013 110
TOTAL 277

Temas
Número de 
noticias

Medio ambiente 77
Sociais 69
Tempo 57
Cultura 21
Servizos 20
Etnografía 11
Incendios 11
Turismo 11



Mirada interceptada

• Destaca a linguaxe empregada e resaltan 
sempre os elementos máis exóticos.

• 4 imaxes principais dos Ancares:
– Histórica
– Poboacións medievais
– Pobos illados
– Paisaxes virxes

“poderosa arquitectura da 
serra e picos de Ancares” 

(ABC, 15-5-1968)

“Vin cousas que vos non 
creeríades” 

(El País, 17-8-2002)

“Aquí as pallozas dos 
pobos son o reducto 

último da máis cruel e 
dramática endogamia.” 

(El País, 18-1-1987)

“Illado durante séculos
aínda perviven a súa
natureza bravía e as 
súas formas de vida 

protohistóricas.” 
(El Mundo, 11-7-1998)



"Montañas de cumes suaves e escarpadas ladeiras, paisaxes fríos e desolados, aldeas escondidas en 
vales, un manto de neve no inverno e unha festa de regatos e ríos de purísimas augas, en primavera e 

verán. Despois viran as paisaxes virxes, as curvas serpenteaantes entre as ladeiras dunha serra castigada 
pola dureza dun crú inverno.” (El Mundo, 11-7-1998)

"Entre tanta natureza salvaxe, as aldeas escóndense
recelosas mirando os vales e os veciños viven tranquilos, 
aferrados as súas costumes e alleos o devir do tempo. Ata 

este rincón de Galicia hai que chegar con ganas de percorrer
as súas entrañas por sendeiros sinuosos que se adentran 
entre bidueiros, carballos, cereixos, nogais... E non é difícil 
que saia ao paso o grito ronco do urogalo, todo un símbolo 

dos Ancares.” (El Mundo, 22-2-2003)



“Despois dunha penosa e longa marcha entre a 
neve, monte arriba, co sendeiro de ferradura
borrado totalmente e a ventisca e o silencio 

azotándonos a cara (...) Ese longo rosario dos 
montes malditos, dos pobos perdidos que a neve e 
o medo sepultan como a mortos durante dous ou

tres meses ó ano.” (El País, 18-1-1987).

“Recorríamos Os Ancares, uns montes ásperos e 
monumentais, abrumados polo sol vertical. Paseábamos ó 
atardecer polas brañas altas, por camiños verdes que as 
sombras ían conquistando, mentres o vento dos cerros 

metía nos nosos oídos un lixeiro siseo, como se estivese
mandándonos calar.” (El País, 17-8-2002).



Mirada vital

• Esta é a menos coñecida, a mirada máis esquecida
ao longo do tempo pero a máis importante.

• Máis de 30 entrevistas, conversas coa poboación
local, enquisas, grupos de discusión, opinión de 
expertos, convivencia cos veciños, arquivos
públicos e privados…

• O home é aquí parte da paisaxe e destaca aspectos 
descoñecidos para as outras miradas, outorga
significados máis profundos. A paisaxe describe 
aquí lugares e vidas moito máis complexas.



Mirada vital



Mirada vital: tempos pasados

• A vida organizábase arredor das 
actividades do campo e do tempo 
meteorolóxico:
– Principios do verán a herba, en agosto o 

centeo, en setembro recollíanse as patacas, a 
leña para o inverno, sembrábase o pan, 
rozábanse os soutos…

– O outono era tempo de castañas e o inverno 
de matanzas.

– Na primavera había que sacalo esterco, arar 
as terras, sembrar as hortas…

– Ao longo de todo o ano había moito gando
que atender: veceiras, vacas, brañas

– Tamén os bailes e polavilas formaban parte 
da paisaxe (interxeracionais, cargadas de 
valores, tradicións e coñecementos).

“Todo estaba pelado, 
mantíñase aquí un montón 

de gando e non había 
incendios, había unhas

campas verdes moi guapas.” 
(veciño de Murias)



O pan como elemento simbólico



Mirada vital: tempos pasados



Mirada vital: tempos de mudanzas

• Cambios na paisaxe social:
– Éxodo rural: máis do 70% da poboación desde 1950.
– Redúcese o traballo comunal: abandono progresivo dos 

montes e os seus aproveitamentos.
– Van desaparecendo as polavilas ás noites.
– Comezan a entrar ingresos regulares nos fogares:

• Cambios na alimentación
• Luz (paisaxe visual) e auga

(paisaxe sonora) nas casas
• Electrodomésticos

“O mundo comezou a 
despegar sobre os anos 65 a 
70, ata aí era igual que cen

anos antes.” (veciño de Rao)



Mirada vital: tempos de mudanzas

• Cambios na paisaxe visual:
– Abandono progresivo de searas e prados de sega e 

veceiras
– Bosques que van encerrando aos pobos e pechando os 

camiños
– Cada vez menos gando solto no monte, menos quen roce 

os soutos, nin recolla landras para os porcos nin folla 
para as cabras nin estrume para as cortes.

– As silvas invanden o patrimonio arquitectónico: muíños, 
ferrerías, lavadoiros, alvarizas, pontes…

– Tápase a pedra, a madeira e os corredores das casas, ás
que chega a auga e a luz (visibles pola noite); e 
asfáltanse os camiños (cambian as cores).



Mirada vital: tempos de mudanzas



Mirada vital: tempos de mudanzas

• Cambios na paisaxe sonora:
– Non queda gando solto nos montes.
– Tractores, segadoras e maquinaria agrícola.
– Non hai festas nin polavilas.
– Non quedan mozas 

cantando nos ríos, nin
lavadoiros nin nas
fontes. Nin nenos
xogando polos 
camiños nin rebumbio 
de xente.

– Predomina o silencio 
(iluminado).



Mirada vital: tempo presente

• A paisaxe segue a ser o reflexo das 
características do rural, que son as mesmas de 
fai dúas décadas:
– Despois de decenas de informes, diagnósticos, estudos;
– de múltiples programas e plans de desenvolvemento;
– de propostas que se repiten e van sempre na mesma dirección:
– O medio rural segue a despoboarse

“Desenvolvemento rural desde Madrid e xa non digo 
desde Bruselas, porque se expoñen cousas que despois

sobre o terreo son moi complicadas de poñer en 
marcha.” (Xerente de desenvolvemento rural)



Mirada vital: tempo presente

• As políticas de protección da natureza
tampouco conseguiron dinamizar o texido
económico e social:
– Responden as demandas da poboación urbana;
– aos pobos trouxeron restriccións e máis papeleo;
– os cartos gástanse polo camiño:
– O medio rural vivo está lonxe de ser unha realidade.

“Hai moita xente vivindo dos Ancares, e vivindo ben, 
sen pisar nunca os Ancares.” (presidente de asociación 

de desenvolvemento rural)

“En moitos sectores, sobre todo na gandería o tema do 
papeleo é esaxerado, cada vaca ten unha carpeta de 
oito tomos, eso é así.” (Secretario de Asociación de 

Gandeiros)



Mirada vital: tempo presente

• Certa reforestación de pinos
• Pastizais nos cumes alombados
• Pequenos desbroces
• Gando vacún para a venda de carne
• E hortas de policultivo

“Vai todo de monte.”
(varios veciños)



Mirada vital: tempo presente

• Despoboación e abandono administrativo (e 
social) son parte destacada da paisaxe actual:
– As aldeas volven a quedar a escuras, porque non queda xente

e porque cambiar unha bombilla sae a precio de ouro.
– De día tamén cambian as cores e súa estética rechamante

oculta a realidade as miradas inxenuas

“Poñer unha bombilla nalgún pobo que está lonxe da 
casa do concello ¿canto costa? Non pode ir un só, 
teñen que ir dous pola póliza do seguro por se pasa 

algo, máis os gastos do coche, etc. (…) Cando 
mandas a alguén a un pobo por aí afastado a 

cambiar unha bombilla, pois buscas facer algo máis
pola zona e aproveitar a viaxe, porque senón cambiar 

dúas ou tres bombillas sae a precio de ouro.”
(Alcalde de Cervantes)



• O monte invade todo e homoxeniza a paisaxe



– Un bosque mesto e cheo de matogueiras
– Camiños pechados para persoas, gando e fauna



• Desaparece tamén o patrimonio inmaterial



• A paisaxe perde a memoria do lugar



Conclusións

– Non hai unha aposta decidida polo medio rural.
– O territorio é o mesmo, pero a paisaxe cambia en función das miradas que 

destacan uns elementos ou outros.
– Impóñense as miradas externas e as súas percepcións parciais, urbanas e 

medioambientais fronte aos aspectos sociais e a realidade cotiá.
– As políticas de desenvolvemento rural e de protección da natureza non 

alcanzaron os obxectivos previstos.
– Os xestores históricos do territorio, os verdadeiros artífices da paisaxe que 

son os veciños non son escoitados nin tidos en conta. 
– De xeito tal que xentes e montes seguiron o camiño iniciado a mediados do 

século pasado, cara o abandono do rural e da montaña entendida coma un 
espacio de vida e de esperanza.

– Co abandono do rural pérdense ecosistemas, valores e recursos patrimoniais e 
empobrécese a paisaxe (e tamén a sociedade). Así, o monte queda a merced 
dalgún lume voraz entre cuxas lapas bramará o bosque chamando inútilmente 
por aqueles que o coidaban e xa non están.
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