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Carlos García Martínez

sobor de todo de o transmitir ás
xeracións futuras.

O patrimonio cultural non se limita
só ao acervo de mobles e inmobles
con significado artístico, senón que
está constituído por todos os elemen-
tos, tanto materiais como inmateri-
ais, que corresponden aos niveis tec-
noeconómico, social e ideolóxico
que integran toda cultura e que son
expresión dos grupos sociais que for-
man unha comunidade.

Dende esta perspectiva, o patrimonio
é parte destacada da urdime da nosa
identidade como pobo. Resulta
obvia, por tanto, a necesidade da súa
defensa, conservación e transmisión.
Pero tamén o patrimonio cultural é
un dos activos básicos máis idóneos
para xerar rendabilidade coa súa ade-
cuada posta en valor.

Dentro destes dous parámetros, o
patrimonio como sinal identitario e a
procura de darlle novos usos, crean-
do as condicións para que a súa
preservación se valide polo proveito
que se tire da súa valorización,
desenvólvese a actividade de Felipe
Arias no que atinxe á realidade patri-
monial de Galicia.

Foi sempre consciente de que fac-
tores como a abundancia e a va-
riedade dos nosos bens culturais e a
súa particular dispersión actuaron en
parte como causa do seu descoñece-
mento e abandono, así como o pro-
ceso acelerado de cambios que se
levan producindo na nosa sociedade,
a súa deficiente xestión e, cómo non,

a incuria, case sempiterna, das
administracións chamadas a coidar
del ou a escasa transcendencia que
acada nunha sociedade á que se lle
substraeu a súa memoria histórica,
conduciron irremediablemente á
desprotección do patrimonio cultural
e á perda da función e uso, que leva
a propia desaparición. A emendar
esta situación dedicou Felipe Arias o
seu empeño.

Eis o afán posto na confección de
catálogos e inventarios para rescatalo
da ignorancia e poder, a partir deles,
avaliar o estado dese patrimonio cul-
tural e establecer unha diagnose para
deseñar as actuacións de preser-
vación, divulgación e posta en valor.

Eis tamén a denuncia reiterada per-
ante organismos e institucións polas
desfeitas e atentados que un día si e
outro tamén sofren ao largo do país
os nosos bens culturais e a partici-
pación activa en todo movemento ou
campaña que axude a mellorar a
saúde daqueles. Actitude decidida e
combativa que o levou a ter contro-
versias e que lle ocasionaría non
poucas contrariedades.

Velaí os seus traballos publicados
verbo da problemática de diversos
aspectos do noso patrimonio, que o
fan ocupar un posto sobranceiro
entre os especialistas nesta temática
e a súa arela por difundila.

Sempre observou con preocupación
que a concienciación social sobor do
patrimonio cultural estaba lonxe da
racionalidade que require a súa

preservación e posta en valor. Esta
percepción incitouno a contribuír e a
fomentar accións divulgativas que
propiciaran o seu coñecemento co
fin de lograr unha nova dinámica na
sociedade cara este importante eido
da cultura e que deparase a súa asun-
ción como trazo fundamental da
nosa personalidade colectiva, e con-
secuentemente a súa conservación,
porque é sabedor de que a perda dal-
gún elemento do patrimonio cultural,
supón sempre a perda dun anaco da
nosa propia identidade.

Parabéns á agrupación cultural Xer-
molos de Guitiriz por ter dedicado a
Felipe Arias esta duodécima edición
dos Encontros da Terra Chá. Os seus
méritos afiuzan esta escolla. No
homenaxeado concorren algunhas
características que o converten
asimesmo nun galego exemplar.

Todos os recoñecementos son
poucos para agradecer ás persoas a
dedicación a favor da comunidade.
Non hai dúbida do seu papel alenta-
dor, aínda que Felipe Arias ande
sobrado de folgos para seguir arreo
na laboura, co entusiasmo que el
sabe pór, e coa esperanza de acadar
ese país mais de noso que
degoiramos.

Esa esperanza que infunden os ver-
sos de Hölderlin no seu Himno á
Liberdade e que acaen ben co trabal-
lo de Felipe Arias:

Todo canto foi presa do tempo

Florecerá de novo mañá máis fer-
moso

A Fundación Liste - Museo
Liste. Vigo, creada en xuño de 1999,
nace da proposta do Concello de
Vigo a D. Olimpio Liste Regueiro, de
compartir o seu imprescindible lega-
do no campo da etnografía, e, con el,
a súa paixón, pois, como ben se dixo
na sinatura do convenio co Concello,
que regula o funcionamento da Fun-
dación: A importancia deste novo
Museo vai radicar en que as pezas da
colección veñen a Vigo “co seu pai”,
o que vai imprimirlle carácter á Ins-
titución.

A sede do Museo é unha viven-
da unifamiliar de mediados do sécu-
lo XX, bordeada de 5000 m2. de
finca. Abre as súas portas ó público
en decembro de 1999, con once salas
de exposición permanente, que aco-
llen diferentes ámbitos da cultura
tradicional, cos que se pretende
achegar uns contidos “evocadores”;
mediante obxectos da actividade cre-
adora do home, da que se vai perden-
do conciencia.

O MUSEO : MONTAXE
E DISCURSO EXPOSITIVO

A filosofía coa que nace a Fun-
dación e impregna a vida do Museo,
é a de empregar o espacio, e trans-
formalo de xeito que permita o diálo-
go entre a “obra” e o visitante, que se
converte sempre nun convidado de
excepción, partícipe do contido
expositivo, ó que se lle “esixe” inter-
vención.

A opción expositiva, de formu-
lación estética global, atende a dis-
tintos criterios segundo as diversas
intencionalidades das salas, coa
máxima de destacar a dignidade das
pezas e, a través de ámbitos temáti-
cos suxestivos, recrear espacios e
enchelos de vivencias.

CONTIDO TEMÁTICO

O Museo, de carácter monográ-
fico e clara vocación etnográfica,
quere ofrecer unha visión globaliza-
dora de todo o ámbito da Comunida-
de Autónoma Galega, a través da
selección dos fondos, que presentan
aqueles aspectos monográficos da
vida cotiá “menos” coñecidos, ou

“Do telúrico ó gastronómico”

fora do contido deste tipo de Institu-
cións.

O Museo dispón dunha dota-
ción inicial de 1.630 pezas, doazón
de D. Olimpio Liste; e na actualidade
supera as 2.000.

As salas de exposición, sitúanse
espacialmente en tres plantas

Planta baixa:

Sala I : “Do telúrico ó gastro-
nómico” evoca, nun percorrido cro-
nolóxico, a importancia do cultivo
do centeo, cereal básico no agro
galego; ofrecendo unha visión do
momento de maior intensidade, a tra-
vés dos obxectos empregados duran-
te todo o proceso de cultivo: dende a
preparación da terra, sementeira, coi-
dado, transporte....ata a malla e ensi-
lado.

Sala II: “A maxia do círculo no
transporte” . Das máis de cincuenta
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tízanse nun simbolismo evocador
destes especialistas que traballaban
en “intima” relación co seu producto.

Sala IV: “O vedado”. O prota-
gonista é o reservado, a intención:
preservar: o íntimo, o sagrado, o
público, o privado. Peche e a súa
simboloxía -expresada na chave-,
mostran unha interesante manifesta-
ción da “ industria” dos nosos ferrei-
ros.

Sala V: “A arte Tecido,” aborda
aqueles aspectos que teñen relación
coa teciduría tradicional: materiais e
técnicas empregadas na fabricación
de febras -en especial de liño- cos
numerosos trebellos que interveñen
no proceso.

Planta segunda:

Sala VI: “O escultor descoñeci-
do”. O nexo de unión desta sala é o
tratamento, tal vez máis primitivo, da
madeira ; “o escavado”; que consiste
en afondar para conseguir espacios
baldeiros, e conferirlles un sentido
utilitario. Baixo este denominador
poden observarse distintos obxectos,
que responden a demandas específi-
cas: dende útiles de cociña, ata mobi-
liario, ferramentas de oficios, enxe-
ñería hidráulica, e un longo etcétera.

Sala VII: “Triunfo sobre a escu-
ridade” Na que se ofrece unha pano-
rámica dos medios de iluminación a
través do tempo, con especial aten-
ción a aqueles máis ligados ó indivi-
duo no ámbito rural, e que lle son
mais íntimos.

Sala VIII: “Materialidade da
fe”. Recolle a profundidade relixiosa
que empapa moitas das actividades
das nosas xentes, -expresada e vivi-
da-, a través das ofrendas; en espe-

cial os exvotos de cera. Ponse de
manifesto a materialización do senti-
mento relixioso onde, nalgúns casos,
mestúrase co máxico residual de
antigos cultos .

Sala IX: “Menciña popular”.
Enfocada coma homenaxe ós nosos
“compostores”, homes e mulleres
dedicadas ó “oficio de curar”, que
nos achegan, a través das súas teste-
muñas a unha concepción distinta da
enfermidade, nunha realidade de
vixente actualidade.

Salas X/ XI: “O Escusado”.
Exposición fotográfica que pendura
das paredes dos “escusados”, nas que
se mostran vellos retretes de castelos
e pazos, primeiros pasos cara o futu-
ro dos inodoros que se foron afastan-
do do campo.

“ O escultor descoñecido”

ACCION CULTURAL:
ACTIVIDADES

Ademais da visita á exposición,
necesaria e intencionadamente guia-
da, o Museo é consciente do poder

de comunicación que pode ter, para o
que oferta numerosas actividades
que van permitir desenrolar o amplo
proxecto cultural no que se inscribe:

- Programas educativos para
escolares: dende guións culturais
informativos, ata material didáctico:
fichas de traballo, xogos, entrete-
mentos, etc.

- Visitas itinerantes: nova pro-
xección do Museo nos centros de
ensino ós que se despraza compartin-
do os seus fondos.

- Proxeccións audiovisuais:
relativas ós contidos temáticos

- Exposicións temporais: na
sala multifuncional, teñen cabida ó
longo do ano exposicións de carácter
temporal, iniciándose unha serie
dedicada ó coleccionismo privado,
así como outras de contido monográ-
fico.

- Publicacións: Baixo o título
“O presente do pasado”, e a modo de
guía, faise un singular percorrido
polas distintas salas. Ademais o
Museo publica catálogos das exposi-
cións temporais, unidades didácticas
de traballo, así como folletos divul-
gativos das distintas salas.

- O Museo dispón dunha biblio-
teca especializada en antropoloxía -
etnografía galega (en formación).

- “O Barcal” inicia a súa anda-
dura no 2003, como “Asociación de
Amigos do Museo”, a través do que
se canalizan actividades da vida
exterior do Museo.

- “A familia etnográfica” supón
unha novidade dentro das asocia-
cións; para formar parte dela é nece-
sario a achega de fondos, que pasa-
rán a incrementar as coleccións per-
manentes do Museo, e serán exhibi-
das de xeito temporal.

Exposicións temporais:

...E unha pretensión: a de crear
dependencia na que se comparte
protagonismo: visitante e peza
irmandando experiencias.

- Horario:

Martes a sábado: de 11,00 - 14,00 / 17,00 - 19,00 (Luns e festivos, pechado)

- Prezos:

Adultos ...................................................................................................................................................................... 2,40 €
Nenos e 3ª idade ............................................................................................................................................ 0,90 €
Grupos (máis de 10) ................................................................................................................................. 0,60 €

- Visitas guiadas

http://www.museoliste.org • fun.museoliste@terra.es

“A necesidade oficiada”

“Arte tecido”

pezas que conforman o carro tradi-
cional, enfócase unha : o rodado, que
pon de manifesto a gran variedade
tipolóxica, ó mesmo tempo que se
recorda a grandeza de seu pasado.

Planta primeira:

Sala III: “A necesidade oficia-
da”: Penteiro, selleiro, albeitar, cor-
deiro....máis de cincuenta oficios
están aquí representados nun marca-
do carácter conceptual: obxectos sig-
nificativos onde a importancia do
“artesán” radica na unicidade do seu
producto, e na “alma” coa que está
dotado. Oficios pouco coñecidos,
desaparecidos, evolucionados...sinte-

“O escultor descoñecido”

“Exvotos”

“Obxectos en torno á bicicleta” “Da galena ó transistor”


