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• “ … nos ha prestado esta tierra durante nuestra vida; no es mas que

un bien sujeto a restitución. Pertenece á los que vendrán después de

nosotros, cuyos nombres están ya inscritos en el libro de la creación

como los nuestros mismos; no tenemos el derecho, por actos ó por

negligencias, de conducirles a penalidades inútiles, ó a privarles de

beneficios que estaría en nuestras manos legarles.”

• (Jonh Ruskin. Las siete lámparas de la arquitectura, 

6ª,la lámpara del recuerdo, E/ Alta Full, 1987 



• “aquelo que as xeracións pasadas preservaron e transmitiron ao

presente e que unha porción significativa da poboación actual desexa

fidelizar no presente e transmitir ao futuro”

• Rebeca Blanco Rotea, Informe para o Consello da Cultura Galega, 2015. 

•



• O texto legal de 2016 avanzou notoriamente en canto á súa

aportación de contidos novos en relación aos tipos de bens que

desenrola, sobre todo nos tipos vinculados ás ideas do territorio ou

da paisaxe con valor histórico-cultural e/ou natural e relacións

especiais especiais que se perciben conxuntamente encamiñados en

dirección a unha ampla tipificación dos bens derivados das distintas

manifestacións das construcións con valores histórico-culturais no

territorio e en edificios que, co seu contorno, como dicía o prólogo da

lei de 1995, articulan ou organizan ao territorio (coas súas relacións

espaciais especiais).



• …recoñecemento de bens “territoriais” nunha unidade no todo

Patrimonial-Cultural, especialmente de cara á súa fidelización e

transmisión ás próximas xeracións. A definición de Paisaxe cultural da

lei de 4 de maio de 2016, debería ser adecuadamente retomada …

non os explicita.



• A paisaxe, como idea construída socialmente, é unha idea cultural

derivada de procesos mentais, pero tamén produtivos e culturais

como os artísticos, entre outros moitos realizados na forma e no

espazo do territorio, e dos de patrimonialización cultural e identitaria.

• Estas derivas son necesarias para progresar na vinculación coas ideas

dos tipos de Bens culturais, por exemplo Sitio ou Territorio Histórico,

Conxunto Histórico, Zona Arqueolóxica, Lugar de Interese Etnográfico,

Zona Paleontolóxica…



• Na idea de Territorio están contidos valores culturais, científicos,
xeográficos, valores de pertenza ou fidelización, de transmisión, e
valores políticos e, polo tanto, sería atinado que todos eles fosen tidos
en conta na interpretación e desenrolo da lei téndoos presentes á
hora de definir e localizar unha unidade territorial nos procesos de
“monumentalización”.

• Implica a identificación dese individuo ou grupo con ese espazo, co

“terratorium”… porque “a terra que pertence a alguén” (Bozzano

2009, citada por Blanca Rotea, Informe para o Consello da Cultura

Galega, 2015).



• Expoñemos estas consideracións habida conta de que a lei caracteriza

tipolóxicamente categorías como Territorios Históricos, Camiños e

Viais Culturais, etc

• Sería necesario reportarlles un esforzo mais no desenrolo dun posible
articulado regulamentario, perfilándoos en base aos valores enriba
mencionados, especialmente en base a aqueles que son de herdanza,
pertenza, identificación e transmisión, pois eses son, precisamente, o
valores mais especificamente Cultural-Patrimoniais e segundo o devir
permanente das ideas e símbolos de Patrimonio cultural e da Paisaxe
cultural.



• É oportuno traer a colación aquí a idea do século XXI, que se achega

á paisaxe como categoría máis contextual e que entende que o

espazo é una construción social, física e imaxinaria nun devalar

continuo e nunha conciliación do tempo cos ritmos históricos en

proceso continuado e articulado na historia da cultura, existindo unha

estreita relación estrutural nos procesos de patrimonialización cultural

do espazo entre o pensamento individual e a comunidade que

soporta aos individuos (Otero Pedrayo, Cultura e Paisaxe. E/Galaxia

1955 e 2002).



• Pero se isto é certo, mais o é o compromiso da lingua falada ou

escrita co espazo idealizado e obxectivado na súa materialización, ou

da lingua co seu conxunto de topónimos e microtopónimos que

semellan un imaxinario espacial “esculpido” na Paisaxe e no Territorio.

• Ambas, a lingua e o territorio-paisaxe, parecen salvagardarse entre si

da desmemorización.



• Resignificación destes Bens inmobles en documentos tales como

Planos Xerais de Ordenación do Territorio, Planos Especiais, Planos

Parciais ou figuras similares debe ter en conta este imaxinario

espiritual, inventariándoo pero sobre todo determinándoo especial e

espacialmente nas súas diferentes documentacións: gráfica ou

literaria.

• Compromiso coa lingua procurando o censado, ou o catalogado, da

toponimia coa súa formulación física ou topográfica -pois iso é a

topografía cultural- como parte dun achegamento á nacionalidade

espacial en todas as áreas do territorio, ou cando menos nos

elementos máis significativos deste.



• Patrimonio é un conxunto de bens culturais de todo xénero, categoría

e intesidade, articulados e soportados nun todo.

• o Plan Director Territorial (PTI), débese reclamar como parte dos

procesos continuos e permanentes de patrimonialización cultural e

identitaria

• E complementala con normas previas á realización do Planeamento

Especial, na procura da conservación destes Bens Culturais de ámbito

territorial, a excepción, acaso, dos Xardíns Históricos, que polas súas

características encaixarían mellor coa categorización de Monumento



• A figura do PTI non debe eximir da necesidade dos Plans Especiais de

Protección, ou figura similar, que, incluso, deberían anticiparse ao

propio PTI.

• As determinacións ou directrices do PTI para as figuras do

Planeamento Especial de Protección ou similares deben ser

desenroladas sen dilacións, ou sexa de forma inmediata.



• Débese evitar a idea de que existen conceptos diferentes como

Patrimonio Arquitectónico, Patrimonio Industrial, etc, pois esta

diferenciación pode levar á falta de cohesión da unidade no todo que

se aglutina na idea social de Patrimonio Cultural de Galicia nun

territorio Culturalizado, logo Paisaxe Cultural (topografía cultural e

porqué non, nacionalidade espacial). A alternativa de coherencia é

diferencialos como bens arquitectónicos, industriais, artísticos,

etnolóxicos, arqueolóxicos, etc, pero todos nunha unidade no todo

que é o Patrimonio Cultural galego.

• A eles se sumarían os Bens Arquitectónicos, os Bens Artísticos, etc, e

tamén, como non, os Bens Documentais e os Bens Bibliográficos, luz

de todos os outros bens as maiorías das veces.



• “Ensaiar o tema do factor histórico nas formas e procesos da

paisaxe require un espiritu analítico que non se debe esgotar na

análise e significaría un ensaio da verdadeira e fonda historia de

Galiza”

• (Otero Pedrayo. E/Galaxia 1955)



• Di o Convenio Europeo da Paisaxe que “por paisaje se entenderá 

cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo 

carácter sea el resultado de la acción e de la interacción de factores 

naturales  y/o humanos” (artículo 1, a).

• Pode deducirse como paisaxe a través “dunha acción moral 

consciente” ou inconsciente (Otero Pedrayo, Salvador Lorenzana. 

Galaxia, Paisaxe e Cultura, 1955,2009)  



• Resultante da interacción e da acción de factores naturais e/ou

humanos, non sempre é capturado culturalmente como paisaxe nunha

acción moral consciente da poboación, é dicir aplicando no territorio a

súa comprensión como conciencia de Paisaxe. Temos, pois, diante o

dilema de se todo o territorio é paisaxe, e a resposta é que

evidentemente non todo el o é.



• caracterización do territorio

• A caracterización do territorio asume, na súa construción permanente,

ademais da acción e da interacción dos factores naturais e/ou

humanos, outros factores apreciables que poden chamarse valores de

rememoración (antigüidade, históricos e/ou de rememoración

intencionada), e tamén outros valores de contemporaneidade tales

como os de funcionalidade e/ou instrumentalidade, e, finalmente, os

valores artísticos, que son aqueles que satisfan necesidades, sobre

todo visuais, de todo xénero dos humanos e dos habitantes dun

territorio, que quedan, grazas e elas, descubertas e evocadas nas

diferentes prácticas artísticas. Este último valor é, sen dúbida, un

valor subxectivo, cheo ás veces de sublimidade, habida conta de que

o valor cultural absoluto non existe e aínda menos existe o valor

artístico absoluto.



• Caminante sobre un mar de néboa. Caspar

David Friedrich (1774-1880)                                        

A sublimidade da paisaxe.



• Con máis tino podería dicirse que o resto dos valores ou factores

percibidos no territorio, e someramente nomeados antes, acopiables

cos valores definidos tamén nas dúas etapas da elaboración do Atlas

das Paisaxes de Galicia como naturais e/ou culturais, tamén son en

boa parte subxectivos e, polo tanto, non absolutos. O mesmo pódese

dicir das categorías de Bens Culturais territoriais definidos pola lei

do Patrimonio Cultural de Galicia.



• Dende épocas recentes o territorio é obxecto de novos instrumentos

de definición física e de prácticas científicas antes inimaxinables, tales

como a fotografía de grandes extensións mediante satélite en 3D ou a

posibilidade de realizar analíticas topográficas ou xeomórficas,

químicas cada vez máis precisas, que están ampliando a nosa

capacidade de coñecemento dos valores que se atopan depositados

nel como valores inmateriais (culturais) a través das ciencias naturais

e/ou sociais como a bioloxía, xeoloxía e a antropoloxía…



• O recoñecemento físico, cultural e político do territorio o fai

susceptible de ser percibido como paisaxe “tal como lo percibe la

población”



Respecto dos Valores que fan ca poboación perciba unha parte

concreta do territorio como paisaxe como BIC.

• Os valores de pertenza social-cultural, os valores que xeran ou

posibilitan a identificación individual e colectiva (os identitarios), os

valores de herdanza social e cultural, os valores de fidelización social

e cultural, os valores de desexo de transmisión traducidos en valores

de “tesouro” para a conservación e a transmisión a xeracións futuras

son os que fan ca unha paisaxe sexa percibida como tal por unha

poboación. En definitiva, as paisaxes son as partes do territorio

resultantes dos procesos realizados na forma e no seu espazo

devidas, ademais, dos procesos de patrimonialización cultural

e identitaria especiais e sobranceiros.



Por exemplo, en función da lei da paisaxe Galega están esas partes do

territorio que son lugares coa capacidade de ser percibidos, sentidos e

identificados como sobranceiros, áreas de especial interese paisaxístico

(AEIP) , unhas veces a nivel autonómico (AEIPa), outras veces a nivel

comarcal (AEIPc) e outras a nivel local (AEIPl) , e concretados en algo

así como Áreas Paisaxísticas de Especial Interese Paisaxístico de

primeiro, segundo e terceiro nivel. O mesmo pode ocorrer cos Bens

Culturais de orde territorial dos que falaremos mais adiante: BICs,

Catalogados e os Censados aplicados ás categorías definidas pola lei

do PC galega de 4 maio de 2016.



Respecto ao valor cultural-patrimonial da paisaxe.

• A base destas clasificacións atópase no propio Convenio Europeo da

Paisaxe, no seu artigo 1, d), onde se di que “por protección das

paisaxes se entenderán as accións encamiñadas a conservar e manter

os aspectos mais significativos ou característicos dunha paisaxe,

xustificados polo seu valor patrimonial derivado da súa

configuración natural e/ou a acción do home”, sendo de salientar

precisamente ese parágrafo no que considera “xustificada” unha

paisaxe “polo seu valor patrimonial (…) e/ou a acción do

home”.



• A abadía na carballeira. Caspar David Friedrich



• No artigo 5,a) dese mesmo Convenio Europeo vólvese a insistir nesta

liña de valoración patrimonial ao afirmarse que cada parte se

compromete a “recoñecer xuridicamente as paisaxes como elemento

fundamental do entorno humano, expresión da diversidade do seu

patrimonio común cultural e natural e como fundamento da

súa identidade”, usando conceptos que, pola súa banda, xa estaban

implícitos e desenvoltos con ampla anticipación por Otero Pedrayo en

“Paisaxe e Cultura”, libro editado en 1955 e volto a reeditar por

Galaxia e a Fundación Otero Pedrayo en 2009.



• Torre de Tebras. Tomiño. Pontevedra



• Esta idea central da “cultura paisaxística” desenvolvida en Galicia, e

dende Galicia, toca o cerne singular do territorio “tal como o percibe a

poboación”, a Paisaxe. Claro está que esta percepción individual e

social é consciente, pero a maioría das veces é inconsciente e, polo

tanto, é á vez directa e indirecta.



• Atlas das Paisaxes de Galicia buscou captar o sentimento de

percepción sobre a paisaxe mediante a sondaxe e procesamento de

datos establecido de talleres-enquisa nun ámbito digamos que

comarcal, pero pode que esta sondaxe non alcance a idea esencial do

Convenio Europeo da Paisaxe, CEP, no que vimos insistindo, no

sentido de captar o territorio “tal como o percibe a poboación”, pois

dificilmente ese loable intento de talleres-enquisa podía conseguir que

sexa a poboación a que resignifique ao territorio como Paisaxe.



• Para logralo sería necesario atopar outro xeito de aproveitarnos do

rico imaxinario colectivo que captura social e culturalmente ao

territorio estacionalmente, resignificándoo e construíndoo

continuamente, apoderándose espacialmente del con fidelidade

periódica e garantindo co seu uso característico a continuidade da súa

transmisión ás futuras xeracións.



• Estou a referirme a que hai, no imaxinario colectivo galego, un

compendio de usos, comunitarios e sociais de apoderamento, unhas

veces continuado e outras estacional, dalgúns espazos do territorio,

algo así como nunhas grandes celebracións, nun fenómeno que é

necesario ter en conta porque sen dúbida reporta mellor, mais

completa e mais fonda información que os talleres-enquisa, que

foron, sen dúbida, un intento moi loable, máis non parece o máis

axeitado.



• Debo explicitalas, sen embargo, dada a súa importancia na

configuración do territorio. Son os camiños de Santiago, as

grandes romarías, tanto da costa como do interior de Galicia, as

grandes celebracións do territorio ”raiano” transfronteirizo, en

deriva do CEP, artigo 9, como as da unidade do Val de Salas, a raia

de Xinzo e do val de Monterrei , “O couto mixto”, as grandes

celebracións do territorio defensivo transfronteirizo vinculadas

ao río Miño



• As grandes celebracións do territorio na conxunción dos animais

e os seres humanos tales como as “rapas das bestas”, etc...

Todas estas grandes celebracións converxen nun territorio cunha

grande riqueza de patrimonio natural, interactuando con factores

humanos vivos, actuais e/ou históricos que, xuntos, capturan a

unha parte do territorio e da poboación converténdoo nun

lugar que posibilita identificarse e fidelizarse directamente coa

súa participación nel e con el. Eses son, dese xeito, lugares que

están moi lonxe do que entendemos como “non lugar”



• A poboación practica estacionalmente actitudes de acción

moral consciente e inconsciente e se apodera física e

espiritualmente do territorio como paisaxe, como forma e como

espazo rememorativo, poñéndose con elo de manifesto valores de

antigüidade, autenticidade e espiritualidade no senso amplo,

tradición e historia vivos e vividos nun acto de sublime actualidade

que se deben á historia de Galicia e son parte dela e, en

definitiva, que conquiren “unha acción moral consciente” de

facer e de ser paisaxe.



• Igrexa parroquial e cemiterio de Allo



• Ademáis, a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia de maio de

2016 atreveuse, con razón, a caracterizar con precisión os bens

inmobles e os seus tipos.



• 9.3. Considéranse bens do patrimonio cultural inmaterial para os
efectos desta lei:

 1º. A lingua, como vehículo do patrimonio cultural inmaterial, regulada

pola súa normativa específica.

 2º. As tradicións e expresións orais.

 3º. A toponimia.

 4º. As artes do espectáculo, en especial a danza e a música,

representacións, xogos e deportes.

 5º. Os usos sociais, rituais, cerimonias e actos festivos.

 6º. Os coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo.

 7º. As técnicas artesanais tradicionais, actividades produtivas e

procesos.



Artigo 10. Categorías de bens inmobles declarados de interese cultural
ou catalogados:

 1. Os bens inmobles declarados de interese cultural ou catalogados

integraranse nalgunha das seguintes categorías:

 a) Monumento

 b) Xardín histórico

 c) Sitio histórico

 d) Xacemento ou zona arqueolóxica

 e) Vías culturais.

 f) Lugar de valor etnolóxico.

 g) Conxunto histórico.



 h) Paisaxe cultural: o lugar identificable por un conxunto

de cualidades culturais materiais e inmateriais singulares,

obras combinadas da natureza e o ser humano, que é o

resultado do proceso da interacción e interpretación que

unha comunidade fai do medio natural que o sustenta e

que constitúe o soporte material da súa identidade.

 i) Territorio histórico: o ámbito no que a ocupación e as

actividades das comunidades ao longo da súa evolución histórica

caracterizan un ámbito xeográfico relevante polo seu interese

histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico, antropolóxico,

industrial ou científico e técnico.



• FERNÁNDEZ DE ANA-MAGÁN, F.; REY VÁZQUEZ, L. Mº; RODRÍGUEZ

FERNÁNDEZ, R.J. (2000): Montes veciñais na provincia de Pontevedra,

1886. A Coruña, Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia.



• Presentación do libro dí:

• Primeiro Volume de Os Montes Veciñais de Galicia 1886, para o

coñecemento forestal galega.

• “Esta documentación rescatada dos arquivos forestais permitiranos

coñecer cunha gran 'Precisión o estado legal e forestal que hai cen anos

presentaba un grupo de máis de 170 montes de veciños da provincia de

Pontevedra.”



• “A documentación rescatada dos arquivos forestais

permitiranos coñecer cunha gran 'Precisión o estado legal e

forestal que hai cen anos presentaba un grupo de máis de 170

montes de veciños da provincia de Pontevedra”.



Por exemplo

• “No 1956 O difícil traballo de revisión do estado dos montes

das vilas, encomendado ós enxeñeiros dos Distritos Forestais

para decidila súa desamortización, tivo o valor engadido dos

escasos medios de traballo con que contaban estes servicios e

tódalas dificultades que daquela supuña chegar ós lugares

máis afastados, realizalos seus inventarios e levantalos

perímetros dos montes; este labor representa moi ben a

actitude e o pensamento dos colectivos forestais daqueles

momentos, marcados por homes como Antonio Fenech y

Artels, en defensa da propiedade destes montes en mans

veciñais”.



• “O marco histórico do momento, os comentarios técnicos

realizados para calienta-lo valor da información achegada,

conxuntamente coa transcrición puntual dos textos que os

autores realizaron, permítennos unha fácil lectura e

comprensión da moita e valiosa información alí acumulada”.



• “ó sacarmos á luz pública un conxunto de documentos que

informan non soamente sobre o desenvolvemento das técnicas

forestais aplicadas en Galicia durante séculos, senón

queproporc iona valiosos datos sobre a propiedade dos montes

que son obxecto de descsripción”.

• “Existen un grupo de documentos que describen o estado

forestal e legal dun conxunto de montes veciñais da provincia

de Pontevedra a finais do século XIX”.

• “Facer unha análise destas actuacións e obter delas

importantes leccións cara ó futuro”.



• Monte cuesta del río. A información

amplíase pola maior diversidade da

cuberta vexetal, presentando matas

arboladas en cor marrón e suliñando

os principais accidentes geográficos

cos que linda o monte.



• “Os documentos inéditos almaceábanse nos arquivos do

Servicio de Montes de Pontevedra, formando un grupo contido

en seis caixas-plásticas, En cada unha delas atopouse unha

carpeta de cintas cos pregos, cunha indicación no lombo do

concello ao que pertencen os documentos que sigue a división

administrativa actual. Nas carpetas, formando pequenos

cadernos atópase a memoria descriptiva dos montes

denominados públicos así como un rexistro de levantamento

do plano do monte en cuestión e, en algún caso, encartado no

caderno ou a continuación do mesmo, o propio plano. Os

documentos dátanse entre 1884 e 1888”.



“Aínda que conta xa con máis de cen anos de antigüidade, esta

documentación mantén moito do seu valor primario. Por unha

banda, pode ser utilizada polos profesionais como fonte de

información, pero ademáis posúe un importante valor

probatorio, sendo nalgúns casos a única testemuña dos lindes

deses montes. Non é menos importante o seu valor histórico,

sendo unha fonte documental para o estudio do monte”.



• “A superficie total ocupada polos 101 montes trascritos acada

as 7.405 ha, o que representa un 2,8% do terreo forestal

actual da provincia de Pontevedra (263.023 ha) e un 5,9% da

superficie actual dos montes en man común de veciños na

mesma provincia (126.283 ha)”.



• “Cada documento consiste nunha memoria dun monte,

manuscrita a tinta e con letra humanística de época, formada

por varios pliegos de papel con marca de auga e cosidos entre

eles en forma de caderno. Nalgúns casos o documento orixinal

aparece acompañado dun borrador en papel pautado, no que

se observan as correccións previas ó documento final”.



• “En moitos documentos, no exterior pódese observar unha

portada que ten unha estructura que se mantén para tódolos

cadernos, no que figura a provincia, o partido, xudicial, o

concello, o ano e o nome do monte, todo elo baixo o título

Memoria descriptiva del monte público denominado […]”.



• Antecentes

• Etimoloxía

• Situación

• Pertenza

• Lindes

• Extensión

• Orografía

• Topografía

• Hidrografía

• Clima

• Terreo

• Vexetación

• Clasificación

• Sinatura



• O MOMENTO HISTÓRICO PARA UN MODELO ANTICIPADO DUN

EXPEDENTE DE DECLARACIÓN BIC

• “Este final de século é tempo de grandes debates políticos polo

momento histórico que vive España, inmersa nunha

decadencia que culminara coa perda das derradeiras colonias e

as reformas propostas para o Estado. Dentro destes debates a

Desamortización de Pascual Madoz levada a cabo durante o

Bienio Progresista (1854-1856) seguía a ser un tema

polémico, que no seu momento causara fortes reaccións

conservadoras, como o levantamento das Partidas Carlistas”.



• “Como resultado desta lei e do seu debate, nace tanto a nivel político, no

Congreso, como no ámbito das Ciencias Naturais, unha fonda

preocupación polo estado da nosa riqueza forestal e a importancia da

permanencia desta a pesar dos efectos da erosión, dos asulagamentos e

das secas que destrúen a agricultura. O lema do escudo do Corpo

Forestal alemán (Nen montes sen cultivos, nen cultivos sen montes),

comeza a se-lo binomio do equilibrio ambiental que naquel entón marca a

resposta dos colectivos profesionais, como era o Corpo de Enxeñeiros de

Montes de recente formación, loitando por manter a propiedade dos

denominados montes públicos «en manos de las entidades

imperecederas contituídas por el Estado, los pueblos y hasta cierto

punto, determinadas corporaciones o establecimientos públicos” e

asegurar dese xeito a viabilidade e defensa dos mesmos”.



• “Xesús Balboa analiza polo miúdo esta etapa histórica, atribuíndo ó

Corpo de Enxeñeiros de Montes un labor de oposición á venda dos

montes públicos, labor moi efectiva en Galicia, onde impediron en

grande medida os efectos negativos da Desamortización”.

• “Asemade, no Ministerio de Facenda, coa idea de cubri-las

necesidades económicas do Estado, propugnábase a venda destas

propiedades que se consideraban de natureza pública e que podían

aumenta-las posibilidades dos agricultores de conquerir máis

terras. Algúns políticos, como Moret, defendían esta tese pola

necesidade de enaxenar estas propiedades ante a constante

usurpación de terras por parte dalgúns desaprensivos”.



• “A problemática estaba moi candente xa que o Estado vendera as

devesas nacionais coa lei de Mendizábal e xunto con elas

perdéranse importantes reservas de bosques madeirables dos que

tanto necesitaba o país; estas vendas, por outra banda, só favore-

ceran a unha burguesía que dilapidou en pouco tempo estas matas

para satistacer, co valor da madeira obtida, o custo da súa

adquisición, tasada a moi baixo prezo”.

• “Os novos donos non interesados nin na conservación nin na

mellora, abandoan o seu coidado despois de facer un bo negocio e

o Estado «perdió unos bienes que, debidamente tratados, hubieran

sido un manantial constante de riqueza pública menos efímera que

la obtenida por medio de la venta»”.



• “No libro de Aurora Artiaga A desamortización na provincia de

Pontevedra (1855-1900), amósanse interesantes exemplos de

como os máis ricos industriais da provincia adquiriran importantes

matas arboradas por cantidades irrisorias que rendabilizaban

inmediatamente a través da venda da madeira con finalidades

varias -a fabricación de travesas para os camiños de ferro que

chegaba a Galicia, o aserrado para a venda a outras provincias ou a

obtención de taninos-. Noutros casos, os novos propietarios cortan

ese arborado por ser postas vivas7 situadas nos montes públicos

dos pobos; facéndoas desaparecer chegaban a ter un dominio máis

completo da propiedade”.

 7. Pés plantados en monte veciñal que pertencían ós plantadores durante a vida da árbore.



• Monte Castro de la Penela.
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