Tlze Museo do Pobo Galego (Galician People Museunl) opened in 1977. Since tlien it has been shnpenit~g
roonis zilith dgferent tkenzes, but allzc1ays ztlitliin its objectives: to sliozo the severa1 faces of the Galicinn
culture. Due to its estension and importnnce zoitlziri the tiiuseutn, zoe should point out the 'Sala de1 Mar'
(The Sen Room). Tlzis nrticle is nn atenzpt to describe hoicr the contents of tkis room /lave been orgnnized
nnd zokicli variables zclere nt plny in this process. Our annlysis starts ze~ithtlze chnnges thnt the room hns
undergone relnfing fhem zilith tlze evolutiot~of tlze concept of t~zuseumas a rc1hole.
O Museo do Pobo Galego abriu em 1977. Desde essa altura surgiram salas subordinadas a diferentes
temas mas sempre cumprindo u m nzesnzo objectivo: mostrar as diversnsfaces da cultura Galega. Devido
no espaço ocupado e sua import8ncia dentro do museu, torna-se r e l m n t e dar uma atenção particular à
sala do mar. Este nrtigo pretende descrever a fonna segundo a qual os elementos desta saln foranz
organizados e qunis as vnrinveis que se tiveranr etn consideração nessa mesma organiznção. A nossa
nnhlise revela as tnudanças que tiveram lugar na saln do niar relacionando-as conl a evolução do conceito
de museu como u m todo.

Presentamos con estas páxinas un traballo
de investigación sobre a Sala do Mar do Museo
do Pobo Galego. O nos0 obxectivo é tratar a
evolución da sala e as características dos
cambios que sufriu ó longo da súa existencia.
Escolhos á Sala do Mar por entender que,
na evolución do Museo, este espacio foi obxecto
de grandes cambios e, sobre todo, a pioneira na
forma de articular as montaxes expositivas do
Museo, así como pola irnportancia que se ile dá
dende o mesmo Museo. A pesar de non ser
unha das primeiras salas, contou cos primeiros
adiantos encanto a recursos expositivos coma
paneis con debuxos, textos e pezas integrados
no mesmo plano, a prirneria reinstalación
global dunha sala e a instalación dunha
pantalla de video interactiva.
1Agradecemos a colaboración, orie-ntación e axuda da
Dirección e d o persoal do Museo que nos faciliou os datos
nos que se baça o traballo que presentarnos a continuación.

As nosas fontes de información parten do
propio Museo. Centrámonos nas memorias
anuais-de actividades, nos fondos da biblioteca
e nas publicacións do Museo. Por outra parte,
axudarémonos de diferentes teorías sobre a
concepción de museo así como, da información
optida de entrevistas e charlas con persoas
vinculadas, de diferentes formas, co Museo.
A parte de describir a evolución da sala,
queremos explicar as características dos
cambios que se produciron.Tamén tentaremos
establecer a orientación dos cambios en relación
cunha forma específica. de xestionar a
exposición, e por outra banda, valorar a
dependencia da xestión e da montaxe coa
adopción dunha ou outra definición do que é
un museo.
0 s cambios nas exposicións poden ter dous
axentes ou factores fundamentais: os externos
que atenden á necesidade de incorparar
adiantos técnicos que faciliten as tarefas
derivadas da nova montaxe (traslados,
seguridade, conservación, ...) e os factores

internos cos cales se busca unha maior
capacidade comunicativa da montaxe a partir
dos conocimientos museolóxicos que xa se tina
con anterioridade á nova montaxe. (Hemández,
1994: 202) Esta definición permitiranos
clasificar os elementos móbiles ó longo da
historia da sala en función de variables
museolóxicas e museográficas.
A nosa intención no análise da sala e
comprobar ata qué punto os cambios que
experimentou poden atribuírse as afirmacións
que aparecen nos manuais de museoloxía sobre
a ampliación d o concepto de museo.
Basicamente pasouse da idea de obxecto cun
valor intrínseco á valoración do obxecto coma
documento e reflexo dunha sociedade e unha
cultura.

A noción de
museo como panteón
ou cementerio de
obxectos en desuso
vai deixando paso,
a partir do segundo
tercio deste século,
a unha concepción
de museo como un
elemento máis no
diseiio de políticas destino/ Acesibilidad
culturais integrais.
O cambio ven a
resaltar a irnportancia
do suxeito frente ó
obxecto. Esta nova idea do que debe ser un
museo plásmase na lexislación e nas directrices
que marca o ICOM. Este organismo
internacional, en sucesivas Asambleas (1947,

1974, 1989), vai ampliando o concepto de
museo e as suas funcións básicas de forma que
garantan a utilidade pública do museo cara á
sociedade. En 1989, o museo queda definido
coma "Institución permanente, sin fines
lucrativos, a1 servicio de Ia sociedad que
adquiere, conserva, comunica y presenta con
fines de estudio, educación y deleite,
testimonios materiales de1 hombre y de su
medio"2.
Para obter unha idea máis clara do que írnos
buscar na sala confeccionamos a seguinte tabla
a partir dos manuais e textos teóricos de
museoloxía nos que aparece a evolución dos
conceptos de museo e coleccionismo.

A hora de aplicar este cuadro é importante
ter en conta que resume tipos ideais de museo
co cal a súa aplicación ó caso específico que nos
ocupa sempre consistirá en aproximacións ós
distintos tipos.

F. Hemández. Manual de Museologín. Síítesis. Madnd, 1994.
pax 69. 16 Asamblea General de1 Consejo Internacional de
Museos, 1989 Título2, artículo 3.
2

Para
confeccionar
este
esquema
simplificamos á evolución do coleccionismo en
función das variables que nos manuais se
resaltan coma significantes de novas etapas de
evolución. A temporalización ven tamén pola
asociación de determinados periódos históricos
cunha serie de características que se evidencian
nos museos da época. Así o didáctico aparece
vinculado, polo xeral, á primeira mitade deste
século e na transición, a partires da II Guerra
Mundial, cara ó museo dialóxico do futuro.
(Seixas, 1997:33)3
Na confección desta tabla recollimos o
concepto que manexa Zunzunegui ó afirmar
que "La socialización museística traerá cambios
radicales. .... Así, acumulación, heterogeneidad
y desorden son sustituidos por recorrido,
orientación y orden. Ya no se trata de cegar Ia
mirada de1 espectador, sino de Ilevarla a
percibir un sentido. (Zunzunegui, 1990:39)
Outra cuestión importante na tabla é que a
conceptualización dos obxectos ven da mán da
evolución dos criterios expositivos. Se nun
primeiro momento a contemplación do obxecto
era á función básica da colección pásase á
ordenación das pezas en función de criterios
coma tipos afíns, cronoloxía ou cercanía
xeográfica. Tamén aparece a selección dos
obxectos diferenciando as pezas principais, que
deben exhibirse, das que tefien un valor
secundario.
Por
último,
aparece
a
contextualización dos obxectos expostos en
conxuntos sigificativos que reproduzan
características de producción ou uso dos
mesmos.
0 modelo de museo interactivo que se expone no cadro
está relacionado co que o autor denomina museo dialógico
caracterizado por ser o museo das linguaxes e dos suxeitos.

No ano 1969 aparecen case que
simultaneamente distintas iniciativas cara á
creación de museos etnográficos de temática
mariiia: o Museo Provincial de1 Mar en Cervo
(Lugo) e o Mziseo Marinero o de Ias Artes de Pesca
en Combarro (Pontevedra). Ambolos dous
museos pasaron a ter unha titularidade pública.
O mesmo destino agardou ó Museo Massó de
Boeu ainda que cunha traxectoria ben diferente.
O Museo Provincial de1 Mar naceu da
iniciativa dun particular aproveitando a
colección de aparellos e cunchas marinas que
reunira na súa laboura docente. Créase baixo o
patrocínio da Deputación de Lugo xestionado
por unha Junta Rectora integrada por
representantes das distintas institucións
estatais, provinciais e locais que no momento
tifían algunha competencia na materia. Nas
bases da súa fundación aparecen coma fondos
propios do museo "..., utensilios, artificios y
aparejos de pesca tradicionalmente usados en la
Costa Lucense, ..., obras de arte e objetos
historico-artísticos relacionados con e1 Mar ..." e
"... documentos que por su poder evoctaivo y
calidad merezcan ser expuestos ...,". (Proposta
para a Creación do Museo Provincial de1 Mar.
San Ciprián - Lugo, 1969.)
O Mtiseo Marinero o de las Artes de Pesca
naceu cun Real Decreto no que se creaban
outros dous museo etnográficos locais, un en
Ribadavia (Ourense) e outro no Cebreiro
(Lugo). Na proposta que se envióu á Dirección
general de Bellas Artes (Madrid) aparece que "E1
Museo recogerá, además de 1% muestras
representativas de la vida colectiva y pública y
de la vida familiar, doméstica y privada,
costumbres, tradiciones, fiestas, danzas, ritos,

trajes, etc., las distintas variedades de aparatos

y utensilios empleados en las Artes de Pesca."

etnográficos levados ó cabo nas zonas do
interior galego.

(Chamoso,1974:39)
... en e1 Proyecto de este Dqartnnzento Marítinzo
(no Museo do Pobo Galego) no se contenzplaba solanrente
e1 rescate y la conservación de viejas enlbarcaciones
tradicionales. Estaba taiilbién previsto 1a apotía e
indíferencia que existía en e1 NW Peninsular lzocia la
historin y Ia nrqueología nnval. (Alonso, 1987:305)

Lamentablemente as espectativas destas
institucións e tan loables propósitos foron
mermadas cos anos. O Museo Provincial de1
Mar pechou ás súas portas e quedou á custodia
dos veciiíos que conseguiron nova atención das
institucións públicas a partir do ano 1992. O
museo de Combarro tivo pior destino e, na
actualidade, non se coiíecen os seus fondos
porque non chegou a abrir.
Finalmente, as coleccións etnográficas
relacionadas co mar, precedentes á Sala do Mar
do Museo do Pobo Galego, quedan expostas
coa reseiía do Museo Massó creado con
anterioridade4 por iniciativa da familia Massó e
que en 1993 pasa a xestionar o gobemo
autonómico galego, quen encarga unha
renovación na montaxe expositiva e nos fondos
compostos, ata entón, por pezas de ecoloxía,
etnografía marítima e arqueoloxía industrial.
Nembargantes, tra-la creación do Museo do
Pobo Galego (1977) atopamo-las denuncias de
profesionais vencellados ós museos sobre as
carencias do panorama museístico galego.
Dentro das distintas clases de museos, Galicia
coma o resto da península, será pois
especialmente deficitaria en museos rexionais
de etnografía. A súa vez, o mundo do mar, as
embarcacións e sistemas de pesca tradicionais
principalmente, percibíase coma tema marxinal
frente ós diferentes e amplos estudos

.... ia Salo de1 Mar debería ser, en realidad, un tnuseo
marítimo. Absoluta?nente necesario para Gnlicia, por que
... Ia nuzyoría de 10s estudios etnogrificos que se han
hecko en Galicia son sobre Ia vida en e1 canzpesinndo m u y
poquitos sobre la aida de Ios pescadores, a pesar de que
Galicia, si le debe algo a sus habitantes es a 10s
pescadores .... son 10s que han abierto Galicia a1 resto de1
mundo .... y eso no se ha estudiado. (Informante
membro do Patronato do Muçeo)

Con este panorama, primeiro unha
realidade marítima importante na sociedade
galega e cun peso específico na tradición e
como referente económico e social e, segundo,
un panorama museístico que non reflexa esta
importancia, a Sala do Mar veu a paliar, nun
momento determinado as carencias que sobre
este tema se sentían dende unha parte da
sociedade galega e, sobre todo, reclamada por
parte dos etnógrafos que se adicaron a este
tema nese momento5.

A persondidade cnlturnl de Galicia precisaba d u n
lugar no que se poidese cofiecer e estudar colno ztn
En 1979 créase a GANNO, Gmpo de Arqueoloxía Naval
do Noroeste, como apoio para levar ó cabo as tarefas do
depatamento marítimo do Museo do Pobo Galego. Na súa
primeira xuntánza plantexábase a necesidade de" ....
promover o estudo das embarcacións galegas tradicionais
..... tamén o estudo das comunidades marítimas dos
pecadores ..."
5

.'O museo Massó creouse cos fondos pertencentes a familia
Massó propietarios de industria de salazón e conserveira a
partir de 1816. Para máis información F. Alonso Romero
"Los museos marítimos de Galicia: La sala do Mar de1
Museo do Pobo Galego" en Lucerna 2" serie - Vol 11.
Porto,1987.Pp: 301- 307.

consirnto sistetiiatizndo. O Mliseo do Pobo G a l g o izncín,
pois, cunho obriga nioi concreta: n de recoller todos
aqueles eleriieiitos do cirltltrn iiinterinl e espirit~mlqiie se
estiín perdendo olt trntisfor~rinndo,para co~zserzinlose
cofiecelos, tion coiiio siniple nfiín de erudicióii, se~iótipnrn
esplicnr tiiellor n renlidnde presente e poder a.xridnr así n
plnntesiírtiionos o noso firtlrro colectivo. (Museo d o
Pobo Galego, 1987:lO)

O esquema de funcionamento do Museo e
os seus obxectivos son fundamentais para
explicármonos as actividades que se levaron ó
cabo nos anos de existencia e, sobre todo, para
analizar o significado e estructura das salas de
exposición permanente.
Dende comenzos do ano 1976 o Convento de
San Domingos de Bonaval recolle os traballos
para montar o primeiro museo etnográfico de
Galicia, un proxecto que viiia fraguándose
dende moito tempo atrás a partir das
exposicións
organizadas
pola
Sociedad
Económica de Amigos de1 Pais (1884) e do
Seminario de Estudios Gallegos (1923) entre
outras institucións.
E1 29 de octiibir de 1977 se itinguró en e1 nntigzio
convento de Snnto Doiizi~zgode Bonnvnl, eti Sa~itinyode
Coriiposffen, e1 Museo do Pobo Galego, qiie ve~iína
hncer renlidnd lns idem y nfnries que desde e1 siglo pnsndo
Iinbínn tizntitenido destncndns peisonnlidades gnllegns de
tener uiza iizstiti~ción que recogiese las distiritas
tiiuestrns de ln citltirrn tindicioiinl de este ptreblo. (Lema
e Cerviiío, 1997:25)

O Museo do Pobo Galego abreu ó público
c011 salas adicadas ós oficios de cestería, tecidos
e cerámica. Nove meses despois, o vintecinco
de xullo de 1978, inagúrase a Sala do Mar xunto
con outra sala de oficios adicâda ós zoqueiros e
follalateiros. A montaxe das salas no Museo foi
indo pouco a pouco en función das obras de
rehabilitación e dos recursos dispofiibles. Hoxe

o Museo conta coa Sala do Mar, e1 Campo, catro
adicadas a Oficios, a do Traxe, Instrumentos
musicais e Hábitat e Arquitectura. Dúas salas
de pintura e unha de escultura acollen a
colección de artes plásticas en formación. E "se
encuentran en programación las salas de
antropología social y de historia, y
sucesivamente se abordarán Ias dedicadas a1
medio natural y a la ciencia y e1 pensamiento."
(Fémandez Cerviiio, 1996)
Deste xeito comprobamos que a evolución
do Museo foi rápida e, aínda hoxe, está en
na medida en que hai
proceso de con~olida~ión
proxectos para montar catro salas máis e
mellorar as existentes. Neste sentido O Museo
do Pobo Galego, dende os seus comenzos, tivo
moi claro que a súa vocación era a de integrar
as actividades propias dun museo coas de
investigación e difusión acollendo diferentes
iniciativas sempre en relación con Galicia e
dende diferentes disciplinas.
"O Museo do Pobo Galego non quere nen pode ser
uii siniple arquivo nrqueolósico do noso pnsndo. Ten que
ser niihn errtidnde diniíiiricn que ncolln i10 seu seo unha
sititese da culturn gnlegn izns súns diziersns fncinnns.
Unlin itisfitlrcióti que iecolln e que coitserzie esn cirltuin,
pero que supere o átiibito itiiiseoló.~icotrndicionnl, qlre n
estude cietrtíficnnietite e n divtrlgite. Co~iiolnbor últinio
terií o de snlvnr nqireles aspectos éticos, socinis e t~mterinis
que non inipidniz a diizdi~iicncirlttrrnl, senótr que, poln
contrn, n e~iriqi~eznn."(O Mirseo d o Pobo Gnlego.
DEZ n n o s de trnbnllo 1977 - 1987. Ed. Museo d o
Pobo Galego, Santiago, 1987.)

O seu talante innovador non só abrangue os
seus obxectivos e a forma de levalos ó cabo
senón que a súa propia estructura interna
tamén atestigua o interese dos membros en que
a institución aglutine as diferentes iniciativas
culturais en Galicia. A constitución dun

patronato como máximo órgano rector e a
figura dos socios con representación na Xunta
Rectora garanten eses propósitos.
A estructura organizativn da institución consta, a
grandes rasgos, de tres planos: o Patronato, ~ná.rinzo
órgano rector, a Xunta Rectora, que é o órgano exec~itivo
e o plano técnico, integrado poln Dirección e cinco
seccións: Antropoloxía, Historin, Medio natural, Arte, e
Ciencia e Pensamento. ( G u í a do uisitante,l995: 3)

O Patronato está formado por persoas
sigificativas no mundo da cultura e institucións
e empresas que tefian esta característica ou ben
destacaran polas súas aportacións á cultura e
sociedade galegas. Dende o Patronato, e cunha
representación dos socios do Museo, sae a
Xunta Rectora que será, xunto coa dirección e o
equipo técnico, os encargados de levar ó cabo a
xestión do Museo.
A plasmación das ideas do Museo e a súa
tarefa comenzou con actividades relacionadas
coas salas e agrupadas en salas permanentes
(con todo o que conleva a montaxe de
exposicións, recollida de materiais, inventario,
documentación, etc..), exposicións temporais,
actividades científicas e divulgativas (congresos,
xomadas cursos, edicións de actas, ...), aumento
e especialización de servicios museíticos
(biblioteca, arquivos, almacéns visitables, ....).
Superando e1 modelo de galería de exhibición de
obras de arfe o curiosidades y sentada la premisa de
procurar la relación entre u n nzuseo rigurosaniente
nuevo en Galicia y la sociedad en la que se iniplanta, se
definieron de varias vías para verificar esn coarunicación:
montaje de salas pernzanentes, programa de exposiciones
temporales, orgarzización de actividades cientí/icas y
diuulgativas, crención de seruicios nzuseísticos públicos y
privados.(Femández Cerviiio, 1997)

Todas estas actividades ó tempo que as
reformas para a rehabilitación do edificio e a

montaxe de novas salas fóron conformándose ó
longo dos vinte anos de traballo.
A insistencia da continuidade nos traballos a
partir da distribución dos recursos dispofiibles,
e en función dos momentos coyunturales polos
que pasou o Museo, é reiterativa nas memorias
anuais e noutros escritos do Museo. A carencia
dunha financiación estable e definida fan que a
dotación de persoal e as necesidades para levar
ó cabo proxectos quedaran postergadas en
función dos recursos.

... las füentes principales de financiación: e1
Patronato, ..., 10s socios y 10s patrocinadores privados.
De 10s considerados conzo recursos ordinarios se desglosa
ta aprotmión de1 Ayuntnnziento de Santiago de
Compostela, que no se materializa en efectivo, ... hace no
mucho correspondío a 10s socios más de1 60% de las
aportaciones económicas; la incorpornción a1 Patronato
de algum fundación priwda y Ia acutaliuzción de las
cuotas de algunos patronos insititucionales ....
(Femández Cerviiio, 1997)

A vocación integradora das distintas
manifestacións da cultura galega e a escasez de
recursos marcou unha determinada maneira de
traballar. Tanto a colaboración de voluntarios /
as, doantes e depositarios de fondos e as
colaboracións de socios e patronos foron unha
fonte indispensable para levar á cabo todas as
actividades e os servicios do Museo, sempre
coordinados co equipo técnico e directivo.
Hablando de recursos hunmnos .... suele Itaber uno o
dos becarios y, desde 1995, dos objetores de conciencia
asignndos tanzbién por e1 Ayuntanziento,... a e110 I~ayque
sunmr Ia paricipnción de 10s patronos en las actividades
científicos y Ia colnboración discontinua de uoluntarios,
... (Femández Cerviiio, 1997)

Os primeiros traballos de cara abrir ás
portas do Museo fóron a recollida de material e
a rehabilitación do edificio. Unha vez

inagurado a ampliación de fondos para tratar
as distintas áreas da cultura material foron
obxecto prioritario dos esforzos do Museo.

h

Inagúranse tres salas nunha primeira fase:
cestería, tecido e cerámica. Nunha segunda fase
nove meses máis tarde abrénse as salas do mar
e oficios de follalateiros e zoqueiros.
Nos anos venideiros seguirá esta evolución
combinando as actividades de difusión
científica, os servicios museolóxicos e a
apertura de novas salas.
A urxencia de consolidar o Museo como un
referente cultural na sociedade galega prima
sobre a necesaria investigación e selección dos
materiales. Esto hai que pofielo en relación coa
escasez de recursos e coa intención de
independencia. Os equipos técnicos aínda sen
consolidar son presentados coma voluntarios e
colaboradores. A idea de traballar pola cultura
galega é o motor para desenrrolar as
actividades que son necesarias para seguir
adiante cos traballos de levantar ó Museo.
Diferentes proxectos sobre distintas áreas de
traballo vanse mezclando e dando lugar a
presentación das pezas recollidas nas salas ó
tempo que as actividades programadas por
diferentes organizaciónes escollen ó Museo
como sede.
Es habitual Ia apetura de espncios para la celebración
de rictividndes organizadas por lns arks diversos
entidades, que encuentran en e1 M~rseo irn ~imrco
ndecuado, ...( Fernández Cerviiio, 1997)

Sendo o Museo a nosa unidade de análise
quixemos facer este traballo centrándonos na
Sala do Mar por entender que todas estas
cuestións vense de forma moi gráfica na

evolución da sala e polas razóns que xa citamos
no seu momento.

Gnlicin, que gorda co ninr unha verdadeira relncióri
de ósnrose, por que este penetra a terra polas triil ríns e
ensendas err que se quebra a nosn dilatada costa, poszíe
unhn nnterga e fonda tradició~inrariíieira, rejectida en
nrl~ititude de nmnifeçtacións ~~mteriaise espirituais.
(Guía do visitante, 1995)
Conscientes de 10 que e1 aiar y ia pesca significari
p u n Gaiicin, sie~npre se les concedió unn presencia
destacnda en las actiztidades de1 centro. E1 nrundo de1
mar es, .... , u n referente sienrpre presente en 10s
actividades dei Museo do Pobo Galego, pues una
institución que aspira a representar n todos 10s gallegos
no puede ignorar 10 que e1 niar aportó y nportn a la
cultura y a ln vida de Galicin. (Lema, 1990:25)

5.1. Introducción

O día da Patria galega, 25 de xullo de 1978,
nove meses despois da apertura do Museo,
inagurouse á Sala do Mar ó tempo que a sala de
Oficios I1 que comprendía pezas dos oficios de
zoqueiro e de follalateiro.
A sala foi instalada no antigo reflectorio do
convento situado na galería do claustro na
planta baixa, oposto á adiacente ó templo no
que se instalou o Panteón de Galegos Ilustres.
Unha sala en forma de "L" cunha escalinata a
un balcón (máis ben púlpito) no centro da sala e
outro ó que se accede pola escaleira de Andrade
que cadra na base da ele. Conta cuns 68,40 m
cadrados. As necesidades de espacio que
requiren as pezas como ás embarcacións ou
redes fixeron deste espacio o máis idóneo para
albergar a Sala do Mar.

A Sala do Mar é o espacio que alberga unha
mostra
representativa
de
obxectos
e
instrumentos
relacionados
co
mundo
marifieiro. Así atopamos antigas embarcacións,
moitas delas aínda en uso pero suceptibles de
desaparición nun corto espacio de tempo, e utis
de pesca e marisqueo coas mesmas
características. Centráse a exposición en
obxectos que se poden calificar da área
productiva relacionada coa pesca e o
marisqueo.
A partir da documentación obsérvase dous
momentos importantes na configuración da
sala: a montaxe inicial coa cal inagúrase a sala, e
unha nova montaxe aberta ó público en xaneiro
de 1991. Como xa apuntamos, as actividades
que se programan dilátanse no tempo e así
estas dúas etapas e conformacións dan lugar a
tres, xa que ten cabida unha etapa de transición.
Así, tras a remodelación engadíronse pezas á
exposición e mellorouse o seu discurso a partir
das guías didácticas que se fixeron sobre os
contidos da sala. Por outra parte, entre unha
montaxe e outra pasaron moitas cousas que
aportaron elementos novos para a Sala do Mar.
h prinrem Sala de1 Mar ern esclusizinmente e1
recoger lns einbnrcnciones y nieterlns en nn lugnr donde
se pudieran consen~ar. Esn file ln priirierri taren de
itrgencia que Iinbía que kacer ~iecesnrinnzente,por que si
no nos quedábarnos sin esns pieuzs, n partir de ahi y se
f i e crenndo itim Sala de1 Mar tiiás coherente con sus
fines educativos y de ewposicióii criva nl público, ....
despúes se coiizpleinetztó con una serie de otros
eleirientos, npnrejos, redes, nnzuelos, nlgunos disetios de
como se pesca, etc.
Entoncés Ia saln, una vez que se colisigirieroii 10s
ettibarcncioiles ln transforniación yo file sencilln,
si~liplelt~eiite~irejornr 10 fontza de e.xponerlas, atindir
complenielitos, disetios esplicntivos,fnltn núti i~iiichopor
Iincer clnro, pero por 10 iiienos nhorn está iiiás de nciterdo

con 10 que debe ser itn tiiuseo .... e m siniplentetite un
nlnmcén de e~iibarcncio~ies.
(Informante membro d o
Patronato d o Museo)

Quedámonos, pois, con tres periódos
básicos: A montaxe inicial, o momento de
cambio e peche e, por último, a montaxe actual
consecuencia dos avances do Museo e as
distintas tendencias na súa xestión.
Por outra banda, podemos presentar a sala
en función dos tres eixos cos que se traballa
dende o Museo; as actividades desenrroladas,
as salas e os servicios museísticos. Para o caso
de traballar cunha soa sala centrarémonos nas
actividades vinculadas á temática desa sala, ás
pezas que contén, e contivo, e Ós áspectos que
lle concernen dos servicios que o Museo oferta.
Os datos que apoian as nosas descripcións
veÍien das memorias anuais de xestión,
entrevistas persoais con colaboradores e
traballadores do Museo, a consulta dos
arquivos do Museo e a súa biblioteca, xunto cos
seus fondos documentais. A partir destas fontes
artellamos a sala nos periódos os que antes
facíamos referencia e que abranguen distintas
actividades.

---

Rehabilitación

-

1978 - 86

1987-1991

1991- 1996

1978. Inaguración.
1979. Obras de acondicionamento.
1985. Reparación de parámetros.

1988. Reparacións e construcción dun
balcón de acceso.

1993. Nova carpintena.

Montaxe

1988. Nova instalación da sala.

I

( 1991. Apertura da sala cun novo
montaxe.

Pezas

1978. Recuperación de lancha do xeito
e San Cosmeira e outras.
1985. Maquetas de embarcacións e
pezas de carpintería de ribeira.

1989. Construcción dun conxunto de
maquetas reproducindo o proceso de
elaboración de unha tarrafa,
Doación de maquetas de
embarcacións.
1990. Doazóns de pezas do mar e
a p l l a s de redes.

Investigación

1985 - 86. Bolsas para a
documentación das pezas.

Bolsa de investigación de campo.
Investigación bibliográfica para a
exposición.

Publicacións

1980. Publicación do primeiro
exemplar dos Cademos do Museo d o
POboG a h T " % ~ r e ~ a r a dende
do
1978)

1989. Actas do Coloquio de
Ehografía marítima.
1989. A Consellena de Pesca doa
unha colección de publicacións sobre
temas do mar e a pesca.
1990 - 91. Rodaxe e edición do video
"A peca do Cerco".

Congresos,
xomadas, etc.

1979. I Encontro sobre Historia Naval
do Noroeste.
1981. Mesa redonda: "Os cambios no
mundo marifieiro".
1981.1 Xomadas de maníferos
maririos.
1984. Proxección d o video O parque
Natural submarino das Illas Cies".

1

(

1984. Coloquio de Etnografía
marítima.
I

I

1

1978 "A Doma" (intinerante).
1981. Mostra de carteis escolares
"Salvemos ás baleas".

sistema de video interactivc
e un motor de vapor.
1994. Doazón de diferentes
utis de pesca.

1993. Folleto "ditos e
cantigas marifieiras".
1994. Guía didáctica "As
embracacións tradicionais
en Galicia" e "A
construcción das
embarcacións tradicionais".
1992. Video "A pesca con
nasas".
1995.Opúsculo "O mar".
1993. Colaboración na
organización d o I Coloquio
internacional de
Embrcacións tradicionais
na Europa atlántica.
1995. Colaboración na
organización do I1 Encontro
de embarcacións
tradicionais.
Programa de educación
sobre o medio marfio.

"

Exposicións

' 1993. Incorporación dun

1988. Peixes d o mar Cantábrico.

1 1989. O mar da memoria.
1989. Anteproxectos para un centro
de acuicultura na Illa de Arousa.

5.2. Sala do mar: actividades

O primeiro momento abrangue o
acondicionamento do reflectorio, a montaxe da
sala é unha seríe de actividades relacionadas
con ela.
Un segundo momento o podemos situar a
partir de 1987 cando comenzan a aparecer, nas
memorias de xestión, sucesivas referencias ás
transformacións que se queren ou están a
levarse ó cabo na Sala do Mar. Finalmente no
ano 1991 inagúrase a nova montaxe "integral" e
no ano 1993 incorpórase unha pantalla de video
intractiva como último movimento na montaxe.
Este cadro nos sirve para constatar que a
evolución da sala e dos obxectivos con ela
relacionados non deu un cambio radical senon
máis ben os altibaixos dos cartos e a tardanza
en conseguir obxectivos que se formularan xa
nos primeiros textos sobre a necesidade e
intencións do Museo do Pobo Galego.
Cabe resaltar que nas actividades que
aparecen no cadro colaboran o Museo e outras
organizacións co fin de darlle saída ás
iniciativas de distintos colectivos tal e como
vimos nos apartados anteriores.
Tendo presente o cadro vemos que o
primeiro periódo céntrase na organización de
xomadas e congresos. Neste momento se está a
definir as tarefas propias do Departamento
marítimo ó que antes nos referíamos, tarefa, por
outra banda, nada doada se atendemos a
dispersión do plantexamento inicial das sección
no Museo.
O Departamento marítimo estaba ideado,
nun principo, coma parte do departamento de

cultura material que dividíase na primeira
sección: Ecotipos labregos, e a segunda sección:
Ecotipos mariiíeiros. Esta segunda sección
comprendería o perirao, tipos de embarcacións,
pesca marítima e pesca fluvial. Unha segunda
elaboración do esquema de traballo por áreas
nos comenzos do organigrama do Museo
sintetizaba o tema do mar no Departamento de
etnografía material: o mar. Este departamento
dividuise nos apartados de: a navegación,
embarcacións, economía marítima, o home e a
súa relación co mar e o mar e a arte6. Hoxe o
Museo ten cinco seccións das que xa falamos.
En menos de u n afio deberín llenar 10 que entonces
era una gran sala de paredes blancns. ... nnduvimos "a In
caza" de viejas enzbarcaciones tradicionales, con Ia idea
de rescatarlas, ... rescntarnos, ... dornas, una trifiera, dos
gamelas dos botes, una chalana. En esas enzbarcnciones
queda e1 recuerdo de sus constructores y usunrios, ...
(Alonso, 1987: 304)

Según comenta o autor, membro do
Patronato, a urxencia estaba en rescatar a
"cultura material" e ó mesmo tempo obter o
material para construír unha exposición
permanente co tema do mar en Galicia. Este
mesmo plantexamento é o que fai posible a
creación en 1979, dende o I Encontro de
Historia Naval do Noroeste, a creación do
Grupo GANNO, o que xa fixemos referencia.
A idea do "rescate" repítese constantemente,
atopamos, en numeroass
ocasións, a
formulación da necesidade de crear museos
etnográficos que preserven o patrimonio
tradicional fronte ó crecente proceso de
industrialización en Galicia7.
6 0 s datos están no arquivo do Museo como diseiios do
organigrarna anteriores á sua constitución.
7 Vease FariÍía (1975:322)e Charnoso (1974:33).

A reiteración lévanos a relacionar esta idea
co concepto de cultura que se ven manexando
no que levamos escrito e que se explicita en
moitos dos textos editados polo Museo.

Museo un dos seus obxectivos fundamentais é a
conservación desas pezas e da información que
conteíien, a partir delas artéllanse o resto das
funcións do Museo.

Se entendenios a cultura esencialnzente como ztn
niecanisttzo de ndaptación ao nzedio, que fai posíble n
satisfacción da necesidades liunianas, ... (Memoria d o s
d e z >nos, 1987)

A división que establecíamos para o
agrupamento de pezas tamén nos pode servir
para entender os seus movimentos na sala. No
primeiro momento primaba a peza orixinal, que
non única, frente a reproducción ou o texto.
Como vimos máis atrás nas citas as
embarcacións representan a plasmación dos
esforzos por recoller o material. A cantidade de
embarcacións que se chegaron a obter a través
de doazóns, depósitos e compras fixo imposible
a súa exposición e traslado a Santiago polo que
moitas quedaron nos seus portos ou ben foron
trasladadas para levar a cabo proxectos de
museos marítimos. Aínda hoxe quedan dúas
embarcacións desta primeira montaxe noutras
dependencias cedidas ó Museo polo Concello
de Santiago.

(O Museo) ... tenta nbranguer e relaciona-la
tnnnifestacións hunuinas no seo durilia comutzidnde
diferenciada, ... para, ... coadxuvar á plan~cnción do
futuro colectivo. (Gztía d o visitante, 1995:3)

Configurado o equipo técnico que permite a
coordinación das colaboracións e a canalización
das necesidades, pasados dez anos, plantexase
a renovación da Sala do Mar cunha nova
montaxe.
No que ntinxe á sá do mar, pola súa complexidade, o
trabnllo resultou dificulfoso. Contrastouse n bibliografín
existente, non só dende o aspecto etnográfico, senón
tamén desde o económico e biolóxico ou ecolóxico. ....
Todo isto permitirá unha montaxe máis global e
dinátnicn desta sá. (Memoria de actividades, 1989)

Na última etapa os traballos de
remodelación levan a configuración en
publicacións que amplian os coÍíecementos das
pezas da sala.
No tocante ás actividades podemos concluir
que a evolución foi cara á divulgación fronte á
recollida de pezas. Primáronse ó longo do
tempo máis o concepto que o obxecto e
centráronse as colaboracións na temática propia
da sala fronte a unha aceptación global do tema
do mar.
5.3. Sala do mar: pezas.

-

As pezas son os obxectos principais do
Museo. Tal e como se di nas presentacións do

Llegatt~os a tener, cedidos para e1 museo, Izasta
barcos de casi teinta nietros, de nzadera, nuitac/ies
niuchos, antiguos veleros convertidos unos en areneros
otros abandonados, ... algunos se salvnron en niuy nzal
estado, ...
Las que se pudieron salvar están en e1 nzuseo y las
demás pues se perdierori. ... cogí muclzos datos
relacionados con la vida de 10s pescadores, leyendas,
costumbres,forttzas de construir 10s barcos, etc.
... Ia rnnyoría de [as personns que ayudaron a montar

[a Sala do Mar, pues mnrineros, 10s d~iefiosde 10s barcos,
todos tuvieron una enonire generosidad Aacia e1 tnuseo la
ttzayoría dorznron 10s barcos. Hubo alguno que 10s ziendh
pero por una cantidad sinibólica practicatnente, y eso es
importante que 10 digas por que a algunos pescadores
cunndo les lzablabas de ia ~zecesidadde crear u n nzuseo de
que su barco hnbía que conserualrlo como festimonio de
10 que era Ias f o r m s de vida de su generación, pues se
volcaban en ofrecernos datos, incluso embarcaciones,

lleuarnos a donde habín restos de otros barcos, así que
tnzínn muchísinzo inferes y si no Izubiese sido por ellos
nzuckos barcos nlzora no estarían nkí, por que en esa
épocn e1 nzuseo no tenín dinero para pagar 10 que e71
realidad ualían esas e~tibarcaciones ... (Informante
membro do Patronato do Museo)

A parte das embarcacións contábase con
redes, nasas, instrumentos de marisqueo
diversos, agullas de redes e aparellos de
navegación coma rizóns ou salabardos. Tamén
había utis de pesca con fío ou liiía. A
documentación era escasa acompaííando á
exposición de pezas auténticas estaban
algunhas fotos e debuxos dos tipos de pezas
mostrados. E, significativamente, aparecía un
cartel cos nomes dos doantes e colaboradores
que fixeron posible a montaxe.
Nalgúns casos, a medida que se
incorporaron novas pezas ós fondos fóronse
pofiendo na sala seleccionando aquelas que
foran singulares e estiveran dentro da lina
escollida.
No momento da remodelación se fai, como
comprobamos no cadro anterior, grandes
esforzos por documentar e aportar novos
materiais e temáticas ó mundo do mar. A partir
da colaboración da Xunta de Galicia
convócanse bolsas de inventario e investigación
ó tempo que se establecen novas vías de
expresión para difundir ós contidos da sala e a
información científica. Estamos á falar da
preparación de dous videos e do material para
as guías didácticas.
Coa apertura de 1991 aparecen ante o
público importantes novidades con respecto
montaxe anterior. Por unha banda avarece a
sección adicada ós carpintekos de ribeira
e por
outra unha serie de paneis explicativos dos

usos das pezas e das especies de captura. As
maquetas aparecen como máis importantes no
desenrrolo da sala. Principalmente destacan
tres embarcacións de tamaíío natural e a
reproducción do proceso de construcción
dunha tarrafa*.
No tocante á evolución do tipo de pezas
veremos que tal e como nos conta F. Hemández
a conceptualización do obxecto museístico leva
á sustitución dos obxectos auténticos por
representacións e reproduccións.(Hemández,
1994,75 - 76)
Se no fundamental as pezas non variaron
dun periodo a outro, se que foron obxecto de
repetidas seleccións. Mentras que no primeiro
periodo se prima o obxecto orixinal, na segunda
montaxe aparecen as maquetas como elementos
ilustrativos de procesos e obxectos secundarios
á temática principal; a producción pesqueira.
Instálase unha reproducción do proceso de
construcción dunha tarrafa e varias maquetas
de embarcacións, tamén daselle cabida a
instrumentos de carpintería de ribeira e
reparacións de redes. Por último, a instalación
do video interactivo con fotografías agrupadas
xeográfica e temáticamente Iévanos a pensar na
contextualización das pezas no seu ambente o
mesmo que os novos paneis representan as
formas de uso e o tipo de capturas. Sen
embargo, con estes cambios non podemos
afirmar que a sala ofreza un novo punto de
vista sobre a Galicia mariiíeira.
Finalmente, no artigo de F. Alonso (1987)
que citábamos no apartado anterior só aparece
Tarrafa e unha embarcación pesqueira, de motor ou
vapor, adicada á arte do cerco máis grande empregada na
Costa Norte galega.
8A
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unha referencia, xenérica, a outro tipo de pezas
ó marxe das embarcacións. Quédanos por dicir
que en ambas montaxes as embarcacións
orixinais marcan as posibilides de percorrer a
sala nun ou noutro sentido posto que a súa
disposición é central o que podemos explicar
polas súas dimensións, pero que tamén
podemos poÍíer en correspondencia a súa
importancia física coa simbólica.
Se trata, por tanto, de u n espncio que tiende a
estnblecer u n vínculo causal entre presente y pnsado y en
e1 que se plasman ias nociones de evolución (e1 arte
ncompaiin a ia liumanidad en sus transformnciones),
filiación (e1 arte es vinculación causal eritre escuelns,
estilos, autores), finalidad (la evolución de1 arte es
teleológiaca), y orden (e1 arte expresa e1 acuerdo
sustnncial
ente el honzbre y
el
mundo).
(Zunzunegui,l994: 40)

Así pois, comparando ambas montxes
entendemos as distintas visións e as
necesidades ás que se tiveron que facer frente
para achegar ó público unha representación da
etnografía (productiva) marítima.
5.4. A Sala do mar: servicios

Neste apartado pouco temos que engadir ó
xa exposto. O crecimento dos servicios
ofertados con relación a esta sala é un dos máis
significativos no
Museo.
Primeiro
a
oportunidade de contar con paneis explicativos
nos que se inclúen as pezas, despois o sistema
de video interactivo e os videos (videoteca e
sala de video) de producción propia e terceiro,
as guías didácticas e diferentes publicacións
dende o Museo sobre o tema do mar. A
meirande parte destas milloras sitúase na
última etapa da evolución da saia.
Unha indicación ilustrativa neste apartado,
será unha breve introducción das publicacións

de etnografía marina en relación con Galicia.
Manexamos tres fontes de datos principais. Os
fondos das bibliotecas do Museo, a recopilación
de bibliografía etnográfica de Xosé R. Lema
Bendaííag (1990) e o primeiro traballo de
antropoloxía pesqueira en Galicia. (Galván,
1989:19)
A caracteríçtica común nestas recopilacións
de bibliografía é a escasez de estudios adicados
ó tema do mar10. Da pouca producción atopada
a meirande parte dela publícase nos anos
oitenta e apartires de 1990. E, sobre todo,
destaca o énfasis que se fai na etnografía frente
o análise dos contextos e sistemas e procesos
productivos.
Xa dixemos que no comenzo a idea de
organización en seccións agrupaba, en cada
unha, aqueles investigadores e eruditos nas
distintas áreas coma colaboradores, socios ou
patronos. Na sección de ecotipos marseiros
aparecen dous autores significativos Calo
Lourido e F. Alonso. Pensamos que ante a
precariedade de das bases de investigación
sobre o tema, o camiíío escollido polo plano
técnico do Museo foi aconsellarse polos
expertos e desenrrolar unha política global na
montaxe das salas. Desenrrolouse idea da
producción e dos intrumentos de traballo para
o campo e o mar e dunha forma máis concreta
nos oficios, o que se vina a facer
Pareceunos adecuado referimos a este intento de síntese
da bibliografía de tema etnográfico en Galicia posto que
aglutina máis de 800 títulos representativos na producción
antropolóxica galega.
'o"Practicamente non existe bibliografía sobre o sector
pesqueiro dende unha prespectiva antropolóxica e non é de
extraííar dado que o desenvolvemento xeral de estudios
especificamente pesqueiros tanto dende a historia, a
socioloxía ou a demografía é practicamente inexistente."
(Galván, 1989:19)

tradicionalmente nas exposicións de principios
de século e aínda se está a facer nunha grande
parte dos museos etnográficos. Polo tanto
primaron as claves museolóxicas frente as
científicas. A divulgación frente á investigación.
Xa apuntamos noutro espacio que esta elección
ten moito que ver cos obxectivos principais do
Museo e o seu plantexamento coma institución
cultural de síntese da cultura galega.

(Os canzbios) ... que residen en 1a variación de las
ideas, valores y creencias de1 individuo, acontecen bien
cuande se sufren ndaptaciones concretas a1 medio
ambiente, bien cuando se agregan nuevos elementos o se
perfeccionan 10s antiguos por medio de interuenciones
íinnovación cultural), se toman en préstamo elementos
de culturas difprentes (generalmente vecinas) o se dan
fallos de transmisión cultural de una generación a la
siguiente. (Santana,1997:18)

Según vimos no Museo do Pobo Galego a
cultura está intimamente ligada coa producción
e a reproducción. Así as salas están montadas
en función dos instrumentos utilizados a tal h.
É dicir, aqueles aparatos que o home galego
fabricou coa intención de domesticar o medio e
obter maiores rendimentos, ou o que é o
mesmo, maior adecuación entre necesidades e
satisfacción das mesmas. O concepto de cultura
manexado e esplícito nas distintas publicacións
nos di que a cultura é a resposta a
determinadas condicións medioambientais,
entendido como medio o social e o natural. Este
concepto de cultura, que si ben é altamente
manexable e aplicable a situacións e obxectos
concretos, tamén é o máis adecuado para
enmarcar un museo que pretenda mostrar-Ia
diferencia. Neste sentido, o Ióxico é que esta

institución céntrese en
tres
aspectos
fundamentas da realidade para levar a diante o
seu discurso. Estos son: o medio, a historia e a
cultura según aparecen na memoria dos dez
anos. Tres variables que posibilitan unha
concepción particular da cultura galega. A isto
podemoslle engadir unha cuestión sumamente
importante á hora de falar de museos e
coleccións. iCá1 é a función da colección de
obxectos? Diversos autores dicen que a base do
coleccionismo está na necesidade de
pervivencia máis alá da propia existencia. O
recordo e a historia son fundamentais para a
reproducción e baixo a apariencia de vanidad
está o desexo de perpetuación.
Nos textos redactados polo Museo aparece
constantemente a idea da Galicia ocupada e en
proceso de desaparición pola influencia
externa. Sexa cal sexa o axente destrucctor para
pofier en marcha unha iniciativa deste tipo hai
que ter un motivo radical, o desencadenante da
maniobra que tambén serve como xustificante
de todo o proceso.
Hoxe o Museo reconocese en "crisis de
crecimiento" (Fernández CerviÍio,1997). Hoxe o
discurso da cultura en perigo de extinción está
a ser reelaborado e continúa en proceso de
cambio.
Unha mirada dende a prespeciva na que
aparecen os museos navales e marítimos pode
que enfoque un pouco máis o que estamos a
dicir.
A partir, principalmente do s.XX e uns
poucos no s.XIX, empezan a inagurarse museos
deste tipo. Un dos alicentes para a creación de
museos marítimos foi a desaparición da vela
como elemento motríz das embarcaciones e

*

máis tarde a sustitución do vapor polo motor
de explosión. Considerouse que os museos
marítimos teÍían o deber de preservar ese
patrimonio para dar a cofiecer ás xeneracións
futuras os tiempos heróicos da navegación.
(Johnson, 1996)
No mesmo aspecto o autor trata a
renovación técnica que no Museo aparece o
cambio cultural. O certo é que só aparece o
motor de explosión en debuxos e algunha
maqueta frente as embarcacións a vela que
ocupan a parte central da sala. Esta cuestión
pode ser anecdótica senon fora porque o
significado e discurso da sala ven presentar en
conxunto o mar coma un elemento de
producción para o que se fóron creando
distintas ferramentas para a extracción dos
distintos productos marinos. Á marxe dos
textos a sala aparece suspendida no tempo e
cunha alo de veracidad. Como apuntaba
Zunzunegui a temporalidade e espacialidade
quedan relegadas baixo a imaxe de coherencia e
aparente armonía.
Nesta sala non se pretende a idea de que a
Galicia costeira sexa unha sociedade
diferenciada, senon que se pretende mostrar
aquelas formas de producción que hoxe están
en desuso e que pronto pertenecerán ó terreo
da historia marítrna de Galicia. Integrando a
costa co campo nun todo diferenciado do
exterior da fronteira galega.
i Q ~ ésentido ten para nós o feito de que,
entre todas as posiblidades, para reflexar a
cultura marineira se optase por esta e non por
outra?
Os recursos dispofiibles en cada momento, a
formulación duns obxectivos concretos, as

aportacións das distintas partes implicadas van
conformando un todo que reacciona ante as
circunstancias en cambiocontínuo.
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