
 
 

Xornadas "Vestindo o patrimonio vedrés" (28 e 30 de marzo) 

A xeografía galega está ateigada de referencias ao cultivo do liño. E Vedra non 

é unha excepción. Os nomes tradicionais dos lugares vedreses Liñares e 

Liñareira así o acreditan.  

Estes topónimos son testemuñas dun pasado en que era común ver unha 

paisaxe con 'terreos sementados de liño'.  

Na actualidade, aínda permanecen vivos: Liñares, prado de San Xián de Sales; 

Enriba de Liñares, bosque de San Xián de Sales; Liñares, prado de San Miguel 

de Sarandón; Suliñares de Abaixo e de Arriba, terreo mixto de San Miguel de 

Sarandón e A Liñareira, prado de San Mamede de Ribadulla.  

Estreitamente vinculado co proceso de transformación do liño estaba o batán. 

E aínda que hoxe non quede en pé ningunha construción, si fica o topónimo 

nos puntos e lugares que se indican deseguido: Batán, prado de San Pedro de 

Vilanova; O Batán, terreo mixto de Trobe; O Batán, prado de San Mamede de 

Ribadulla e Os Batáns, bosque de San Fins de Sales. 

Vedra medra organizou a xornada "Vestindo o patrimonio vedrés" para dar a 

coñecer o cultivo do liño e o proceso de transformación desta fibra natural, e 

ao mesmo tempo, recuperar para o alumnado a tradición daquela antiga 

manufactura téxtil. 

O liño foi un cultivo importante en épocas de escaseza porque cubría as 

necesidades de roupa de vestir e de cama no rural galego e tamén no vedrés. 



A xornada "Vestindo o patrimonio vedrés" apostou por mostrar os lazos entre 

o home, a actividade e o territorio (nomeado). 

E quixo facelo traballando patrimonio material e patrimonio inmaterial á vez e 

sen fragmentar a realidade. 

"Vestindo o patrimonio vedrés" acolleu a actividade propiamente artesanal -

con carácter material- á par da música, o baile, as cántigas, o relato oral- de 

claro contido inmaterial- 

E desenvolveuse en dúas sesións: "O fiadeiro: contar e cantar" (martes 28) e 

"Cal fiamos, tal andamos" (xoves 30). 

Na primeira démoslle a palabra á xente de Vedra coas mesas de experiencias 

en que os maiores lles relataron aos rapaces os detalles da fía e da fiada. 

Unha exposición de útiles tradicionais, que nos cedeu para a ocasión Manuel 

Vilas, complementou a actividade anterior e axudounos a contextualizar os 

diferentes momentos e labores co liño.  

Mostramos o obxecto e a aplicación deste á produción da fibra natural. Eran os 

que usaban antano nas casas de Vedra. E canda o obxecto chegou o seu nome. 

Puxémoslle, finalmente,  son á xornada coa actuación da agrupación de 

pandeireteiras Silandeira de San Xián de Sales. 

Na segunda sesión que denominamos "Cal fiamos, tal andamos" recibimos a 

Asociación Cultural Tamparrantán de Santo André de Vea (A Estrada) que nos 

achegou información sobre a indumentaria e o folclore arredor do liño que 

levan estudado nos últimos 25 anos.  

Cedeunos para a xornada paneis informativos, fotografías e trouxo un bo 

número de pezas de roupa confeccionadas con liño que tiveron ocasión de ver 

e tocar os asistentes (rapazada e maiores). 

Non faltou tampouco a música este día da man dos Nogueira estradenses. 

 


