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A Romaría Etnográfica Raigame volve a
Vilanova despois da pandemia

F

oi no ano 2002 cando a Romaría Etnográfica Raigame
botou a andar e despois de vinte
anos xa viviu diferentes visicitudes,
principalmente nos últimos anos,
que foron condicionando a súa realización. Primeiro foi o asasinato do
párroco D. Adolfo Enríquez e o roubo da imaxe da Virxe do Cristal no
ano 2015 que obrigaron a cancelar
a celebración, ou máis ben transformala, xa que dende a Organización
non se quixo deixar pasar o día para
reveindicar a figura do cura que máis
anos estivo en Vilanova, e realizóuselle unnha merecida e sentida homenaxe; os dous últimos anos, as
restriccións provocadas pola pandemia da COVID-19 impedeu que a
Romaría Raigame se celebrase con
normalidade.

personaxe imprescindíbel dentro da
sociedade galega, nun tempo no que
o sistema sanitario das nosas aldeas
era máis que deficiente. Así, representado na súa figura, a Organización quere estender esta homenaxe
ao colectivo sanitario que durante
estes dous anos de pandemia estivo
(como fixo sempre) traballando por
coidar da nosa saúde.

É precisamente a exepcional situación sanitaria que estivemos a vivir nestes dous últimos anos a que
nos encamiñou a dedicar esta nova
edición da Romaría Etnográfica Raigame á figura do Médico Rural,

Entre os actos institucionais temos
que destacar a entrega do Premio
“Adolfo Enriquez” á figura de D.
José Gómez Vázquez, que fora
veciño e médico de Vilanova na primeira metade do século XX.

A romaría retoma as súas habituais
actividades como artesanía, folclore, gastronomía, concursos, exposicións, títeres e monicreques, e moitas outras coa intención de celebrar
o dezasete de maio como un día de
galeguidade, onde o principal elemento identitario dun pobo, a súa
lingua, estaxa arropado polo que
nos identifica como galegos.

ACTIVIDADES
- Monicreques, música de
rúa, teatro e ambientación
- Exposición: O museo do
médico rural de Maceda
- Biblioteca de Celanova:
liberación de libros por
Vilanova
- Concurso fotografía 2022
- Estampas dunha Romaría. Vinte anos de concursos fotográficos
PECHE
- Premio honorífico
“Adolfo Enríquez”: José
Gómez Vázquez, médico
de Vilanova

Contactos en :
www.romariaraigame.es
Fotografía de Jainer Barros. Vista
de Vilanova na última Romaría
celebrada en 2019
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HISTORIA DA MEDICINA RURAL
J. Manuel Lage
Médico xubilado

O

médico rural foi unha das
figuras máis apreciadas do
patrimonio cultural dos nosos
pobos. Era un veciño, confesor,
psicólogo e que tiña presenza en
todas as etapas da vida dos seus
pacientes. non acudía á súa consulta con leis nen dogmas, senón
con cultura e ciencia. As súas ferramentas eran a observación, a
experiencia e o libre razonamento.
O cabalo resultou durante moitos
anos o medio de transporte máis
efectivo do médico rural dado que
as infraestruturas dos camiños
eran precarias. Con certa ironía
utilizábase o apelativo de “medicina montada”. Logo, nos anos
sesenta, foi substituído polo Seat
600.
O maletín médico foi o seu signo
de identidade. Ese contedor de
Don Manuel Álvarez Vázquez (1896-1990), médico de Ramirás
equipo e medicamentos, combinado co coñecemento médico, aliviaO seu labor era silencioso, heroico e solitario. Traba o sufremento do paciente, inspiraba confianza e
ballaban vinte e catro horas ao día os trescentos
a con frecuencia marcaba claramente a diferencia
sesenta e cinco días do ano, cun salario discreto.
entre a vida e a morte.
Dispuñan de moi escasos medios e un perfecto
“ollo clínico” para solucionar
a maioría das patoloxías dos
seus pacientes. Vivían por e
para os seus enfermos e polo
seu labor humanitario foron
considerados como os médicos dos pobres.

As “igualas” médicas en Galicia, eran coñecidas como
avinzas, que ligaban ao
médico coas familias que
as subscribían. Pagábanlle
ao médico unha cantidade
anual estipulada, ben en
diñeiro ou en especies, e a
cambio o médico comprometíase a prestarlles asistencia a todos os seus membros durante un ano. Estivo
vixente até 1950.

O maletín do médico, coñecido como o “cabás”

Até os anos trinta, a terapia
farmacolóxica maioritariamente prescribíase a través
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matanza do porco, pitas ou coellos. O peixe era case
prohibitivo, pois non había posibilidade de acceder
a el e o máis recorrente era a sardiña e o xurelo.
A hixiene nas aldeas do noso rural, até ben entrada a década dos 60 foi moi deficiente: non había
acometidas de auga nos fogares e as deposicións
facíanse nun burato que daba á corte onde estaban
os animais. A hixiene bucal era nula e a relación cos
animais domésticos non se tiñan por fonte de contaxio.
Con todos os problemas descritos, o médico rural
tivo que loitar e estar sempre ao lado do enfermo.
No noso país, debido aos grandes progresos en todos os campo da medicina e na sociedade durante o
século XX, pasouse dunha media de supervivencia
de corenta anos a principios de século até os oitenta da actualidade. A nivel internacional, a calidade
da sanidade española está considerada a terceira
mellor do mundo.

Instrumental dunha botica

de fórmulas maxistrais. O médico escribía unha
receita detallando os compoñentes da medicina e
confiaba a súa preparación aos farmacéuticos.
A presentación do medicamento era variada: selos,
píldoras, gránulos, xarope, perlas, soluciones, pomadas, linimentos etc.
O avance dos medicamentos de fabricación industrial liberaba ao médico dos coñecementos da galénica e simplificaron a prescrición.
As vacinas, antiinflamatorios e antibióticos non
chegaron a Galicia até a década dos 50 e os medios
diagnósticos eran exiguos. En 1959 apareceu o Vademécum, e o médico rural dispuxo dunha fonte e
información máis ampla sobre os fármacos.
Até ben entrada a seguinte década, a dos anos 60,
a maioría dos partos eran atendidos nos propios
domicilios das parturientes, co inconveniente de
que o médico non tiña constancia da xestación até
o momento do nacemento dos nenos.
No ámbito infantil, a mortalidade no rural era
unha constante debido ás infeccións pulmonares
ou intestinais, pero non había terapias para previlas nen combatelas. Até a década dos 70, no noso
entorno había escaseza de pediatras nas cidades e
non se contaba con hospitais para resolver patoloxías urxentes.
Nas zonas do interior de Galicia, a alimentación
xiraba en torno a produtos extraídos do campo e
a pouca carne que se consumía eran derivados da

A saúde do rual estivo moi condicionada pola
deficiencia da hixiene até ben entrado o s. XX
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MUSEO DO MÉDICO RURAL. MACEDA
J. Manuel Lage
Médico xubilado

O

obxectivo da creación do Museo non é outro que
resaltar o labor dos nosos médicos rurais e recrear, a través de espazos expositivos, o seu traballo.
En Maceda, durante todo o século XX os médicos
que exerceron a medicina eran procedentes da vila
e así queda reflexado nun mural colocado ao longo
dun corredor central do museo.
O consultorio estaba situado no seu propio domicilio e nas súa paredes nunca faltaba o título de médico expedido pola Universidade, a orla de fin de curso
cos retratos de toda a promoción e os catedráticos,
o xuramento hipocrático, cuxa base era levar o ben
e a saúde aos enfermos e por último, na mesa, un
exemplar do Vademécum para consultar os medicamentos que prescribía.
Na sala de exploración móstranse varios tipos de camillas, vitrinas, básculas y utensilios médicos utilizados para realizar o seu traballo.

Na primeira metade de século XX o instrumental
era, na súa maioría, material de cirurxía menor,
e todo reutilizable. Para as suturas, encontramos
agullas curvas e rectas, seda trenzada, catgut, fío de
liño. Suxeitábanse con pinzas e porta agullas.
As inxeccións practicábanse con xiringas de metal ou
de vidro e agullas de diferentes tamaños e calibres.
Como recipientes usábanse cubetas para instrumental e bateas de porcelana ou metal para conter solucións.
Para as curas, o médico acostumaba facer compresas
ou vendas cortando pedazos de tarlatana. O algodón
usábase para aplicar antisépticos (alcohol de 90º,
tintura de iodo o auga fenicada).
O termómetro era de mercurio e para evitar a súa
rotura tiña un estuche metálico o de bakelita.
A auscultación realizábase co fonendoscopio e para
a iluminación usaban espéculos colocados na fronte,
que reflexaban sobre as áreas de exploración do paciente a través de un candil o
lámpada.
O aparato de tensión tiña un
manguito e un barómetro
cunha pera de caucho que o
médico presionaba.. O seu
uso, até mediados do século
XX era escaso, debido á pouca importancia que se outorgaba á hipertensión arterial
como causa de enfermidade.
Para la exploración xinecolóxica utilizábase un espéculo
metálico que se introducía
na vaxina, un estetoscopio
de Pinard de madeira para a
auscultación do corazón fetal e pelvímetros.
A esterilización para os instrumentos era a través da
flameación:
colocábanse
nunha cuberta metálica e
vertíase alcohol ao que se lle
prendía lume e deixábase arder até se consumir. El otro
método era la ebulición: fervíase en auga.

Folleto de presentación do Museo do Médico Rural de Maceda

A sala de radioloxía permítenos visualizar aparatos
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de radioscopia dos anos 50 nos que se colocaba ao
paciente detrás da pantalla para estudar a patoloxía
ósea ou pulmonar. A pesares de dispor de materiais
de protección como mandil e guantes enchumbados,
debido ao seu grande peso, apenas se empregaban.
Os riscos laborais da radioloxía non se tiveron en
conta até a década dos 60, cando numerosos estudos
alertaban dos efectos nocivos da radioscopia.
Na sala central do museo temos exposto o primeiro
aparato de raios X de nosa provincia. Era portátil, da
marca Siemens y pertencía ao Dr. Vidal. Realizaba
radioscopias e radiografías no domicilio do enfermo,
dentro e fóra da capital, con revelado inmediato das
placas dentro dun coche Fiat Balilla especialmente
acondicionado.
Mediante paneis informativos explicamos as terapias prudentes da primeira metade do século XX que
trataban de recuperar a saúde con medios inocuos
que axudaban a depurar a noso organismo dos seus
males: balnearios, augas medicinais, baños de mar,
sangrías, dispositivos de succión (ventosas), remedios tópicos a base de mostaza, auto hemoterapia,
auto suero terapia, sueros antiinfecciosos…
No museo tamén recreamos unha botica onde se
preparaban as fórmulas maxistrais que o médico
prescribía nunha receita. Hai varias vitrinas onde

Recreación do consultorio dun médico rural

están expostos tarros, botes, albarelos con principios activos, así como basculas de precisión, morteiros e diversos materiais de laboratorio que usaban
os boticarios para elaborar os medicamentos.
A principios do século pasado, un farmacéutico de
Maceda, Juan Vidal, gran experto en química, creou
en Ourense el laboratorio X2 e patentou tres produtos que tiveron notable éxito en varios continentes
(Magen, X2 e ácido peruscabinico). Temos o orgullo
de expoñer en varias vitrinas material do seu laboratorio, dos seus produtos e fotos.
En resumo, todo un mundo en torno ao labor do médico para que a xente que nos visite teña un claro
coñecemento del exercicio da vida dos nosos médicos rurais.

O museo está ubicado nas instalacións do Concello
de Maceda, podendo visitarse de martes a venres,
de 9.00 a 14.00 e en outros horarios, concertando
visitas no teléfono 988463001. Máis información
na web do museo:
Un dos aparatos de raios X do Museo do
Médico Rural de Maceda

www.museomedicoruralmaceda.com
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DOUS ANOS SEN ROMARÍA

N

este dous anos de parón debido á
situación creada pola pandemia da
COVID-19, a Romaría Etnográfica Raigame non se detivo por completo. Abriu as
redes sociais como Facebook e Instagram
para que os usuarios celebrasen dalgún
modo esta festa da cultura tradicional
galega, podendo mandar fotos, vídeos e
mensaxes que permitisen manter vivo o
espírito da Romaría. Tamén se realizaron
exposicións, como a montada coas fotografías participantes no concurso do ano
2019, o último ano que a festa se puido
realizar con normalidade en Vilanova, e
que estivo rotando por diferentes concellos da nosa provincia.
O pasado ano 2021 celebrouse, con todas
as medidas preventivas e baixo a máxima
cautela, un acto no que se lle deu unha
merecida homenaxe á Banda de Música
de Vilanova, que no ano 2020 conmemoraba
o seu 160 aniversario. As bandas de música,
tan populares no noso país, ía ser o tema da
edición de 2020, primeira cancelada pola COVID-19, e a organización non quixo deixar
pasar o momento entregándolle o premio honorífico “Adolfo Enríquez” que foi recollido
polo presidente da banda. O xornal Raigme
deste ano, que se editou soamente en formato
dixital, tivo ás bandas de música o tema principal dos seus artigos, realizando un repaso á
historia da Banda de Vilanova, pero tamén ás
bandas da comarca e a súa fala característica, a
“fala dos xingros”.
Tamén se engalanou a vila cunha colección de
fotografías de gran formato que recordaban
edicións anteriores da festa, así como tres dos

Acto de enrega do premio “Adolfo Enríquez” do ano 2021
aos representantes da Banda de Vilanova

elementos máis significativos da idiosincrasia
de Vilanova dos Infantes: os zapateiros, a danza da Virxe do Cristal e a Banda de Música de
Vilanova. Con motivo dos vixésimo aniversario da Romaría Etnográfica Raigame, realizouse unha exposición coas fotografías gañadoras
dos concursos realizados nestes anos, exposición que até hai poucos días se mantivo aberta
ao público no Edificio de Ferro do Campus Universitario de Ourense.
Por fin neste ano 2022, a Romaría Etnográfica
Raigame regresa presencialmente a Vilanova
dos Infantes con todas as súas habituais actividades, celebrando unha xornada lúdico-cultural na que tanto os participantes activos, os
veciños de Vilanova e o público asistente poderán gozar dun día de orgullo da nosa cultura.

Unha das fotografías que
adornaron Vilanova en
2021 recordando a Romaría
Etnográfica Raigame
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ARQUITECTURA POPULAR DE VILANOVA:
A FONTE E LAVADOIRO

U

n dos escenarios nos que nesta edición da
Romaría Etnográfica Raigame se realizarán
actos é a fonte de Vilanova, onde a compañía
Rilo e Penadique cantarán e contarán historias
de mulleres e lavadoiros. A fonte de Vilanova é
un elemento da arquitectura popular cun carácter moi marcado. En 1987, Marisol Cerdeira da
Casa, do Grupo Francisco de Moure, publicou no
xornal La Región un artigo, do que agora reproducimos unha parte traducido ao galego, no que
describe a fonte e onde se fai referencia á orde de
reparación e acondicionamento que se fixo xa no
ano 1694.
No pobo de Vilanova dos Infantes consérvase unha
fonte situada ao final de dito pobo entre unhas viñas.
Trátase dunha fonte de pedra cun carácter arquitectónico moi marcado, de trazas clasicistas. Predomina na súa
estrutura unhas liñas moi arquitrabadas, composta por
grandes sillares de pedra.
A súa forma é rectangular. Remata nun frontón triangular,
cuxo cornisamento é corrido e moldurado. Nos estremos de
dito frontón consérvase no lado dereito un pináculo coa súa
correspondente bola, elemento do que carece no lado esquerdo, posibelmente abandonado pola maleza.
Seguramente no centro e tal como se estipula no contrato
da obra, debeu ter no vértice do frontón unha cruz, hoxe
tamén desaparecida.
Dous cano expulsan auga. Un peto, que ao desencaixarse
para efectuarse limpezas, amósanos o interior da mesma
e deixa contemplar unha estrutura abovedada que serve
para recoller as augas.
Sobre o sinalado peto existe un escudo que ostenta cinco
estrelas de cinco puntas. As súas medidas son: 3 metros de
alto por 4,5 m. de ancho, no seu frontón.

Diante da mesma hai un adro de 4,5m. de ancho aproximadamente, por 4 m. de largo, onde aparecen a ambos lados uns asentos de pedra corridos con respaldo.
Que noticias temos desta fonte?
“El 11 de julio de 1694... En la Plaza de la villa de Vilanova
de los Intantes... su merced el Capitán Don Francisco Feijóo de Araujo, Corregidor y Juez ordinario... por cuanto la
fuente de esta vila se hala indecente e necesita de algunos
arreglos y el principal es haberse roto y no salir agua de
los caños, han ajustado con Andrés Gosinde, cantero vecino de Celanova y Francisco Fernández de dicha villa... que
han de arreglarla... y coponer el patio de dicha fuente y la
fuente principal caleándola y arranxándola de todo lo que
fuera necesario... y dicho palco... ha de ir con sus hiladas de
sillares y por encima asientos con su voladizo y al respaldos
hiladas de sillar con su chapado y seis bolas de calidad que
tienen señalado y por la parte del peto... de parte a parte
dos hilads de sillares de perpiaño y una cruz en el alto de la
fuente y dos bolas... todo locual por 234 reales de vellón...
y dicho procurador ha de poner por su cuenta la piedra y la
cal...”.
Como se pode observar a través do documento, sábese que en 1694 a fonte xa estaba construída: neste
ano o Corregidor de Vilanova dos Infantes ve necesario facer reformas na mesma encargándolles as obras
a Andrés Gosinde e a Francisco Fernández, canteiros
veciños de Celanova. Artistas que seguramente executaron as trazas tal e como se estipula no documento e que hoxe podemos así contemplalas.
Hoxe, a fonte está cuberta cun teito de tella curva,
que se apoia nunha parede e mampostería construída detrás do frontón e en dous pares de columnas
de pedra. Xusto a continuación do adro que describe
Marisol Cerdeira, temos un lavadoiro das mesmas dimensións e construído tamén en pedra e que remata
coas dúas últimas columnas que soportan o tellado
que cubre todo o conxunto.
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MONICREQUES, MÚSICA DE RÚA, TEATRO E
AMBIENTACIÓN

A

s actividades de animación de rúa, os contacontos, monicreques, cantos de cego e música de rúa regresan á Romaría Etnográfica Raigame
cunha ampla programación ao longo de todo o día
que se desernrolará en diferentes escenarios. A
praza Tralacerca, a do Arrabaldo, a do Castelo e da
Torre, o cine Carlos Velo na praza Maior e na fonte
e lavadoiro de Vilanova serán os lugares nos que
Luís Caruncho cos cantos de cego, a música de
Cé Orquestra Pantasma, os monicreques de Larraitz Urruzola e dos Monifates, e as historias
da Xanela do Maxín e de Rilo e Penadique entreterán a pequenos e grandes.

historia da lingua, unha peza na que combina os
monicreques, sombras e a narración oral na que a
protagonista, Gale (a lingua galega), conta a súa
historia, dende o latín até se converter na nosa lingua, de xeito que o público entenda mellor a súa
orixe, as vicisitudes polas que ten pasado, os problemas cos que se atopa e a súa situación actual.

Xunto a eles, máis de vinte grupo de baile, música e canto realizarán actuacións de folclore
na praza Maior, a praza Talacerca, na praza do
Arrabaldo, praza do Castelo e no escenario que
se instalará no campo da Escola, xunto ao teleclub. Tamén contaremos cos danzantes de Vilanova, que realizarán a danza da Virxe do Cristal
á unha e media na praza Maior, e por último, a
Banda de Música de Vilanova pechará a xornada
cun concerto na praza Tralacerca.
CINE “CARLOS VELO”, praza Maior, ás 12.00,
ás 17.00 e ás 18.00:
Contaremos coa participación de Celtia Figueiras da compañía de teatro “A Xanela do Maxín”,
que realizará varios pases da súa obra Gale,
FONTE-LAVADOIRO de Vilanova, ás 12.00,
ás 13.00 e ás 17.30:
Continuando coa narración, a compañía Rilo e
Penadique conxunta a palabra e a música ofrecendo un espectáculo baseado na transmisión
oral de historias tradicionais da cultura galega,
un feixe de historias de recollida, tradicionais e
de autor xunto con coplas tradicionais, romances e composicións propias. Na Romaría Raigame presentarán o seu espectáculo Lavandeiras.
Nel, as mulleres á beira do río ou do lavadoiro do
pobo, de xeonllos, fregando a roupa tecen unha
estampa que se repetiu ao longo danosa historia.
Ao seu redor, as lendas e as historias sucédense por toda a nosa xeografía, tanto física como
identitaria. Con esta proposta, Rilo e Penadique
queren achegarnos ás mulleres do noso imaxinario, da nosa vida: lavandeiras da noite, lavandeiras de oficio e de sacrificio, pieiras que coidan dos

Á esquerda, Celtia Figueiras co seu espectáculo de
sombras e monicrecues. Arriba, Rilo e Pedadiqaue
nunha tocando e cantando ashistorias de lavandeiras
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lobos e bruxas cos dentes de
ferro... Cun marcado compoñente de xénero, este espectáculo leva rodando dende 2017
por teatros, auditorios, casas
da cultura, lavadoiros, fontes
de todo o país.
PRAZA da TORRE ás 11.30,
ás 12.30 e ás 18.00:
Raigame contará tamén coa
participación dos Monifates:
Un peculiar carromato tirado
por dous músicos ambulantes
que percorren vilas e pobos
cunha importante misión,
a de amosar a rica e variada
música e instrumentación da
cultura galega, nun formato
distinto e orixinal. Nas súas
viaxes fóronse sumando os
máis diversos e peculiares
bailaríns (monicreques), integrando así música e monicreques nun espectáculo
pensado para toda a familia, marabillándonos coas
historias das súas personaxes. Esta singular troupe, formada por Bartolo o pandereteiro, o porco
Antón, Xaquín e Maruxa, Saturno e Leonor, o galo
Farruco e os Barbanzóns, pon o baile nun improvisado escenario para goce e divertimento do público
asistente.
PRAZA do CASTELO, ás 12.30, ás 16.30 e ás 17.30:
Larraitz Urruzola volve á Romaría Etnográfica
Raigame co seu espectáculo de monicreques Dona
Barriga Verde, onde integra elementos do Barriga

O carromato dos Monifates cos seus monicreques,
instrumentos e demais aterezzo

Verde galego, creado por José Silvent a principios
do século XX, con préstamos doutras tradicións titiriteiras europeas como son o Dom Roberto portugués, o Pulcinella italiano ou o Punch&Judy inglés entre outros.
Con protagonista feminino, por primeira vez nas
tradicións europeas, Dona Barriga Verde achega
novas perspectivas aos roles de xénero e aos estereotipos desta tradición, supón unha actualización
das formas e xeitos do títere popular, reinterpreta o patrimonio inmaterial desta técnica titiriteira
que nos axudou a purgar as inxustizas a través da
risa durante séculos.

O espectáculo de monicreques de
Larraiz Urruzola, Dona Barriga
Verde
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PRAZA do ARRABALDO e TRALACERCA e rúas de Vilanova,
durante todo o día:
A música de rúa corre a cargo de
Cé Orquestra Pantasma, nome
baixo o que se agocha o vigués
César Freiria, músico autodidacta
e apaixonado dos instrumentos
musicais. Comezou a súa andaina
aos oito anos dentro da música
tradicional, e dende aquela non
deixou de navegar polos variados
estilos da música popular, chegando a formar parte de grupos
tan dispares entre si como A Roda
ou a banda de punk Oxtiax Ke Te
Pariu. Desde comezos do verán de
2008, este músico leva percorrido
toda a xeografía galega a un ritmo
de máis de 150 concertos ao ano,
paseando polos mellores festivais
e festas do país levando ás costas a súa proposta: Cé Orquestra
Pantasma, un proxecto musical,
unipersoal e versátil, grazas ao seu amplo e variado repertorio, no que se conxuga a perfección toda
unha vida musical.
Luís Caruncho tráenos historias, cantos, romances
e música coa representación do “Cego de Matamá”,
acompañada pola lazarilla “Aldariña”.
Os cantos e romances de cego eran as crónicas que
substituían aos medios de comunicación que
temos hoxe, xa que no século XIX e até ben en-

O músico César Freiria, “Cé Orquestra Pantasma”,
cos seus instrumentos

trado o século XX, as noticias que podían chegar ás aldeas galegas eran escasas. Estes cantos intrepretábanse con violín ou zanfoña polo
cego, e a narración das historias apoiábanse
nuns cartelóns chamados “maltrañas” nos que
o lazarillo ía indicando cun punteiro a viñeta
que representaba o recitado polo cego. Recorrían feiras, festas e romarías cantando historias, sucesos e crimes, e incluso podían vender
unhas follas co texto da narración que cantaba
o cego.

O cego e a lazarilla na súa
última participación na
Romaría Etnográfica Raigame
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EXPOSICIÓNS: O MUSEO DO MÉDICO RURAL
e BOAGA, RAZAS AUTÓCTONAS DE GALICIA

O

Museo do Médico Rural de Maceda, creado
por José Manuel Lage Parente, profesional da
medicina que exerceu nesa vila e quen ao longo dos
seu anos de traballo polas aldeas da comarcar, foi
acumulando vivencias que o impulsaron a crear este
museo. A través das súas diferentes salas, podemos
ver como era a vida do médico e a sanidade de que
dispuña a nosa xente ao longo do século XX.
O museo, instalado nas dependencias do Concello
de Maceda, dispón de nove salas nas que se expón
material médico orixinal de principios do s. XX até
os nosos días: A consulta médica, Electroxía, Radioloxía, Sala de Revelado, Laboratorio, Esterilización,
Sala de expoloracións, Biblioteca e Sala de instrumental. Tamén conta con numerosos paneis informativos, con explicacións da evolución ao longo dos
anos dos métodos empregados polos galenos, do
instrumental que empregaban, das crenzas e superticións coas que se atopaban no desenrolo do seu
traballo, etc.
Non se esquece dos profesionais, tanto no campo da
mediciña como da farmacéutica, facendo unharelación dos médicos e boticarios que exerceron durante
o século pasado na vila de Maceda.
Outra exposición corresponde a Boaga,
a Federación de Razas Autóctonas de Galicia,
que participa na Romaría Raigame cun posto
informativo e cunha exposición sobre as razas
gandeiras en perigo de extinción. Mediante unha
serie de paneis informativos, a asociación de
gandeiros achéganos a uns animais que forman
parte do patrimonio histórico e cultural do país.

A BIBLIOTECA “LIBERARÁ” LIBROS POR VILANOVA
DOS INFANTES O DÍA 17 DE MAIO

A

Biblioteca municipal de Celanova participará de novo na recuperada Romaría Etnográfica Raigame, facendo unha liberación de libros
en galego en diferentes lugares da vila ó longo
da xornada.
O obxectivo é que o libro viaxe o máis lonxe posible e que pase pola maior cantidade de mans,
convertendo o mundo enteiro nunha biblioteca.
En diferentes puntos de Vilanova, colocaranse
libros que o público poda retirar para o seu uso e
compartilo con outras persoas, contribuíndo así
ao fomento da lectura e da lingua galega
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BASES DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
da ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME

D

espois do parón de actividade nos anos 2020
e 2021 provocado pola Covid-19, a Organización (“CCP Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Celanova), convoca os Concursos da “Romaría Etnográfica
Raigame” do ano 2022 regulados polas seguintes
BASES:
Poderá participar calquera persoa a nivel individual
ou como colectivo, independentemente da súa nacionalidade, residencia e idade.
2. O concurso terá 3 modalidades nas que os concursantes poderán participar simultaneamente cun
único traballo en cada unha delas.
3. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Todas as fotografías presentadas deberán ser orixinais en cor ou en
branco e negro e presentaranse impresas en papel
fotográfico acompañadas de formato dixital (CD
ou memoria portátil) cos documentos informáticos
orixinais. O tamaño das fotografías será de 30x40
cm. sen montar para todas as categorías. Os participantes só poderán presentar un traballo por categoría.
3.1. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA: premiarase a mellor serie composta por un mínimo de 3
fotografías e un máximo de 5, que deberán ter unha
unidade temática e/ou narrativa referente a algún
aspecto da Romaría do ano 2022. A serie deberá ir
acompañada dun título e un pequeno texto explicativo do traballo.
3.2. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA TEMÁTICA:
os traballos deberá estar intimamente relacionado
co tema central da Romaría Raigame, sendo nesta

edición “O médico rural: pandemias”. As fotografías,
que poderán ser tido tomadas en calquera lugar e
momento, deberán levar un título e ir acompañadas
por un texto explicativo. Cada autor poderá presentar 3 fotografías, premiándose só unha.
4. Concurso de INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA:
Os traballos presentados deberán versar sobre algún
aspecto da etnografía galega, ser inéditos e redactados en galego. Presentaranse tres copias impresas
en formato A4, cunha extensión de entre 50 e 80
páxinas que irán numeradas e nas que se incluirán
notas, apéndices, gráficos, debuxos, fotografías e
calquera outro material. As ilustracións deberán ir
no seu correspondente lugar dentro do texto, acompañadas do seu pé e autoría. O texto deberá ir escrito en tipo Times New Roman 12, con interlineal
de 1.5. As notas ao pé, na páxina correspondente,
tipo Times New Roman 10, con interlineal sinxelo.
Acompañarase unha copia dixital (CD ou memoria
portátil) cos arquivos correspondente: en formato
de word (*.doc, *docx), en formato *.PDF, e as ilustracións, cada unha nun arquivo identificado en
formato *.jpg cunha resolución mínima de 300 ppp.
Aos autores premiados, a Organización poderalles
solicitar unha revisión dos traballos a fin de ultimar
a súa publicación.
5. Concurso de MICRO VÍDEOS: Os traballos presentados deberán versar sobre algún aspecto relacionado coa Romaría Etnográfica Raigame, ser inéditos
e con narracións e diálogos en galego. A utilización
de música, imaxes ou outros elementos baixo dereitos de autor, deberá estar expresamente autorizada.
A súa duración será de entre 1 e 3 minutos, incluíndo cabeceira e créditos, podendo ser gravados con
calquera dispositivo. O formato do vídeo deberá ser
MP4 ou AVI e cunha resolución mínima FullHD (1080p).
6. Os participantes responsabilízanse
de seren os autores dos traballos presentados, de non existir dereitos de
terceiros nin reclamacións por dereitos de imaxe.
7. Premios:
7.1. FOTOGRAFÍA
7.1.1. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA: Tres premios: 1º de
300 €; 2º de 200 € e 3º de 150 €.
7.1.2. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA TEMÁTICA: Tres premios:
1º de 200 €; 2º de 150 € e 3º de 100 €.
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daranse a coñecer aos gañadores por correo electrónico e a través dos medios de
comunicación. Os premios de Fotografía
serán entregados coincidindo coa inauguración da exposición. Os premios de
Investigación Etnográfica e de Micro-vídeos entregaranse na edición da Romaría de 2023.
11. As fotografías premidas, xunto cunha selección dos traballos presentados,
configurarán a exposición itinerante “Estampas dunha romaría”.

7.1.3. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA DA
ROMARÍA: res premios: 1º de 200 €; 2º de 150
€ e 3º de 100 €.
7.2. INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA:
Un premio de 300€ e publicación do traballo
7.3. MICRO-VÍDEOS:
Cinco premios: 1º de 150 €; 2º de 125 €; 3º de
100 €; 4º de 75€ e 5º de 50€.
8. Os xurados serán nomeados pola Organización,
non podendo participar nos concursos, sendo as
súas decisións inapelables, podendo deixar premios
desertos así como conceder accésits especiais carentes de aportación económica e consistentes na participación na Exposición para o caso do
Concurso Fotográfico, a publicación para
o Concurso de Investigación Etnográfica
e a proxección para o Concurso de Microvídeos. Tamén poderá modificar o número de premios e as súas cantidades en función da calidade e o número de traballos
presentados.

12. Os micro-vídeos premiados, así como
aqueles outros que fosen seleccionados,
serán emitidos Romaría de 2023 na sala
de cine que cada ano se monta para a ocasión e será presentada a publicación cos
traballos premiados no concurso de Investigación
Etnográfica.
13. Os traballos premiados quedarán en propiedade
da Organización podendo usalos (total ou parcialmente mediante calquera medio) nomeando a autoría.
14. Os traballos non premiados poderán ser recollidos durante os dous meses posteriores ao 31 de decembro de 2022, no “CCP Xaquín Lorenzo” da Deputación Provincial. Unha vez pasado ese tempo, os
traballos pasarán ao arquivo da Organización e poderán ser utilizados nomeando a súa autoría.
15. A participación no concurso implica a total aceptación das presentes bases.

9. Os traballos deberán ser remitidos, antes do 31 de Setembro de 2022 para os
participantes na modalidade de Concurso
Fotográfico, e antes do 31 de Decembro
de 2022 para as modalidades de Investigación Etnográfica e Micro-vídeos, ao
“CCP Xaquín Lorenzo” ou ao Concello de
Celanova, en sobre pechado baixo pseudónimo, facendo constar a modalidade na
que participa e acompañados doutro sobre pechado onde se incluirán os datos do
Concurso do ano 2019. Na páx. anterior, fotografía de Beatriz
participante: nome, dirección, teléfono e
Cabanelas,
gañadora da Mellor Fotografía. Arriba, a imaxe gañadora
correo electrónico.
10. Unha vez fallados os premios, estes

da Mellor Foto Temática, de Antonio Garrido. Sobre estas liñas, una
fotografía da Mellor Serie, tamén de Beatriz Cabanelas.
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ESTAMPAS DUHA ROMARÍA. VINTE ANOS DE
CONCURSOS FOTOGRÁFICOS

D

espois de vinte anos a colección de
fotografías dos gañadores dos concuros
que cada ano se celebra na Romaría
Etnográfica Raigame, foron seleccionadas
para realizar unha exposción rememorando
cada unha das edicións realizadas.
Foron un total de 35 cadros nos que se pode
comprobar a evolución do concurso, no
que se foron ampliando categorías como as
series fotográficas ou a fotografía temática.
Nalgúns casos, os participante repiten entre
os seleccionados ao gañar diferentes premios
en distintos anos.
Recordamos así a Rubén Vilanova, o
gañador dos primeiros concursos, Milagros
Fernández, Héctor Guzmán, José Luis Diz,
Jesús García, Vítor Nieves, Salomé Garrido,
Manola González, Inma Vilanova, Ángel

Paz, Manuel Blanco, Ana Iglesias,
Marcos Sandianes, Isabel Janeiro,
Manuel Novoa, Roberto Rodríguez
ou Beatriz Cabanelas, gañadora na
última edición. Pero foron moitos
os que cada ano pariticiparon no
concurso, procendentes de toda a
nosa xeografía, dando así unha visión
da festa variada e enriquecedora
e contribuíndo á que a Romaría
Etnográfica Raigame sega medrando
e coñecéndose en máis lugares.
Esta expoisición é un perfecto
resumo do significado e espírio da
Romaría Raigame, e os que participan
nel, tanto gañadores como os que
non chegan a acadar ningún premio,
son merecedores do recoñecemento
por parte da Organización da súa
implicacion e complicidade do éxito
da festa.
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JOSÉ GÓMEZ VÁZQUEZ, UNHA VIDA ENTRE A MEDICINA
RURAL E A INSPECCIÓN SANITARIA

J

osé Gómez nace en Vilanova dos Infantes nos
primeiros anos da derradeira década do século
XIX, no seo dunha familia de médicos, non en van o
seu avó José Simón Gómez Deza xa foi exercente da
medicina en Vilanova dos Infantes onde coñece á vilanovesa Victoria Enríquez, coa que casa, relacionada familiarmente con Pedra Enríquez, a nai do poeta
Manuel Curros Enríquez.
E médico, tamén en Vilanova, foi seu pai, Darío Gómez Enríquez, casado con Pastora Vázquez Cardero. No ano 1914, xa como médico titulado, comeza
a exercer a medicina da man do seu pai participando primeiro como médico da Marina, o que lle dá a
oportunidade de cruzar o mítico Cabo de Hornos,
polo que consegue o recoñecemento como “lobo de
mar”, recoñecemento este que sempre gardaría con
gran orgullo porque lle foi concedido por ter cruzado
un mar tan bravo sen sufrir os mareos típicos que
adoita experimentar aquela persoa que aínda hoxe
cruza aquelas augas antárticas.

da banda de música de Vilanova dos Infantes, primeiro como vicepresidente e logo, a partir de 1927,
como presidente co avogado Venancio Méndez, pai
do escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, como vicepresidente.
No ano 1927, os municipios de Celanova e Vilanova
acordan a fusión e José Gómez pasa a exercer como
médico de Celanova e xefe local de sanidade. Nestes
anos comeza unha relación sentimental con Elvira
Rodríguez Tutor, filla do farmacéutico de Sabarís (A
Ramallosa - Baiona) coa que acaba contraendo matrimonio o día do seu propio santo, é dicir, o 19 de
marzo de 1928, realizando unha longa lúa de mel

De volta a Vilanova, compaxinando esta co exercicio da medicina en Vilanova dos Infantes, que por
aquela aínda era Concello propio, mergúllase na vida
social de Vilanova e Celanova e no ano 1921 preside o Casino Recreo da vila monacal e pouco tempo
despois comeza a formar parte do equipo dirixente

Á esquerda, José Gómez Vázquez e arriba, de pé seu
pai, Darío Gómez, quen tamén fora médico
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por distintas capitais españolas e asentando logo a
súa residencia na actual rúa de Castor Elices de Celanova, onde se centra no exercicio da súa profesión,
non só no tocante á atención personalizada ós doentes, senón coordinando tódalas actividades inherentes ó cargo de xefe local de sanidade como son as
campañas de vacinación infantís, antivariólica, etc.
Coa chegada república, o Concello de Celanova declara a súa praza vacante e vese na obriga de iniciar
un longo contencioso que chegaría ata o Tribunal
Supremo do Contencioso para que lle recoñezan a
propiedade da praza, cousa que non acontece ata o
ano 1940, cando o devandito tribunal ordena repoñelo no seu posto abonándolle “todos los atrasos devengados”.

17 de Maio de 2022
llecido ayer en nuestra ciudad don José Gómez Vázquez que contaba de general estimación y del aprecio de cuantos formaban parte del amplio círculo
de sus amistades”, indicando, ademais, que despois
dos funerais que tiveron lugar na igrexa parroquial
de Santo Domingo (fundada polo tamén vilanovés,
Domingo Rodríguez de Araújo), “sus restos mortales
serán trasladados a Vilanova dos Infantes, en cuyo
panteón familiar recibirá cristiana sepultura”.

Unha vez devolto á praza, decide centrar a súa actividade profesional en Ourense como inspector médico
ata a súa xubilación. No ano 1965 o Consello Xeral
de Colexios Médicos de España, a proposta do Colexio de Médicos de Ourense, acordou inscribir o seu
nome no cadro de honra dos médicos españois.
Do matrimonio de José Vázquez e Elvira Rodríguez
nacerán dúas fillas, María Luisa, que casaría co avogado ourensán José Abelairas, e María Victoria que
casaría na igrexa de Santo Domingo co doctor Miguel García Blanco, continuando así a saga sanitaria
da familia ata os nosos días, xa que tres dos seus
netos, José Manuel Abelairas, Victoria Abelairas e
Fernando García, tamén son médicos.
O 17 de febreiro de 1971, os xornais de Ourense fanse eco do seu falecemento informando de que “ha fa-

Diploma do Cadro de Honra dos Médicos españois

PREMIO ADOLFO ENRÍQUEZ 2022

A

Organziación da Romaría Etnográfica decidiu
outorgarlle o Premio Honorífico “Adolfo Enríquez” correspondente ao ano 2022 á figura de José
Gómez Vázquez, quen fora veciño de Vilanova dos
Infantes, médico da vila e tamén en Celanova. Na súa
persoa, a Organización quere agraceder ao colectivo
sanitario o traballo que ao longo da historia vén realizando no rural do noso país, a maior parte das veces
nunca recoñecido do xeito que se merece, coidando
sempre da saúde dos no nosos veciños e traballando
en condicións que moitas veces non son as máis apropiadas, como nos dous últimos anos

Organizan:

O seu compromiso con Vilanova foi contínuo durante
a súa vida, desenrolando a súa profesión na localidade que o viu nacer, pero ademais participando da actividade cultural da vila, onde foi presidente da Banda
de Música, á que acompañou en numerosas ocasións.
A relación de José Gómez coa Romaría Etnográfica
Raigame podemos vinculala cos seus descencentes,
xa que dende a primeira edición da festa colaboraron
de forma activa, cedendo espazos para a instalación
de actividades, como o Cine Carlos Velo, na praza
Maior de Vilanova.

Colaboran:

