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Dez anos despois: Misión cumprida

(...) Unha noite azul de agosto
como de vrau regalada;
Vilanova dos Infantes
toda é bulla e algazara.
Nunca misteriosa lúa
verteu por lus tanta prata,
nin nas silveiras a brisa
esparramou máis fragancia.
Pola praza e polas rúas
as mozas cantando pasan,
i os mozos van detrás delas
dando atruxos e palmadas.
Improvisando un turreiro
á porta de cada casa,
por todas partes se escoitan
sons de pandeiros e gaitas.(...)

Cando me poño a escribir teño a sensación de que o

dos Infantes fose o

que vou escribir xa o escribín algunha vez de non sei

escenario e o 17

cando. Pero non me importa correr o risco de repetirme

de maio fose o día,

porque o que vou poñer é tan certo como que agora

conscientes de que

o estou facendo; entón sei que só correrei o risco de

con eses tres vimbios

repetirme, pero non de trabucarme.

(e algúns outros) esta-

Empeza, este breve relato, cunha chamada telefónica

bamos en condicións

que un día de hai algo máis de dez anos me fixo Xulio

de facer un cesto no

Fernández Senra e na que me comentaba que dende

que collera non só a

o Centro da Cultura Popular Xaquín Lorenzo levaban

celebración dun día

tempo matinando na idea de organizaren un gran

calquera da cultura galega, senón “O Día da Cultura

serán. Unha romaría tradicional que nos devolvese a

Galega”. E o nome? Loxicamente o nome non podería

todos, rapazas e mozos, nenos e vellos –cando menos

ser outro: Raigame.

un día ó ano– ó ambiente daquelas vellas romarías

É certo que ó principio fomos un pouco temerarios

de aldea nas que os nosos pais (ámbolos dous somos

porque naquela altura descoñeciamos o grao de impli-

da mesma xeración) gozaron das virtudes da mocida-

cación que obteriamos dos veciños de Vilanova. Pero

de e nas que nós aínda logramos brincar de nenos.

así son os retos.

Un ambiente de música e xoldra, de vidas revividas

Logo viñeron infinidade de conversas con uns e con

e lembranzas que sempre xeran nostalxia cando as

outros, gracias a que (tamén é de xustiza dicilo) tanto

ollamos nalgunha fotografía con manta cubrindo a

dende a alcaldía de Celanova (é dicir, Antonio Mouriño)

herba e familia arremuiñada arredor dunha empanada.

como dende a presidencia da Deputación (é dicir, José

¡Tempos aqueles!, malia seren –tamén é certo– tempos

Luis Baltar) nos foi concedida toda a liberdade de tra-

serodios e espesos.

ballo para que dende o Centro Xaquín Lorenzo e dende

Xulio explicoume con detemento os principios que bara-

o Departamento de Cultura do Concello de Celanova

llaban (pensando inicialmente na súa itinerancia) e a

deseñaramos aquilo que nós mellor entendéramos.

medida que eu ía collendo o fío das súas palabras,

E van xa dez anos dende aquela, cos veciños de

polo meu maxín ían pasando uns versos de Curros que

Vilanova convertidos dende o primeiro ano nos nosos

dicían: “... pola praza e polas rúas/ as mozas cantando

mellores aliados. Por iso, dez anos despois, todos xun-

pasan/ i os mozos van detrás delas/ dando atruxos e

tos, sen excepción, podemos dicir: ¡Misión cumprida!

palmadas./ Improvisando un turreiro/ á porta de cada

Sirva pois, este número, de reconto para sabermos

casa,/ por todas partes se escoitan/ sons de pandeiros

onde está a orixe. Non en van, sabendo cal é a nosa

e gaitas...”. Entón díxenlle: “Todo o que me dis, relátao

RAIGAME (é dicir, a nosa orixe), teremos moito camiño

Curros Enríquez na ‘Virxe do Cristal’...”

andado para non perdermos o horizonte cara o que

Así foi cómo empezamos a xestionar conxuntamente

cada día camiñamos.

a idea de que Curros fose o noso guionista, Vilanova

A Virxe do Cristal
M. Curros Enríquez

Antonio Piñeiro
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CONCURSO
X ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME
Con motivo da celebración da X Romaría Etnográfica Raigame, organizada polo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández”
da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Celanova, que terá lugar en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense) o día 17
de maio de 2011, convócase o X Concurso “Romaría Etnográfica Raigame”, que estará regulado polas seguintes BASES
1. Os interesados poderán participar a nivel individual ou
como colectivo, asociación cultural, grupo folclórico, etc.

“Raigame” do “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación
de Ourense.

2. Os temas abordados nos distintos apartados
do concurso deberán estar inspirados ben na Romaría que se celebre o día 17
de maio de 2011 en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense), ben nas vivencias da
cultura popular galega en xeral, segundo a modalidade do concurso en que participe.

10. Os premios serán entregados arredor do día 15 de
setembro de 2011 coincidindo coa celebración da Romaría da Virxe do Cristal, para o cal
os galardoados serán citados a través dunha comunicación persoal.
11. Os traballos premiados quedarán en propiedade da
Organización, podendo facer uso deles (total ou parcialmente en publicacións,
exposicións, cartelería, ou mediante calquera outro medio) nomeando a súa autoría.

3. O concurso terá 2 modalidades:
a. Concurso Fotográfico. Recollerá aspectos da xornada de
celebración da presente edición da Romaría Raigame. As fotografías presentadas deberán
ser orixinais en papel fotográfico en cor ou en branco e negro. Cada fotografía deberá
levar un título identificativo e non se poderán presentar máis de 3 fotografías. Premiarase
unha única fotografía. Tamaño mínimo de 18x24 cm. Tamaño máximo de 30x40 cm.
sen montar.

12. Os traballos presentados ao concurso de
fotografía poderán ser utilizados para a realización dunha exposición sobre a
Romaría Raigame dentro da programación do Outono Fotográfico, durante os meses de
Novembro e Decembro.

b. Concurso de Investigación Etnográfica. Non precisan
facer referencia explícita á Romaría Raigame, pero si á etnografía galega. Os traballos
deberán ser presentados en lingua galega.

13. Os traballos non premiados poderán ser recollidos polos
seus propietarios nos dous meses posteriores ao do 9 de Xaneiro de 2012, no “Centro
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial. Unha vez
transcorrido ese tempo, os traballos pasarán ó arquivo da Organización, e poderán ser
utilizados, nomeando a súa autoría, para promoción da Romaría Etnográfica Raigame.

4. Premios:
a. Concurso Fotográfico:
Un premio de 600 euros.
Un premio de 300 euros.
Un premio de 150 euros.
b. Concurso de Investigación Etnográfica:
Un único premio de 750 euros.

14. A participación en calquera das diferentes modalidades deste
concurso implica a total aceptación das presentes bases.
ADENDA
Premio honorífico “Xan de Barros”

5. Segundo a normativa legal vixente, os premios que superan a contía de 300 euros
estarán suxeitos á perceptiva retención fiscal.

Co fin de recoñecer a persoas ou colectivos que se signifiquen por ter traballado no campo
da promoción da Romaría Raigame ou de calquera actividade directa ou indirectamente
relacionada con ela, así como cos valores etnográficos que esta Romaría pretende exaltar,
creouse no ano 2009, o premio honorífico “Xan de Barros” (en lembranza do persoeiro
no que Curros Enríquez personifica ó crego de Vilanova dos Infantes que instituíu a
romaría da Virxe do Cristal).

6. O xurado será nomeado polos organizadores da X Romaría Etnográfica
Raigame e as súas decisións serán inapelables.
7. Os traballos deberán ser remitidos ben ao “Centro
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández”, ben ao Concello de Celanova, baixo
pseudónimo, facendo constar a modalidade na que participa. En sobre pechado serán
incluídos os datos do participante: Nome, dirección, teléfono.

Un xurado formado por representantes dos estamentos organizadores e patrocinadores
da Romaría Etnográfica Raigame, escollerán ós premiados de entre todas as propostas
que se poidan realizar internamente ou daqueloutras que se lle fagan chegar a través
de terceiras persoas.

8. A data límite de presentación dos traballos será
o día 31 de Xullo de 2011.

A persoa ou colectivo galardoado será dado a coñecer publicamente a través dos medios
de comunicación antes do día 17 de maio e o premio seralle entregado o propio día 17
de maio no transcurso dun acto público que terá lugar ao longo da xornada de celebración
da Romaría.

9. Unha vez que o xurado falle os premios, daranse
a coñecer a través dos medios de comunicación, podendo declarar deserto algún deles,
así como conceder accesits especiais, consistentes na publicación dos traballos na revista
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IX ROMARÍA
ETNOGRÁFICA
RAIGAME
PREMIOS
DE FOTOGRAFÍA

PREMIOS

ACCESITS

I X

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

Primeiro premio

Presente e Futuro
Jesús García Otero
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D E

F O T O G R A F Í A

I X

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

Segundo premio

Un alto no camiño
José Luis Diz
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D E

F O T O G R A F Í A

I X

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

Terceiro premio

Presente e Futuro
Jesús García Otero
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D E

F O T O G R A F Í A

I X

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

D E

F O T O G R A F Í A

Unha industria sostible
Jesús García Otero

O xogo da peonza
Francisco Gutiérrez Tejerina
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I X

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

Maus e mimbre
José Álvarez Rodríguez
Temple nas mans

Raigame News
José López Pérez
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D E

F O T O G R A F Í A

I X

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

D E

F O T O G R A F Í A

Sen título 1
Román Nóvoa Pérez

Sen título 2
Román Nóvoa Pérez
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I X

R O M A R Í A

R A I G A M E

•

P R E M I O S

D E

F O T O G R A F Í A

Fai calor
Guillermo Dacal Pérez

A parola do barquilleiro
José Luis Diz
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ANTONIO PIÑEIRO

rector da revista Auria. Ten acada-

1959

do varios premios xornalísticos e
publicado varios monográficos so-

Técnico de Cultura do Concello de

bre aspectos diversos da historia de

Celanova. Colaborador asiduo do

Celanova. É Secretario da Fundación

diario La Región de Ourense e di-

Curros Enríquez.

Centro de Interpretación
dos zapateiros
en Vilanova dos Infantes
O enigma de San Vivián
Preguntas sen resposta sobre unha
adega de Vilanova dos Infantes
Antonio Piñeiro

INTRODUCIÓN

edificio e que, a falta dunha axeitada documentación
que poida explicarnos as súas orixes, o que fai é
provocarnos unha manchea de incógnitas sobre por
qué foi construída, por qué naquel lugar, por qué se
conservou no tempo e por qué se chama como se
chama e non se chama doutro xeito.

Con motivo da conmemoración do décimo aniversario da Romaría Etnográfica Raigame, Vilanova dos
Infantes contará cun segundo centro de referencia
expositivo que virá a completar a oferta xa consolidada da exposición comarcal da torre da homenaxe
do antigo castelo do Conde de Monterrei. Será este
–e así xa está definido– un espazo no que ademais
de dar a coñecer os antecedentes históricos deste
vello burgo medieval, tamén explicará a incidencia
que no seu desenvolvemento económico e social
tivo a artesanía do calzado, que fixo do vivir cotián
das súas xentes unha especie de oasis sociolóxico no
marco dun territorio fundamentalmente presidido
pola actividade agraria e gandeira de subsistencia, así
como pola submisión ó poder omnímodo que durante séculos exerceu sobre eles o mosteiro beneditino
de Celanova.

Ben é certo que dende que o edificio foi recuperado
polo Concello de Celanova a través dunha escola
obradoiro que puido ser posible gracias á cesión por
un período de 25 anos que do mesmo fixeron os
seus lexítimos propietarios, os herdeiros de don José
Gómez, durante varios anos, con motivo da celebración anual da romaría os dous andares da pequena
construción foron servindo de escenario para distintas mostras temporais que, no marco expositivo
da propia romaría, axudaron a divulgar diversos
aspectos do mundo dos oficios da Galicia tradicional.
Tanto na sala superior como nos espazos propios da
cova, os visitantes que acudiron a Vilanova polo 17
de maio tiveron oportunidade de descubrir os segredos da olería tradicional galega, o mundo case infinito dos afiadores, os complexos procesos da elaboración dos traballos do liño, os nomes do mar e a topo-

E será, ademais, unha desculpa para, na súa planta
de soto, ter a oportunidade de descubrir un enigma.
O enigma que representa a cova coñecida popularmente como San Vivián, que é a que lle dá o nome ó
17
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V I L A N O V A

D O S

I N F A N T E S

O liño, tema da exposición de 2004

Exposición sobre traballo de recuperación do proceso de elaboración de tecidos tradicionais da Asociación
Cultural de S. Miguel de Bidueira, Manzaneda, en 2004.

nimia propia da costa en contraste coa do interior
das Terras de Celanova, ou o variado e non menos
atractivo universo do viño, así como dúas cumpridas
exposicións de obxectos relacionados co oficio dos
zapateiros, que tan desinteresadamente nos cederon
os veciños de Vilanova e que foron a base de traballo
para que a partir deste mesmo ano quede instalada
definitivamente a tan devecida mostra permanente
“Vilanova dos Infantes e os zapateiros”, porque xa o
dicía Curros: “Vilanova dos Infantes é vila de grande
sona,/ non hai zapateiros no mundo que batan mellor
a sola...”

terá a oportunidade de contemplar unha curiosa
edificación prismática de boa obra de cantería,
con remate tamén en pedra e data de construción
no ano 1767, que ten a típica forma de garito de
garda, pero sen porta de acceso por ningunha
cara, e unhas estreitas xaneliñas que lle serven de
aireación e que anuncian que nas súas inmediacións algún edificio non estivo dedicado exclusivamente a vivenda.
Trátase do espazo coñecido polos veciños de Vilanova
como “O San Vivián”, e que non é, senón, unha cova
situada no subsolo da Praza de Tralacerca á que se
accede a través dunha vivenda con entrada pola rúa
da Ronda, que lle foi cedida ó Concello de Celanova
polos herdeiros de don José Gómez e que todo o
mundo coñece como a adega de San Vivián.

QUE É O SAN VIVIÁN?

Na praza de Tralacerca, situada extra muros ó pé
da denominada porta da Vila, o visitante que se
deixe perder polo cerne de Vilanova dos Infantes

Pero que é, ou qué foi, realmente o San Vivián?
18
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O mundo do viño, tema da exposición de 2008

Reprodución dunha adega en funcionamento e algunhas pezas cedidas
polo Museo Etnolóxico de Ribadavia para a exposición sobre o viño.

Son moitas as preguntas que xorden á hora de buscar unha explicación para esta pequena edificación
cuxa vivenda chegou a ser habitación das criadas
“mañanceiras” do médico de Vilanova, José Gómez.

muralla; se non sobre a razón de ser da enigmática
cova que alberga no seu interior, socavada fai probablemente centos de anos nas entrañas do subsolo
vilanovés.

Preguntas que xorden, non tanto sobre as razóns de
ser da casa en si, que non era máis ca unha vivenda
(en realidade parece ser que chegaron a ser dúas)
máis do conxunto de pequenas vivendas situadas
no barrio do Arrabaldo, a modo de plataforma situada ó abeiro dun dos lenzos máis espectaculares da

¿Por qué un edificio tan humilde e dunhas dimensións certamente tan reducidas como este, acolle no
seu interior unha cova de tan significativas dimensións, escavada a man e baixo os cementos do castelo
dos Zúñiga, e que conta cunha cheminea de aireación de pedra de sillería que esixía un traballo de
19
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D O S

cantería que non estaba ó alcance dos propietarios
potenciais dese tipo de vivendas?

I N F A N T E S

construída, si que podería ter sido reutilizada como
adega. Sobre todo se temos en conta que, xa no exterior do burgo, xusto ó carón do cemiterio parroquial
e adxacente a unha das principais zonas de viñas
da poboación, existe outra cova semellante (a esta
simplemente a denominan “mina”), con dúas saídas
ó exterior.

Esta é a primeira gran pregunta de conxunto que
se fai calquera que se acerque ata este recanto de
Vilanova y se meta no seu interior de rocha e sábrego.
Esta é a primeira. Pero hai máis. E todas elas amparadas na carencia de documentación existente, tanto
nos fondos parroquiais (o que nos leva a pensar que
non tivo relación directa coa Igrexa), como nos rexistrais, onde debera estar asentada a súa titularidade,
na actualidade a favor de María Victoria GómezRodríguez Tutor, herdeira do seu último propietario,
o mencionado médico de Vilanova, José Gómez.

A terceira pregunta garda, en realidade, outras tres
no seu interior: ¿Por que unha adega ía ser bautizada
co nome dun santo? ¿Por que ese nome logrou ser
conservado pola memoria oral dos vilanoveses? E,
sobre todo... ¿Por que lle foi imposto un nome tan
pouco común no santoral galego coma o de San
Vivián, e non o de San Salvador, San Roque ou San
Sebastián, santos tan venerados polos propios fregueses de Vilanova dos Infantes e que incluso son
sacados en procesión cada ano coa virxe?

¿UNHA ADEGA?

É certo que os criterios de análise máis pragmáticos,
tanto pola súa orientación cara o Norte, como pola
existencia dunha sucesión de pequenas furnas transversais que poderían dar asento, cada unha delas,
á súa correspondente cuba, falan dunha máis que
posible función como adega, actividade á que, por
outra banda e sen lugar a dúbidas, estivo destinada
durante moito tempo.

UN EREMITA DA TOSCANA

Pois ben, e se algunha destas preguntas semellan
non ter resposta ata o punto de alimentar a nosa
curiosidade, esa mesma curiosidade vese incrementada se temos en conta que ó poñernos a investigar
quen era –ou quen foi– San Vivián, as respostas
trasládannos ás afastadas terras da Toscana italiana.
Concretamente, ó Val do Sopra, nas estribacións dos
Alpes Apuanos, onde os veciños de Vagli Sotto (provincia de Luca) veneran a San Viviano, un eremita
de orixe descoñecida, que viviu –¡santa casualidade!– nunha cova. Unha cova escavada nunha ladeira
rochosa e de moi difícil acceso, que hoxe é lugar de
peregrinación para os habitantes da zona.

Agora ben, se nos remitimos ós principios, cabe
formularse outro tipo de preguntas: ¿Tería sentido
construír unha adega destas dimensións nun dos
barrios máis apartados de Vilanova e máis afastados,
ó mesmo tempo, das terras de cultivo de vide da
parroquia?
E o que aínda ten máis enxundia: ¿Tería sentido construír unha adega nunha poboación que, como asegura Pedro González de Ulloa na súa “Descripción
de los Estados de la Casa de Monterrey en Galicia”
escrita no ano 1777, “ocupa un terreno de temple
bellísimo y sano para todos los tiempos y tiene ricas
aguas, coge de todos frutos, aunque el vino es de
inferior calidad, por lo cual se bebe sin tasa”?

Segundo conta a tradición popular daquela comarca toscanesa, no fondo das escaleiras que dan
acceso á pequena ermida na que, co tempo foi
transformada a cova, algúns cren ver a marca do
nocello do eremita, así como un lugar ó que denominan “fossa”, onde haberían de quedar impresos
tres dedos do ermitán, por onde flúe auga pretendidamente milagrosa.

Nun principio esa lóxica di que non. Di que non,
se pensamos no esforzo e no custo en man de obra
que suporía unha construción destas características,
aínda que, como xa foi sinalado, unha vez deixase
de cumprir a función orixinal para a que tería sido

Se a elo lle engadimos que para os veciños de Vagli
(onde hai explotacións marmóreas, xa que está moi
preto de Carrara) San Viviano é o patrón dos canteiros, é dicir dos que traballan –ou escavan– a pedra,
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A olería galega, tema da exposición de 2009

A olería galega foi o tema da exposición
da Romaría etnográfica raigame do ano 2009.
[Arriba] Mostra de pezas das olerías de Niñodaguia (Ourense) e Gundivós (Lugo).
[Abaixo á dereita] Torno de oleiro de Tioira, Ourense, cedido para a exposición de 2009
polo Museo dos Devanceiros do Santuario dos Milagres, Ourense.
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é moita a xente que quere intuír algunha relación
deste enigmático espazo con cultos perseguidos ou
outros semellantes.

Pero mudemos de teoría, por se estas preguntas carecesen de resposta.

Sexa como fose, o enigma está aí e agora correspóndelle ós especialistas desvelalo. En tanto non sexa
así, situada como está en terra de literatos, a voz
popular xa se encargou de alimentar a lenda falando
con insistencia daquela que o propio Curros recolle
na “Virxe do Cristal”, ligada á torre do castelo e que
di así:

Segundo conserva a tradición popular e nos últimos anos foi corroborado gracias á transcrición
do Tombo do Mosteiro de Celanova, non só resulta
evidente que Vilanova dos Infantes foi berce de
comunidades xudías nalgunha época na que se
detecta a súa presencia en Galicia, senón que, a
dicir da investigadora Gloria de Antonio Rubio, os
primeiro xudeus que se detectan en Galicia proceden precisamente das Terras de Celanova, tal
como recollen varios documentos transcritos polo
medievalista coruñés José Miguel Andrade, correspondentes ós anos 969, 987, que fan referencia a
varios “Abraham”. Ou incluso noutro pertencente
ó ano 1044, onde chegan a falar directamente de
“hebreos”, ó transcribir un preito debido ós enfrontamentos e violencias cometidas polas distintas
partes, despois de que unha delas causara danos
“sobre os xudeus que facían mercado na casa de
Menendo”.

“Como este antigo edificio
outro non hai, según contan,
pois disque foi levantado
por unha princesa moura,
dendesde a posta do sol
hastra a saída da aurora;
e índa hai vellos que aseguran,
e poida que certo fora
que debaixo dos cementos
que os altos muros soportan
deixou a moura princesa
para que quen se atreva, morra

OS PRIMEIROS XUDEUS DE GALICIA

sobre unha trabe en equilibrio
dúas cántaras que asombran:

De todo isto faise eco o Centro de Interpretación
Xudía de Ribadavia, que na súa mostra sobre a
chegada dos xudeus a Galicia explica cómo “As
terras de Celanova, entre os ríos Miño e Limia, e
máis alá incluso, porque as propiedades do mosteiro chegaban ata Coimbra, son o mellor paradigma
peninsular de convivencia rural das “tres culturas”,
cristiáns, mouros e xudeus, na Alta Idade Media,
o que se reflicte na onomástica, pois abundan
os Abraham, Daniel, Isaías, Moisés, Saúl, David,
Salomón..., así como nomes árabes: Habze, Abdella,
Cidi ou Muzalha. Foron musulmáns, convertidos
ou sen converter, os que construíron o único resto
que queda do mosteiro do século X: A Capela de
San Miguel de Celanova, mostra sobranceira da arte
islámica en Galicia.”

unha de alquitrán enchida
e outra de moedas e xoias.
De sorte que quen quixere
coller a que ouro atesoura,
creba unha cántara e morre
feito carbón baixo a outra,
quedándose ó mesmo tempo
sen o santo e a limosna.”

Evidentemente desta documentación non se pode
desprender, nin moito menos unha aproximación a
ningún lugar de culto da relixión xudía, aínda que
22
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Os zapateiros, tema da exposición de 2010

Mostra de calzado confeccionado
por zapateiros de
Vilanova

Máquinas de coser
cedidas para a
exposición de 2010
por antigos zapateiros de Vilanova

[Á esquerda] Algunhas das ferramentas dos zapateiros de

Vilanova cedidas para a mostra de 2010.
[Á dereita] Mostra do cosido das pezas dunha chanca e os pisos

das chancas, outro dos tipos de calzado que producían os
zapateiros de Vilanova.
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zación, tendo realizado entre outros

Xunta de Galicia en 1990. Na actua-

traballos o Plan Xeral de Pontevedra,

Estudos de Arquitectura nas Escolas de

lidade é Catedrático de Urbanística e

o Plan do Campus Universitario da Co-

Barcelona (1963-1969) e Madrid (1971)

Ordenación do Territorio e Director

ruña e planes especiais de Protección

onde se titula Arquitecto en 1971. Es-

do Departamento de Proxectos Ar-

Paixasística como o Monte Naranco

tudos de Postgrado en España e EEUU.

quitectónicos e Urbanismo na Escola

en Oviedo ou o de Protección para os

Doutor Arquitecto pola Escuela de

de Arquitectura da Coruña, da que foi

Cascos Históricos de Noia, Celanova,

Arquitectura de Barcelona. Arquitec-

director dende 1996 até Febreiro de

Vilanova dos Infantes. Ten gañado di-

to Municipal da Coruña (1977-1984)

2005. Traballa fundamentalmente en

ferentes concursos de natureza urba-

e Director dos Servizos Municipais,

temas de natureza urbanística, como

nística e regularmente publica artigos

dirixindo o Plan Xeral da Cidade de

na redacción de planes nas súas dife-

e intervén en coloquios e debates so-

1984 e outros proxectos urbanísticos.

rentes escalas e Proxectos de Urbani-

bre estes temas.

JOSé GONZáLEZ-CEBRIáN TELLO

Vilanova dos Infantes
Un Plan Especial
de Rehabilitación Integral
para un Burgo especial

José González-Cebrián e colaboradores

O comezo da Romaría Etnográfica Raigame no ano

moito– coa personalidade plástica da vella vila medieval,

2001 coincidiu no tempo co proceso de redacción e

polo outro, o deseño do Plan Especial de Reforma Interior

aprobación do Plan Especial de Reforma Interior para un

(Peri) deseñado por González-Cebrián, xunto co plan

conxunto urbano de características únicas na provincia

anual de promoción de reformas realizado polo Concello

de Ourense. O encargado da súa redacción naquel

de Celanova en colaboración coa Xunta de Galicia e

momento foi o arquitecto José González-Cebrián Tello.

co Ministerio de Vivenda ou Fomento, fixo que moitos

Dez anos despois, o traballo realizado, tanto no ámbito

veciños se foran concienciando na liña de levar a cabo

da concienciación veciñal –é dicir, da posta en valor

obras de reforma e rehabilitación consortes co entorno,

do conxunto- como no da propia rehabilitación urbana,

sabedores de que cada actuación particular non fai,

tanto de espazos públicos como de intervencións priva-

senón, reafirmar o valor do conxunto e, en consecuencia,

das, desvela que as expectativas postas cando foron

revalorizar a súa propiedade.

deseñadas estas dúas intervencións non foron, nin moito
menos, erradas xa que sen temor ningún a equivocarnos, dez anos despois, podemos falar
de dúas Vilanovas completamente
diferentes.
Se por un lado, Raigame,
axudou a descubrir Vilanova
dos Infantes como conxunto
singular –como aldea con
encanto– e dende aquela
teñen sido milleiros de persoas de fóra de Celanova
que se teñen sorprendido –e
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A isto todo hai que engadirlle as intervencións en espazos

seu ambiente urbano, aportando á necesaria salvagarda

públicos promovidas tamén polo Concello de Celanova,

do patrimonio aos imprescindibles criterios de adapta-

tales como as prazas do Balcón e do Recreo, a praza

bilidade e de reconversión dos tipos edificatorios, así

Maior e as dúas rúas de acceso á vila, ademais da

como unha mellora urbanística xeneralizada a través de

adega do San Vivián, entre outras, para poder afirmar

intervencións de recalificación do espazo público e ope-

que, logo destes dez anos, Vilanova dos Infantes pasa

racións de remodelación puntuais.

por ser, como foi sinalado ó principio, un dos núcleos
urbanos máis singulares de Galicia, chamado a constituír
un referente de primeira magnitude como reclamo turístico

2. DETERMINACIÓNS E OBXECTIVOS

dentro do marco do potencial turístico co que conta a

XERAIS DO PLAN ESPECIAL

Terra de Celanova.
O Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes, conforme ao
O que presentamos a continuación é un resumo actua-

anticipado no seu diagnóstico urbanístico, presentaba no

lizado e presentado dende a perspectiva do 2011 dos

ano 2001 un certo grao de deterioro xeral, ao tempo que

principios fundamentais e os criterios básicos de interven-

mantiña no seu conxunto valores arquitectónicos, históri-

ción que no ano 2001 lle serviron de alicerce ó equipo

cos e ambientais de grande interese.

de González-Cebrián para deseñar o Plan Especial de
Reforma Interior do conxunto. Cabe dicir, como remate

O retorno da emigración e un certo incremento da pre-

introdutorio, que malia que ten sido moito o executado,

sión construtiva na zona fixeron que nas últimas décadas

polas previsión incluídas nel, tamén nos decataremos de

se tendera á xeneralización de procesos internos de reno-

que aínda queda traballo –e moito- por facer para con-

vación e adecuación edificatoria baseándose a miúdo

seguir o conxunto ideal que tanto veciños como o propio

na substitución das construcións históricas existentes,

Concello de Celanova desexan conseguir.

impoñéndose tipoloxías e formalizacións alleas ás características do Burgo Medieval.
A revitalización do Burgo Medieval de Vilanova dos

1. INTRODUCIÓN

Infantes e a mellora das súas condicións de habitabiAo Plan Especial de Reforma Interior de Vilanova dos

lidade, centraranse fundamentalmente na realización

Infantes confíanselle as competencias da planificación

de obras de mellora en infraestruturas, equipamentos e

no ámbito delimitado conforme ao marco xurídico esta-

servizos, promovendo a recalificación do espazo libre e

blecido pola lexislación do Solo e a Lei de Patrimonio

a recuperación puntual de edificacións.

Cultural de Galicia, desenvolvendo a normativa transitoria anticipada polo Plan Xeral e regulando de forma por2.1 Urbanización

menorizada a ordenación urbanística do Burgo Medieval.
Deste xeito amplíase o concepto xeral de protección, nun
conxunto que durante as últimas décadas se foi vendo

O Plan establece as áreas nas que se prevé unha mellora

paulatinamente degradado pola substitución de edifica-

das condicións de urbanización existentes, recoñecendo

cións históricas mediante novas construcións alleas ao

o nivel de inadecuación xeral que presenta neste senso
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o Burgo Medieval no seu conxunto, constituíndo un dos

Cultural, deberase cumprir coas prescricións da “Lei do

factores que máis prexudican á valiosa configuración

Patrimonio Cultural de Galicia” 8/1.995.

ambiental do recinto consolidado.
Nivel II. Protección Estrutural
2.2 Edificación

Este grupo está constituído por inmobles que, tendo un
alto valor histórico e arquitectónico, deben ser conservados con tratamentos específicos para manter as súas

2.2.1 Catalogación

fachadas, volumetría, elementos estruturais ou tipolóxicos
En función do interese de conservación dos inmobles ou

de interese, admitindo obras interiores ou exteriores

elementos urbanos significativos, o Plan define tres graos

de adecuación que non afecten á súa configuración

de protección.

orixinaria.

Nivel 1. Protección Integral

Inclúense ademais, neste nivel, os hórreos, cruceiros,
lavadoiros e outras construcións de carácter etnográfico

Neste nivel están incluídas aquelas

cuxo mantemento só é posible mediante a conservación

edificacións ou elementos que polas

en conxunto de todas as partes que constitúen o elemento

súas características singulares e indis-

ou edificación.

cutible valor histórico e arquitectónico deben manterse na súa total

Nivel III. Protección Ambiental

integridade con especial respecto á
súa conservación e restauración. Son

Recóllense neste nivel aqueles edificios ou elementos urba-

os considerados monumentos, tanto

nos con valor histórico, arquitectónico ou etnográfico que

os declarados como aqueles que

contribúen a manter o ambiente tradicional do núcleo,

polas súas calidades poderían selo

debendo conservarse na súa configuración externa e

no futuro.

flexibilizando a intervención no seu interior, tendo como
límite o seu baleirado total cando se xustifique a súa

Cando a protección afecte a un

carencia de interese de conservación e mantendo as

inmoble declarado Ben de Interese

fachadas na súa totalidade.
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2.4 Ordenación do tráfico, aparcadoiros

da construción histórica ou tradicional- as consecuen-

e espazos públicos

cias da súa tardía protección como conxunto e o deterioro no que caera pola perda de actividade e pola

O Plan propón de forma xenérica a configuración do

caída demográfica derivadas dun extenso período de

núcleo edificado do Burgo Medieval de Vilanova dos

emigración masiva que afectou a toda a comarca e

Infantes como un espazo eminentemente peonil, man-

que loxicamente tamén afectou negativamente ao seu

tendo as circulacións de acceso perimetral existentes no

valioso patrimonio.

seu entorno e restrinxido o acceso interior exclusivamente
ao servizo vehicular dos distintos usos e residencia dos

Diante desta serie de feitos, a proposta de cataloga-

seus ocupantes, coas conseguintes medidas de limitación

ción pretende salvagardar a práctica totalidade da

horaria e acreditación.

construción histórica que permanece, exceptuando
soamente as ruínas irrecuperables cuxo escaso valor

Configúranse, ademais, áreas de uso peonil exclusivo con-

arquitectónico, histórico ou ambiental permite a súa

forme á propia capacidade da estrutura viaria existente

substitución por novas construcións integradas no

ou mediante o acondicionamento de espazos públicos

entorno.

significativos pola súa representatividade dentro da trama.

Como complemento a esta regulación de uso do viario

Os niveis de catalogación establecidos contemplan ade-

interior, proponse a creación dun aparcadoiro exte-

mais, o carácter doméstico e popular da edificación do

rior ao núcleo histórico consolidado, nunha situación

Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes, frecuentemente

inmediata ao acceso principal ao mesmo e segundo un

suxeita a unha parcelación e sen grandes calidades

emprazamento e urbanización que non incidan visual-

arquitectónicas na súa configuración interior, cunha evi-

mente na percepción da silueta do conxunto do Burgo

dente perda de funcionalidade e amosando un número

Medieval.

significativo de inmobles abandonados con deterioros
importantes.

Evitarase deste xeito a conversión do recinto histórico
consolidado como unha illa de aparcadoiro indiscrimi3.2 Establecemento de zonas. Usos

nado, permitindo manter a configuración de espazos
libres públicos significativos, que constitúen un complexo
sistema entrelazado de pequenas prazas conforme á

O ámbito consolidado pola edificación do Burgo

estrutura medieval do propio asentamento.

Medieval de Vilanova dos Infantes considérase
como fundamentalmente residencial segundo tipo loxías de vivenda unifamiliar, admitindo a pre -

3. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO PLAN

senza doutros usos compatibles co fin de facilitar

ESPECIAL

a dinamización funcional do seu tecido a partir da
recuperación ambiental do mesmo, permitindo usos

3.1 Catalogacións. Proteccións

artesanais, comerciais (tendas, bares ou restaurantes) e hoteleiros sempre e cando se adapten ás

O Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes presenta

condicións establecidas a tal efecto pola normativa

no seu núcleo consolidado –cun predominio absoluto

específica.
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4. PROPOSTA DE INTERVENCIÓN POR

homoxéneo, tanto ambientalmente como na súa configu-

ZONAS

ración xeométrica xeral.

4.1. ZONA 1. Burgo medieval. Antigo recinto

Sen dúbida o espazo de maior singularidade constitúeo o

fortificado

recinto antigamente ocupado polo castelo do que só permanece a Torre da Homenaxe, declarada Ben de Interese

O ámbito desta zona correspóndese co asentamento

Cultural e que se establece como imaxe distintiva do

medieval sobre a zona alta da vila, ocupando una situa-

conxunto urbano, sobresaíndo por riba dunha silueta suma-

ción estratéxica a nivel defensivo en onde posiblemente

mente adaptada á configuración topográfica do lugar.

pola súa configuración topográfica existiu anteriormente
A. Catalogación

un castro. Constitúe a inicial estrutura urbana encerrada
por un perímetro amurallado do que aínda se conservan
algúns tramos entre as edificacións existentes e que segui-

A proposta de catalogación sobre a zona trata de asegu-

ría un trazado de planta ovalada segundo a Rúa do cas-

rar a permanencia da edificación tradicional e elementos

telo, Rúa do Arrabaldo, Rúa do Balcón e Praza do Recreo,

históricos existentes, mantendo as calidades ambientais

coa torre do antigo castelo sobre a parte máis elevada.

Presenta unha forte consolidación edificatoria, circuns-

dun conxunto de gran valor como estrutura urbana e

tancia que obrigaría a expansións exteriores á cerca

evitando a extensión de recentes procesos de renovación

defensiva na posterior evolución do conxunto urbano

por substitución, así como a habitual inadecuación coa

(Arrabaldo, Tralacerca, Praza Maior, Rúa de Celanova).

que se afrontan as distintas obras de actualización dos

Conforme a iso, a parcelación tende a adoptar dimen-

inmobles, as que diante da falta de regulación e a caren-

sións mínimas segundo pautas de fragmentación caracte-

cia de solucións exemplares, adoptan formalizacións que

rísticas dos tecidos medievais, se ben a variable configu-

supoñen un deterioro evidente da escena urbana xeral.

ración do releve provoca múltiples irregularidades.
A protección abarca así, nos seus niveis inferiores, a case
A edificación é maioritariamente de carácter tradicional

todo o conxunto edificado, asumindo a súa contribución

e popular, presentándose como un conxunto bastante

á configuración dun valioso conxunto, aínda que nalgúns
casos moi concretos non reúnan un alto valor pola súa
singularidade arquitectónica.
Exclúense do catálogo soamente as renovacións recentes que significaron a perda definitiva das construcións
preexistentes e que carecen de calquera interese urbano,
arquitectónico ou formal.
Dentro dos niveis superiores de protección inclúense en
primeiro lugar a protección con carácter estrutural dos
distintos hórreos existentes, xa sexa de forma individual o
constituíndo conxunto que caracterizan distintos ámbitos
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do espazo urbano, así como a construción denominada

En todo o recinto do Burgo medieval de Vilanova dos

San Vivián, sendo soamente posible a súa protección en

Infantes deberase prever nas obras de mellora dos pavi-

ambos casos, mediante o mantemento íntegro de todas as

mentos, segundo as distintas prioridades sectoriais a

súas partes constitutivas.

substitución de tendidos e cableados por canalizacións
enterradas así como a integración de rexistros e sumidei-

No nivel máximo de catalogación inclúese a Torre da

ros no tratamento do propio firme.

Homenaxe do antigo castelo de Vilanova, xa declarada
con anterioridade Ben de Interese Cultural, así como os
tramos que se conservan dos lenzos da murallas, vinculados directamente á estrutura orixinaria do sistema de

4.2. ZONA 2. AMPLIACIÓN BURGO MEDIEVAL

defensa medieval da vila. Esta protección dos vestixios
do recinto fortificado complementarase cunha normativa
específica de protección arqueolóxica no documento

Esta zona incorpora a consolidación edificatoria da

final.

orixe histórica entorno ao recinto medieval fortificado,
está constituída polo barrio exterior de Arrabaldo,

B. Urbanización

as ampliacións que seguen o camiño da Ronda e o
desenrolo en dirección Sur sobre a entrada principal,

Na zona sitúase unha actuación urbanizadora xa ini-

onde se dispoñen os espazos públicos máis represen-

ciada e vinculada á rehabilitación da Torre da Homenaxe

tativos da vila e as súas edificacións civís de máis

e outra edificacións inmediatas pola Fundación Terras de

singularidade.

Celanova que pola súa localización permitirá impulsar a
progresiva recuperación integral do ámbito.

A edificación civil singular, con casas brasonadas de
familias nobres, sitúase nesta zona e, particularmente,

Prevese, ademais, a restauración dos distintos hórreos

nos arredores do acceso Sur ao recinto, seguindo a rúa

situados sobre o espazo público e a apertura de vivendas

de Celanova e entorno a distintos espazos significativos

cara a torre ampliando os acceso peonís cara á mesma

(Praza Maior, Praza do Balcón).

dende a Rúa da Vila e Rúa do Recreo.
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tes, cruceiros, petos de ánimas) e os distintos hórreos existentes, xa sexa segundo localizacións individualizadas ou

O mesmo que na zona anterior, a proposta de catalo-

formado conxuntos.

gación pretende asegurar o mantemento da edificación
tradicional e os distintos elementos históricos que a carac-

No nivel máximo de catalogación inclúese o recinto

terizan como ámbito homoxéneo.

parroquial (igrexa e cemiterio antigo ) que constitúe o
borde Oeste da zona.

Nos niveis inferiores de catalogación recóllese case
todo o conxunto edificado, conforme coas características
xerais da edificación, maioritariamente tradicional e
popular que aínda que sen grandes calidades arquitectónicas individualizadas, configura un entorno homoxéneo
de gran valor ambiental.
Dentro dun nivel superior de protección inclúense as
B. Urbanización

distintas casas brasonadas e edificacións singulares así
como elementos de mobiliario urbano ou simbólicos (fon-

En todo o recinto do Burgo Medieval de Vilanova dos
Infantes deberá preverse nas obras de mellora da pavimentación, segundo as distintas prioridades sectoriais a
substitución de tendidos e cableados por canalizacións
enterradas, así como a integración de rexistros e sumideiros no tratamento do propio firme.

INTERVENCIÓNS REALIZADAS AO ABEIRO DA APLICACIÓN
DO PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DE VILANOVA
(2003-2010)
ANO

Calefacción

Carpintería
exterior

Cuberta

2003

2

1

1

2004

3

1

12

1

1

3

2

3

1

6

1

2005
2006

2

2007
2008
2009

1

2010
TOTAL

7

8

Fachada

Pintura
Exterior

Rehabilitación
integral

Obras
públicas

Varias

2
9

1

TOTAL

6

3

6

35

1

3

1

1

12

1

2

11

1

1

1

3

3

1

1

6

1

8

13

84

3

2

29

11

2
3
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Vista da Torre desde a Praza Maior.

Resumo do estudo arqueolóxico para o PERI de Vilanova realizado polo arqueólogo
Luis Orero Grandal baixo a dirección de José González Cebrián.
As fotos pertencen á Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico do Entorno do Mosteiro
de S. Salvador de Celanova e do Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes.

ESTUDO ARQUEOLÓXICO
DE VILANOVA DOS INFANTES

O ENCLAVE FÍSICO

patrón concéntrico a partires da cota máis alta do lugar,
onde se alza aínda a Torre da Homenaxe como único

O conxunto urbano de Vilanova dos Infantes sitúase

vestixio do castelo alí situado.

sobre un promontorio avanzado ao pé das elevacións
próximas da Serra de San Marcos, Castromao e Ermide,

A disposición do burgo amurallado medieval, aínda

dominando visualmente unha ampla extensión territorial

recoñecíbel en boa parte do seu perímetro, tanto na pla-

en torna á próxima veiga do río Arnoia, có conseguinte

nimetría actual como polos fragmentos visíbeis do lenzo

control sobre un dos pasos históricos que franqueaban o

da cerca, adopta unha configuración característica das

seu leito.

fundacións defensivas da época, segundo unha planta
ovalada na que se agrupan en torno ao castelo, situado

Vilanova, da que xa existen referencias documentadas

en posición dominante, as distintas vivendas, formando

nas crónicas a partires do S. XI, adquirirá dimensión

un tecido orgánico de forma concéntrica na que se

urbana previamente ao desenrolo de Celanova, como

organizan os itinerarios principais a partires dos accesos

enclave fortificados de gran valor militar durante as gue-

exteriores ás portas de entrada.

rras fronteirizas.
Deste modo, a partires dunha estrutura concéntrica forO núcleo urbano esta fortemente condicionado pola

temente integrada nas irregularidades do solo sobre o

propia orografía da elevación onde se asenta, así como

que se asenta, o núcleo urbano expándese seguindo un

polo trazado da muralla defensiva, que encerra un recinto

esquema radial a partires do seu extremo sur, poñén-

oval seguindo a propia disposición do terreo. O casarío

dose en contacto con distintos elementos articuladores

agruparase tanto no interior do perímetro fortificado

do seu entorno territorial (igrexa e cemiterio, antiga vía

como, posteriormente, agrupándose á propia muralla

romana que cruza o Arnoia por Ponte Freixo, camiño cara

e configurando novos barrios exteriores, seguindo un

Castromao e camiño a Celanova).
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Sobre este ámbito abriranse os espazos públicos máis

Nos traballos arqueolóxicos realizados no recinto,

significativos do conxunto urbano (Praza Maior, Praza do

ademais de se poñer ao descuberto case un centenar

Recreo), probabelmente, ao igual que en moitas outras

de estruturas (entre vivendas, con ou sen vestíbulo, e

vilas medievais, como consecuencia da configuración de

almacéns) asentadas en diferentes plataformas cin-

distintos lugares de mercado sobre as entradas á fortifica-

guidas todas elas por unha muralla, atopáronse unha

ción, en cuxa estrutura interna non tería cabida polo forte

inxente cantidade de materiais de gran importancia

nivel de consolidación xa alcanzado.

arqueolóxica entre os que destaca pola súa especial
significación, unha placa de bronce, tabula hospitalis,
con texto en latín, polo que os habitantes da zona, os

ANÁLISE HISTÓRICA

Coelerni, establecen un pacto de hospitalidade cun alto
mando militar romano.

a. As orixes
Polas inmediacións de Castromao pasaba unha vía
As evidencias dos poboamentos máis antigos en zonas

romana que atravesaría gran parte do actual munici-

próximas ao asentamento do Burgo Medieval de Vilanova

pio, secundaria da vía XVIII do Itinerario de Antonino

son xacementos arqueolóxicos cun marcado carácter

que enlazaba as actuais Braga (Bracara) e Astorga

funerario, as chamadas mámoas ou túmulos, situados en

(Asturica). Boa mostra de elo é a ponte romana de

Amoroce, a uns dous quilómetros en liña recta do lugar

Freixo, que cruza o río Arnoia no límite municipal, así

en dirección suroeste. Estes monumentos funerarios están

como varios restos epigráficos recuperados (miliarios e

asociados ao período Megalítico do Noroeste. Tanto

aras). Esta vía romana procedente de Portugal, moi posi-

polo seu estado de conservación como pola carencia de

belmente mantivera a súa vixencia como ruta de tránsito

estudos máis aló da simple prospección arqueolóxica, é

cara Ribadavia na Idade Media (tal vez como itinerario

difícil concretar unha época dentro do Megalítico (Inicial,

de peregrinación), o que incidiría no maior desenrolo

Medio ou Final), que abarcaría unha ampla cronoloxía

do burgo medieval, por onde tamén pasaba unha ruta

cun apoxeo no III milenio a.C.

cara Ourense.

Pertencente ao último período da Idade do Bronce ou

Inmediatamente por debaixo da zona onde se asenta

Bronce Final, practicamente enlazando cos inicios do

este xacemento castrexo-romano, ao nordeste, sitúase

período seguinte, xa se detecta en Castromao a presenza

Vilanova. Aquí tamén se detecta a presenza de restos

dunha ocupación propia da Idade de Ferro. Este tipo

romanos, como é o caso da ara votiva, que na actua-

de ocupacións aséntanse na cima de elevacións e, polo

lidade forma parte da parede dun edificio situado na

tanto, teñen unha máis fácil defensa. Son os chamados

Praza Maior, dedicada aos Lares Gumalaecos.

castros.
As primeiras referencias históricas ao lugar datan das cróHai varios asentamentos castrexos próximos (Mourillós,

nicas do ano 927, vinculándose á figura de S. Rosendo,

Sampil,...), pero de entre todos destaca o de Castromao,

usándose (posteriormente e a nivel histórico) o Vilanova

a un quilómetro e medio en liña recta ao oeste. Este

das Infantas, en clara referencia á nai e irmá do santo.

xacemento castrexo-romano (ten un período ocupacional

Popularmente cambiouse por dos Infantes, topónimo polo

que podería ir dende o século VII a.C. até o século II d.C)

que se recoñece actualmente.

ocupa toda a parte superior dun monte dominante cuxa
cima está a 732 m. de altitude. Protéxese, unha extensión

Por aquel entón, este burgo medieval gozaba de maior

de case vinte mil metros cadrados, por unha muralla que

entidade que a actual vila, e a súa orixe moi posibelmente

ten unha lonxitude aproximada de 490 m., sendo ou

se debera á construción dun emprazamento defensivo,

seu eixo máis longo duns 175 m. en sentido este-oeste.

magnificamente situado, encargado de controlar tanto

Estudos recentes permitiron detectar a ocupación de gran

unhas terras como unhas rutas de marcado fin estratéxico.

parte das zonas baixas que rodean ao monte onde se

Era un lugar de residencia do conde Gutierre Méndez

empraza o asentamento castrexo-romano, que podería

e a súa esposa Ilduara, pais de San Rosendo, aos que

abarcar o século II e comezos do III d.C., xa nunha fase

o rei Sancho Ordóñez doara nese ano 927 segundo

de plena romanización.

consta en documentos históricos, a vila de Vilar, onde o
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Dúas vistas desde a Torre, durante e ó
remate dos traballos de rehabilitación
dunha vivenda por baixo da muralla. Valla
de peche e protección ó oeste do “Patio
de Armas do Castelo”. No solo, pedras en
resalte, márcase o percorrido da muralla
que pecharía ese Patio tanto pola cara sur
como pola oeste

futuro abade edificaría un templo e cenobio

cuxa

puxanza

daría lugar ao núcleo
urbano de Celanova.
Por

eses

anos,

Ilduara, nai de San
Rosendo,

fundou

e construíu un mosteiro feminino dedicado a Santa María,
segundo parece, o
mozárabe influíu na
súa construción (non
esquezamos a capela
de San Miguel, fundada tamén por estas
mesmas datas). Hoxe totalmente desaparecido (trasla-

mosteiro; de calquera maneira, o certo é que na súa

douse a Allariz en 1270), uns autores sitúano no veciño

maioría, trátase de bos e ben traballados sillares.

lugar de Santa María, a uns catrocentos metros ao
suroeste de Vilanova, mentres que outros queren empra-

Da ocupación do Castelo señorial que presidía o asen-

zar a actual igrexa parroquial sobre os seus antigos

tamento só queda o vestixio da Torre de Homenaxe, en

restos. Sexa como fora, o certo é que nun edificio de

tanto que o trazado da muralla aínda se pode seguir na

Vilanova, inmediato á actual estrada nacional Ourense-

planimetría do núcleo e segundo un dos lenzos que se

Portugal, consérvase nunha parede, sobresaíndo dela,

conserva entre o casarío.

un modillón da cornixa dividindo en rolos decorados,
semellante aos da Capela de San Miguel de Celanova.

Ademais do Castelo e a muralla, os accesos histó-

Hai outros dous no patio da casa reitoral. Ademais

ricos ao núcleo tamén terán gran importancia na

puidemos saber que algúns veciños afirman que o muro

formación da súa estrutura interna e, sobre todo, das

que pecha a Rúa da Igrexa pola súa cara norte, fronte

súas expansións. As entradas polo sur verificaríanse

por fronte á reitoral, esta feito coas pedras do antigo

segundo a actual rúa da Barronca e seguindo a
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Dúas vistas da Rúa da Igrexa,
antes e durante os traballos
para saneamento, abastecemento e colocación do novo
pavimento

Permanece polo tanto o seu enorme
valor estratéxico e militar, xa que
Vilanova xogará un importante papel
defensivo nas guerras fronteirizas
que tiveron lugar no século XVI (a
principios de século é motivo de
disputas e preitos entre as casas
de Lemos e Monterrei, sendo adxudicada a esta última) e durante o
século XVII. Neste século constrúese
a igrexa parroquial de San Salvador
(ampliada a principios do século
XVIII), fóra xa do recinto defensivo
antiga vía romana, enlazando o camiño a Castromao

ao igual que parte do novo casarío que se estende

e a ruta entre Celanova e Ponte Freixo, en tanto que

cara o sur e o oeste, o que nos falaría dun final da crise

polo norte existiría un acceso segundo a actual rúa

soportada por esta zona.

Tralacerca, cortada polos desmontes da nova estrada
de Ourense.

No século XVIII, xa algo afastado do burgo e ao sueste
do mesmo, constrúese o Santuario do Cristal.

Durante o século XII, ao igual que o chamado Alcázar de
Milmanda (actualmente tamén dentro do mesmo territorio
municipal de Celanova), suponse que tería gran valor

c. Séculos XIX e XX

estratéxico e militar.
Ao longo do século XIX, Vilanova manterá unha certa
funcionalidade como núcleo urbano respecto ao seu
ámbito territorial dependente, papel no que irá per-

b- Séculos XV-XVIII

dendo peso paulatinamente en favor do próximo enclave
Sábese que no ano 1467, no transcurso das Revoltas

de Celanova. Durante este século, as actividades da

Irmandiñas, o castelo e a torre alí encravados foron gra-

poboación vinculadas non só á agricultura, senón a distin-

vemente danados, procedéndose posteriormente á súa

tos labores artesáns centradas na fabricación de calzado,

reconstrución.

sustentará a vitalidade de Vilanova como lugar de intenso
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cambio comercial, tanto sobre as prazas do burgo como
na feira mensual que se celebraba na paraxe do Cristal.
Madoz, na súa magnífica publicación de 1848 afirma:
“...Aún conservando los restos de su ant.muralla, y existe
un buen cast.donde están los graneros del Conde de
Monterrey...”.
A súa constitución como municipio independente en
1837, estrutura administrativa que manterá até a súa
anexión por Celanova no ano 1927, coa instalación da
casa consistorial na antiga Torre de Homenaxe, rehabilitándose ao efecto e dotándoa dunha escaleira exterior

Dúas vistas da Rúa da Igrexa, coa Praza Maior ó fondo,
antes e ó remate dos traballos

de acceso, reforzará a vixencia do asentamento como
lugar central respecto ao medio rural dependente que
incluía as parroquias de Castromao, Espinoso, Freixo,
Penelas e Viveiro.
A variación do trazado da estrada de Ourense a
Celanova, bordeando Vilanova polo este e parte do
norte, coa conseguinte perda de funcionalidade do itinerario cara Ponte Freixo, incrementará a dependencia do
asentamento respecto da veciña Celanova, finalizando
coa anexión territorial ao seu propio termo municipal nas
primeiras décadas do presente século, coincidindo coa
época de maior auxe demográfico e urbano desa cidade.
O Burgo Medieval de Vilanova manterá así inalterada a
súa estrutura durante longo tempo, producíndose un considerábel abandono do seu casería a partires dun proceso
constante de despoboamento forzado pola emigración
masiva da poboación da zona.
O parque inmobiliario decrece pola ruína das edificacións existentes, en tanto que a nova edificación concéntrase na zona do Cristal, estando escasamente representada en substitucións ou renovacións dentro do núcleo. Ás
aforas levantarase a escola unitaria, sobre o acceso da

A primitiva construción do século XII, arrasada polas

rúa da Barronca.

Revoltas Irmandiñas, foi reconstruída posteriormente dando
lugar a un novo enclave defensivo, sendo a Torre a súa
única referencia. Trátase dun corpo de planta case cua-

CONSIDERACIÓNS ARTÍSTICAS

drangular, 9,30 por 9,95 metros, cunha altura conservada,
até as ménsulas que servirían de apoio ao seu remate, de

O elemento distintivo por natureza de Vilanova dos

19 metros. Á súa actual porta de acceso, que se encontra

Infantes é a súa Torre de Homenaxe, case o único

na cara este a uns 5 metros de altura, accédese por unha

que se conserva en pé dun interesante e axitado pasado.

escaleira exterior que arranca na cara norte, e que parece

Son os restos do castelo que se emprazaba nese lugar

ser unha construción engadida e xa construída cando no

prominente e dominante, os que caracterizan a silueta do

ano 1837 se instalou o consistorio municipal no seu interior

antigo burgo medieval.

(na lumieira da porta consérvase a data de 1825).
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Rúa da Igrexa ó remate da colocación do novo pavimento.

algúns autores sobre restos do
mosteiro feminino de Santa
María, fundado por Ilduara) e
ampliada no XVIII. Ten planta
de cruz latina e unha interesante portada coroada por
unha torre claramente barroca
no seu tramo central. No seu
interior consérvase un Cristo
en madeira, tal vez procedente
dese antigo mosteiro, que é
Sen lugar a dúbidas, pode afirmase que a torre serviría

unha das pezas máis singulares do románico galego. No

de apoio a unha muralla, que enlazaba con ela nas caras

cemiterio inmediato consérvanse dous interesantes crucei-

este (hoxe tapada polo engadido de acceso) e oeste,

ros (un deles desprazado á nova ampliación).

como aínda se aprecia na actualidade. A súa porta norte
é de arco apuntado, baixo a que hai catro ménsulas ao

Tamén destaca o Santuario da Virxe do Cristal, en

exterior, máis outras nas dúas esquinas a un nivel inferior,

clara referencia a unha diminuta imaxe da Virxe que está

o que nos falaría dun acceso polo balcón e escadas de

incrustada nun pequeno cristal alongado e redondeado,

madeira ao paseo de ronda pola muralla.

achada no século XVII. É unha construción claramente
barroca, con planta de cruz latina. Destaca a súa airosa

A Torre foi declarada monumento nacional, actual B.I.C.,

portada, realzada pola situación do templo, nun adro ele-

en abril de 1949.

vado, con frontón partido e nicho, torre central e corpos
cilíndricos a ambos lados.

Ademais da Torre consérvase algún tramo de muralla pola
parte baixa do emprazamento do castelo, actual rúa do

Nas súas inmediacións, alí se trasladou actualmente do

Recreo e visíbel desde a rúa da Ronda, que pecharía e

seu anterior emprazamento pegado á estrada, hai un moi

protexería o enclave medieval. Aínda que ten estruturas

importante Peto de Ánimas, construído en 1785 segundo

pegadas e superpostas, obsérvase que tería unha anchura

a data que se ve no seu frontón, sobre arco de medio

de uns dous metros e medio, conservando en tramos, unha

punto e pilastras laterais. Forma unha pequena capela e

altura de cinco e medio. Tamén se pode ver no extremo

está construído con bos sillares.

máis ao norte, na rúa do Arrabaldo, onde dá unha curva
para cambiar de sentido e inmediata ao San Vivián.

Hai outro sinxelo Peto de Ánimas na rúa da Igrexa, ao
lado dun tamén sinxelo cruceiro cilíndrico, case sen ador-

Esta muralla, un tramo, tamén se pode seguir dende a rúa

nos. Este Peto está formado por un rectángulo pétreo con

Tralacerca, na cara este do núcleo, xa que se conserva

rebaixe nos extremos, que remata en sinxela cornisa. No

dando a unhas hortas, e serve de asentamento a varias

centro hai un nicho de medio punto con repisa na súa base.

casas con voado sobre ela.

Está pechado por unha rexa de ferro moi ornamentada.

Outras construcións de interese artístico son a Igrexa

Inmediato ao paramento defensivo pero fóra del, onde

parroquial de San Salvador, rodeada por un cemi-

a muralla está máis afastada do recinto principal na

terio, construída a principios de século XVII (segundo

súa cara norte e antes de dar a curva de volta, hai en
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Vista dende a Torre, da remodelada Praza do Balcón

medio da rúa do Arrabaldo unha especie de garita ou

cia do sistema de produción agrícola no desenrolo econó-

templete prismático, oco, con pequenas aberturas en

mico e como actividade principal do lugar. Tamén supón

cada unha das caras e con cuberta case piramidal,

un magnífico referente da etnografía material do lugar.

que ten a misión de servir de respiradoiro a unha gran
adega escavada na rocha, situada debaixo da rúa e

Merece destaque a fonte-lavadeiro. Sen esquecer o palco

atravesándoa na súa totalidade. Pola súa traza, debe

da música emprazado na zona do Cristal, aínda que xa

ser unha construción do século XVIII, ademais na súa

de construción máis recente, que é un indicio da impor-

cara norte pódese ler unha inscrición coa data de

tancia e arraigo que aquí ten a música popular, cunha

1763. Denomínase San Vivián.

Banda de Música que dende hai moitos anos é un dos
orgullos de Vilanova.

Ten ademais Vilanova unha serie de grandes edificios
pacegos, a maioría en bo estado de conservación, como

CONSIDERACIÓNS ARQUEOLÓXICAS

pode ser o caso do situado entre a Praza Maior e a
Praza do Recreo, con soportais, a Casa do Balcón, e
outros situados na Praza do Recreo, Praza Maior, Rúa da

O artigo 33 da lei 8/1995 do 30 de outubro do

Barronca, etc. Todo elo fálanos dun importante desenrolo

Patrimonio Cultural de Galicia di: “Os bens de interese

construtivo ao longo dos séculos XVII e XVIII.

cultural gozarán da máxima protección e tutela e a súa
utilización quedará subordinada a que non poñan en

Non se deben esquecer o gran número de canastros ou

perigo os valores que aconsellan a súa conservación”.

cabaceiros que se encontran en todo o burgo, illados ou

O Plan Xeral de Ordenación Urbana do Concello de

formando interesantes agrupacións, símbolo da importan-

Celanova do 26 de xuño de 1995, no seu título VII,
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A altura conservada é de catro metros e medio. A posterior reconstrución faríase envolvendo os antigos restos
e segundo o arqueólogo, estes enlazarían coa antiga
muralla de fortificación que se observa na cara oeste.
Tamén se localizaron restos da muralla na esquina
noroeste da plataforma superior onde está asentada a
Torre. Ao mesmo tempo, ao este da Torre, localizouse a
cara interior da muralla que, no seu momento, enlazaría
ca torre interior descuberta.
No ano 1998 e dirixida polo arqueólogo Orero Grandal,
tivo lugar a segunda das intervencións arqueolóxicas.
Tratouse dun control previo das obras de rehabilitación
da Torre e de dúas casas situadas na esquina da Rúa
do Castelo, ao sur da Torre e nun nivel inferior, previas á
instalación alí do “Centro de Exposición e Promoción de
Recursos da Terra de Celanova”. Durante estes traballos
arqueolóxicos púidose localizar o primitivo trazado da
muralla que asoma pola cara oeste da Torre até a esquina
e o seu cambio de sentido cara o norte (deixouse unha referencia no pavimento reformado da praza). Pódese afirmar
Camiño da Fonte ó remate dos traballos para o novo pavimento.

que o orixinario Patio de Armas do castelo estaba pechado
por ese elemento defensivo na súa parte suroeste e oeste.

artigo 120, 2.3, establece as áreas de protección

Estas intervencións arqueolóxicas, máis os restos que se

dos bens catalogados. Por todo elo, establécese unha

conservan do lenzo da muralla, unidos á topografía do

área de protección de cen metros cando se trate de

terreo e o trazado das construcións que conforman o

elementos arquitectónicos (mosteiros, igrexas, capelas,

núcleo medieval, permítenos localizar, coa lóxica marxe

santuarios, cemiterios, pazos, castelos, pontes, fon-

de erro, o antigo trazado tanto do recinto superior forti-

tes, etc). Se se trata dun conxunto, a área a protexer

ficado (ao que podemos chamar castelo e que ocuparía

tomarase a partires dos elementos máis exteriores do

a plataforma máis elevada) como o conxunto defensivo,

conxunto, abarcando a súa totalidade. No momento

case circular, do que formaba parte. A elo habería que

da redacción deste estudo, só se teñen realizado dúas

unir a muralla baixa que protexía un recinto moito maior

intervencións arqueolóxicas de importancia na torre e

e que se estendería baixo o superior en sentido nordeste,

nas súas inmediacións, máis un control arqueolóxico

formando unha especie de U cuxa parte aberta enlaza-

nun edificio situado nun plano inferior pero dentro do

ría, ou se apoiaría, na superior defensa circular.

que sería a liña de muralla.
Este trazado tamén nos permite supor o lugar onde se
A primeira das intervencións arqueolóxicas, catas de son-

abrirían os ocos de acceso ou portas e as rúas que reco-

daxe, tivo lugar no ano 1992 e foi dirixida polo arqueó-

rrerían o burgo medieval de Vilanova, que non difiren

logo Eguileta Franco. Levouse a cabo tanto no interior da

dos actuais.

Torre como nas súas inmediacións e foi motivada pola
restauración da citada torre.

O control arqueolóxico dun edificio situado na zona
baixa da Rúa da Vila, realizado tamén por Eguileta

Na súa cimentación interior localizáronse restos do antigo

Franco, non ofreceu información algunha.

castelo que se correspondían cunha torre cuadrangular,
exenta dos lenzos actuais que parecen reforzala e que

Dende a entrada en vigor do Plan Especial de Protección

pertencería ao destruído polos Irmandiños no ano 1467.

e Reforma Interior do Burgo Medieval de Vilanova dos
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Vista da Praza
Maior.

Infantes (xuntamente có do Entorno do Mosteiro de San

por fóra do propio burgo medieval así como os terreos

Salvador de Celanova) coa creación da correspondente

afectados polo Plan.

Oficina Municipal no ano 2.003, divídese en zonas este
Burgo Medieval. Serán: B.I.C., a propia Torre e o seu

En base a todos estes graos de cautelas todos os traballos

entorno inmediato, suxeitos a normas alleas ás do Plan

tanto de remocións de terras, como desmonte de para-

Especial; Zona II de Protección Arqueolóxica, o propio

mentos que se veñen realizando nos derradeiros anos,

Burgo Medieval así como a Igrexa parroquial e o cemite-

son controlados de xeito arqueolóxico. Este control, até o

rio; e Zona 0 de Protección Arqueolóxica, núcleo urbano

momento, non aportou maiores novidades.
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ELEMENTOS
DE ORNATO
NA CASA
TRADICIONAL
GALEGA,

en Vilanova dos Infantes

Texto e debuxos de

Juan Andrés Hervella Vázquez

T

entar definir ou describir
todos aqueles elementos singulares ou de ornato exis-

tentes noutro tempo na morada dos
nosos campesiños non resulta doado
si se ten en conta a utilidade evidentemente práctica e austera da súa
vivenda, iso si esta perfectamente
adaptada ás necesidades reais ao
que se suma o carácter práctico da
mesma no seu emprego como lugar
de utilización e desenvolvemento da
súa actividade cotiá; isto é o desenrolo dos labores propios tanto de
orde agrícola como gandeiro.
Por outra banda o obrigado emprego
de materiais locais aportados pola
propia natureza unido, en moitos
casos, o escaso ou nulo coñecemento
das técnicas construtivas, condicionou a confección ou construción das
mesmas ca conseguinte repetición
reiterativa de modelos con poucas
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lómetro de Celanova e a vintecatro da capital das Burgas atópase
comunicada con ambas poboacións
a traveso da estrada autonómica
número 540.
Seu nome procede do latín “Vila
Nouam” denominación que xa aparece recollida en vellos documentos
medievais. As casas agrúpanse en
torno á alta torre da homenaxe,
símbolo identificador da vila, resto
do castelo pertencente á poderosa
familia dos condes de Monterrei,
propiedade que pasou máis tarde a
mans da liñaxe dos Biedma.
Entre moitas das construcións populares consérvanse antigas casas señoriais, algunha delas lembran a súa
antiga fidalguía mediante os brasóns
expostos na fachada, situadas a
carón de estreitas rúas, ou en típicas
prazas ou en recunchos de forte raigame rural.
A construción das mesmas a efectuou o propio usuario que soubo
realmente aplicar o mellor da súa
maxina para adaptalas ás súa necesidades reais. Foi el quen escolleu os
necesarios, mellores e máis axeitados materiais existentes na bisbarra,
para o seu emprego e utilización. A
Nestas construcións,
aínda amosando unha
grande carencia de
recursos materiais e

tipoloxía construtiva sigue o perfil
variacións, adaptadas perfectamente

das restantes vivendas asentadas no

ás necesidades reais dos seus mora-

seu redor seguindo a experiencia ou

dores. Sen embargo, nestas constru-

a pauta secular dun saber transmi-

cións, aínda amosando unha grande

tido de xeración en xeración.

de técnicas axeitadas

carencia de recursos materiais e de

construtivas, acúsase

técnicas axeitadas construtivas, se

Os muros como parte integrante funda-

un notable coidado

acusa un notable coidado na exe-

mental do edificio requiren a presenza

na execución de todos

cución de todos aqueles elementos

dun artífice experimentado, mestre

considerados como de ornato ou de

ou canteiro que aplique todo o seu

ornamento que existen na mesma.

saber ademais de requirir un grande

aqueles elementos
considerados como de

coidado na súa elaboración. Os mate-

ornato ou de ornamento

Vilanova dos Infantes é un pequeno

riais utilizados poden ser: cachotes

que existen na mesma.

burgo medieval situado ao sueste

(anacos irregulares de pedra graní-

da provincia de Ourense. A un qui-

tica) pedras de cantería ou pallabarro,
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aínda que esta última modalidade,
xeralmente, se utiliza na separación
dos tabiques existentes no interior da
propia vivenda. O acabado exterior
dos muros maila súa ornamentación
da certo toque persoal á edificación,
sendo a técnica máis usual utilizada a
dos muros vistos, tanto nos de cachotería como nos de cantería, sen esquecer aqueloutros, os menos dende logo,
que aparecen encintados, recebados
con barro ou caleados.
A casa-vivenda típica de Vilanova
componse de dous andares; o baixo
o ocupa a corte, e o primeiro se
dedica propiamente á vivenda familiar. O acceso efectúase polo exterior
mediante unha escaleira en pedra,
sen varanda que, partindo a ras
do chan, mediante o emprego de
chanzos, cadrados ou rectangulares, salva o desnivel existente entre
ambas alturas, ata acadar o patamal
situado diante da porta de acceso.
O corredor, parte moi importante da
vivenda, é outro dos elementos exteriores que mellor caracteriza a este
tipo de construcións populares rurais
existentes na vila destacando, sobre
maneira, polo logrado traballo acadado polos carpinteiros ou ferreiros
no deseño e realización do mesmo
destacando, pola artística decoración
existente nos balaústres, nos que aparece variados motivos ornamentais
con diferentes formas representadas,
nas diversas tallas, con figuras alusivas ao símbolo da música, esta última
de forte tradición familiar na vila.
Nas pechaduras, pezas de ferro ou
de madeira, elaboradas polos nosos
artífices populares, por desgraza en
período de extinción, amplamente
utilizadas tanto en pechamentos de
portas como de fiestras ou en sinxelos cancelos, é onde mellor se amosa
45
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Ferreiro traballando unha pechadura na Romaría Raigame

o arte mailo enxeño creativo dos
autores; así aldrabas ou bisagras,
cravos, pechos, picaportes, espellos,
fiadores, trancas de peche, petadores e cataventos son o mellor expoñente da orixinalidade e enxeño dos
seus creadores.

A cheminea é un dos
elementos singulares máis
característicos da arquitectura
construtiva popular e, á súa
vez, o elemento distintivo
de indicio do mellor ou peor
acomodo dos propietarios da
casa; así naceu a expresión:
“cheminea e ciprés pazo é” o
define.
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A cheminea é un dos elementos
singulares máis característicos da
arquitectura construtiva popular e,
á súa vez, o elemento distintivo de
indicio do mellor ou peor acomodo
dos propietarios da casa; así naceu
a expresión: “cheminea e ciprés pazo
é” o define.
Existen diferentes tipos de chemineas,
dende as existentes nos grande pazos
ou casas grandes ata as máis sinxelas.
Nesta última a saída do fume provinte
da lareira se resolve de xeito simple
mediante a apertura de pequenas fendas existentes na cuberta polas que se
evacúa o fume ou a través das portas
e fiestras. As existentes nos pazos, en
moitos casos, acadan unha grande
monumentalidade sobre todo na súa
parte externa podendo, en función
da fartura económica do seu propietario, contar con varias. As restantes,
máis simples, a penas sobresaen do
tellado podendo adquirir diversas
formas xeométricas ademais de atoparse recebadas. Mesturadas nesta
última categoría se inclúen todas máis
pobres confeccionadas en madeira,
ladrillo ou, sinxelamente, con folla
de lata.
Non todas as chemineas dispoñen
de cubrición; isto é, a capa ou tapa,
peza que serve para evitar a entrada
da chuvia exterior sen impedir por
outra banda a libre saída do fume.

Nas pechaduras, pezas de ferro ou de madeira,
elaboradas polos nosos artífices populares, por

Por último nas chemineas máis artís-

desgraza en período de extinción, amplamente

ticas, xeralmente pertencentes aos

utilizadas tanto en pechamentos de portas como

pazos, se remata con algún elemento

de fiestras ou en sinxelos cancelos, é onde mellor

decorativo como cruces ou cataventos

se amosa o arte mailo enxeño creativo dos

de ferro forxado representando diver-

autores; así aldrabas ou bisagras, cravos, pechos,

sas formas e modelos sendo frecuente
a presenza do galo, con clara alusión
ás negacións de san Pedro, ou ao
clásico catavento, aparello sinxelo

picaportes, espellos, fiadores, trancas de peche,
petadores e cataventos son o mellor expoñente
da orixinalidade e enxeño dos seus creadores.

que marca de xeito permanente a
dirección do vento dominante.
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Zapateiros do gremio
de Vilanova, ano 1960.
De esquerda a dereita:
Luis Meléndez “Nelso”,
Manolo Meléndez “Ichavo”,
Ángel Vázquez,
Manolo Vázquez “Rin rin”
e Amelia Rodríguez.

NOELIA DOMÍNGUEZ CONDE

Licenciada en Xeografía e Historia.

Os zapateiros
de Vilanova dos Infantes
entre 1945 e 1965
Noelia Domínguez Conde

V

ilanova dos Infantes é unha vila
marcada pola sona que os seus
zapateiros tiveron na provincia
de Ourense e ata no Sur de Lugo. Así o
recolle o propio Curros Enríquez na súa
obra A Virxe do Cristal:

Vilanova dos Infantes
é vila de grande sona:

que ditos zapateiros representaban con
respecto á poboación total da vila.
Fuxiremos neste caso de abordar cuestións propias do oficio de zapateiro
porque excede o ámbito que nos
marcamos para este traballo
e porque xa existen outros
estudos que afondan neses
aspectos.

n’hai zapateiros no mundo
que batan millo-la sola
Vilanova e os primeiros zapateiros
Con este pequeno traballo, o que pretendemos é coñecer a incidencia real que
esta “protoindustria” do calzado tivo en
Vilanova entre os anos 1945 e 1965. Para
isto, centrarémonos na análise da evolución do número de zapateiros empadroados durante eses anos e na porcentaxe

Vilanova é unha vila formada a partir
dun burgo medieval ao redor do Castelo
do Conde de Monterrei. En 1837, coa
primeira división municipal, pasará a ser
considerada cabeza e, apenas un século
despois, en 1927, integrarase no Concello
de Celanova.
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A vila organízase en dúas zonas1. A primeira delas é o castro, a zona máis antiga (desenvolvida durante a Baixa Idade
Media) e que comprende a torre señorial e
o recinto amurallado. A segunda zona
está formada polos barrios
exteriores. Barrios xurdidos
dende a Baixa Idade Media
ata a Idade Moderna nos que
se foron instalando diferentes grupos sociais (artesáns, comerciantes...), zonas relixiosas...
A súa base económica estivo marcada,
como no resto de zonas rurais do interior de Galicia, por unha agricultura
case de subsistencia combinada
co mantemento dunha
pequena cabana gandeira. Sen embargo, tal e como
afirma Fidalgo Santamariña, “as
súas especialidades artesás, centradas na fabricación do calzado,
chegaron a condicionar, máis que
ningunha outra actividade produtiva,
a modalidade de existencia e traballo da
poboación deste lugar parroquial”2.
A primeira referencia documental coñecida que amosa a presenza de zapateiros
en Vilanova data de 1470. Así o documenta Breatriz Vaquero na Colección
Diplomática do Mosteiro de San Salvador
de Celanova, ss XIII – XV, nun documento no que se rexistra a venda das casas
que Sancha Pérez posuía en Vilanova ó
Mosteiro de Celanova, e onde se indica
que unha delas linda con “Juan
Mingues, çapateyro”.
A seguinte testemuña que
fai referencia a esta actividade artesá atopámola xa en
época moderna, en 1726, cando o padre
Villafañe recolle a lenda da aparición da

Virxe do Cristal en 1630. Aquí fala dunha
danza gremial que os zapateiros comezaron a representar en honor á Virxe, o que
deixa constancia de que non se trataba
soamente dunha actividade testemuñal.
Pouco despois, en 1752, o Persoal de
Legos do Catastro de Ensenada3 recolle
a ocupación dos 195 cabezas de familia
residentes en Vilanova. Deles, 61 eran
labradores e ata 30 traballaban en diferentes actividades artesás. Entre estes 30
atopamos nove zapateiros.
Estes datos son moi valiosos, posto que
nos dan mostra da pluriactividade existente, a pesar da máis que probable ocultación de datos e de que non se recolle
a profesión dos fillos maiores de idade
residentes na unidade familiar. Na maioría dos casos, o oficio de zapateiro sería
unha actividade complementaria á agricultura, polo que todos aqueles que contaran con terras preferían figurar como
labradores en lugar de como artesáns.

Os zapateiros de Vilanova
entre 1945 e 1965
Para achegarnos á repercusión que tiveron os zapateiros na vila de Vilanova
e intentar coñecer o seu número real,
decidiuse baleirar os datos dos empadroamentos municipais dos anos 1945,
1950, 1955, 1960 e 19654 (así como das
diferentes rectificacións anuais feitas
dende 1938 ata 1969).
É preciso resaltar que o empadroamento
municipal do ano 1960 non está completo, polo que, aínda que incluímos os seus
datos no estudo, non son tidos en conta
para a análise da evolución do número de
zapateiros.

1. FIDALGO SANTAMARIÑA, J.A. e LIMIA GARDÓN, F.J. Vilanova dos Infantes. Patrimonio etnográfico de una
parroquia ourensana. Editorial Auria, Ourense, 2001. p. 20
2. FIDALGO SANTAMARIÑA, J.A. e LIMIA GARDÓN, F.J. Vilanova dos Infantes... p.72 (castelán).
3. AHPOU. Caixa nº24.
4. Arquivo municipal do Concello de Celanova. Caixas 730, 731, 1016, 1017, 1023, 1024 e 1025.
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Zapateiros empadroados e proporción
respecto á poboación total
Na seguinte táboa podemos ver o número de zapateiros empadroados no núcleo
de Vilanova entre 1945 e 19655. En 1945 e
1950 o seu número é bastante significativo, con 97 e 120 zapateiros empadroados
en cada un respectivamente. A partir de
aquí comeza un importante declive que
reduce o número de zapateiros á metade:
en 1955 hai 49 e en 1965, 54.
Táboa nº16:
zapateiros empadroados en

Vilanova

A evolución é máis ou menos a mesma se
engadimos os datos do Cristal e de Santa
María.

D O S

I N F A N T E S

Destaca, sen embargo, o feito de que a
partir de 1955 desaparecen case por completo os zapateiros empadroados nestes
dous núcleos.
Estas cifras son aínda máis importantes
se temos en conta que os empadroamentos soamente recollen a profesión dos
cabezas de familia e dos fillos varóns.
Pero tamén as mulleres e as fillas dos
zapateiros participaban dalgunhas das
actividades que se realizaban nos talleres
e acostumaban encargarse da venda do
calzado nas feiras. Así o recollen Fidalgo
Santamariña e Simal Gándara: “Sabemos
que unha grande parte da poboación
de Vilanova se veu caracterizando nas
últimas centurias pola especial adicación
á fabricación artesá de calzado
de pel, coiro e madeira.
Esta actividade era realizada por homes nos
obradoiros instalados
nas propias casas – vivenda, axudados a miúdo polas donas que
contribúen desenvolvendo diversas tarefas no proceso de fabricación, ademais
de vendelo ós almacéns e comercios do
ramo, e nas feiras e mercados do espazo
comarcal”7.

Táboa nº2:
Vilanova,
O Cristal e Santa M aría

zapateiros empadroados en

Sen embargo, elas soen
aparecer empadroadas coa
profesión de “sus labores”. As
únicas excepcións a esta norma son
Purificación Araújo Campos e Salomé
González Cid.
Estes datos son por si sos de gran importancia, pero para comprender o impacto
social que tivo o desempeño desta actividade artesá, debemos ter en conta a porcentaxe que os zapateiros representan
con respecto á poboación total.

5. Dende agora, cando falemos de Vilanova, referirémonos soamente o núcleo principal da vila, deixando a un lado
O Cristal e Santa María, que se citarán de forma independente.
6. Tódalas táboas son de elaboración propia a partir dos datos extraídos dos empadroamentos.
7. FIDALGO SANTAMARIÑA e SIMAL GÁNDARA (coords.). Patrimonio cultural de Galicia e Norte de Portugal.
Cadernos do Laboratorio ourensán de antropoloxía social nº6. Deputación Provincial de Ourense, 1997.

51

~

V I L A N O V A

D O S

I N F A N T E S

Como se pode ver na seguinte táboa,
en 1945 e 1950 o número de zapateiros
empadroados representa, respectivamente, o 19,2% e o 22,5% da
poboación total. En 1955 o número
de zapateiros baixa de 120 a 49
e, en consecuencia, a proporción
descende ata o 7,7%.
En 1965 as cousas cambian. O número de zapateiros continúa baixo (hai
54 empadroados), sen embargo, volve
aumentar a porcentaxe que representan
en relación coa poboación ata o 18,7%.
Isto débese, como veremos a continuación, ao acusado descenso de poboación
que vive a vila a partir da década dos
cincuenta.
Estas porcentaxes indican a gran
importancia que adquiriu a profesión de zapateiro, sobre todo
se temos en conta que en
Galicia a poboación activa
non agraria só supera á
ocupada na agricultura en
19718.
Táboa nº3:
porcentaxe que representan os zapateiros
con respecto á poboación total de

Vilanova

Evolución
demográfica
e emigración
Para comprender porqué a pesar do descenso do número de zapateiros en 1965
aumenta a porcentaxe que representan
dentro de Vilanova, temos que analizar a
evolución da poboación.
Táboa nº4:
poboación do núcleo de

Vilanova

Con esta táboa podemos constatar de
xeito moi evidente como a partir dos
anos cincuenta se produce unha brusca
perda de poboación. Isto está en consonancia coa evolución xeral das provincias
do interior de Galicia, que medraron
moderadamente dende finais do XIX,
pero que a partir de 1950 comezaron a
perder poboación, tal e como estudan
De Juana e Vázquez9: “ Lugo e Ourense
evidencian un poboamento inferior á
media rexional, que medra lixeirisimamente ou se estanca, e que a partir
dos anos cincuenta comeza a reducirse
constantemente”.
Este descenso de poboación débese fundamentalmente a dous factores: ao avance da transición demográfica (que supuxo a caída da taxa de mortalidade pero
tamén da de natalidade) e á emigración.
“Lugo e Ourense, cun crecemento vexe-

8. FERNÁNDEZ PRIETO, L. Las transformaciones económicas. En DE JUANA, J. e PRADA, J. (coords.) Historia
contemporánea de Galicia. Ariel, Barcelona, 2005. p. 156. (castelán)
9. DE JUANA e VÁZQUEZ, A. Población y emigración en Galicia, en DE JUANA e PRADA (coords). Historia
contemporánea de Galicia. p.412 (castelán).
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tativo medio – baixo polo avellentamento
da poboación, o escaso desenvolvemento
económico e a ausencia de varios centros urbanos como polos de atracción,
non poden contrarrestar a gran presión
migratoria e amosan unha redución da
súa poboación absoluta”10.
Non podemos, polo tanto, comprender
a evolución de Vilanova nestes anos sen
ter en conta as correntes migratorias. E é
que a emigración converteuse na historia
contemporánea de Galicia nun factor
socioeconómico estrutural11. É dicir, a
emigración acadou cotas tan importantes
que é imposible analizar axeitadamente
calquera aspecto económico ou social da
nosa historia contemporánea sen tela en
conta.
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Dende os anos cincuenta, os padróns
municipais comezan a recoller veciños
ausentes ben noutras cidades galegas (sobre todo en
Vigo) ou españolas, ben
noutros países europeos,
ou ben en Venezuela, que
foi o lugar ao que preferentemente emigraron os
zapateiros vilanoveses. Só
cos padróns non podemos coñecer
o número de emigrantes (posto que soamente se recollen aqueles que se consideran ausentes temporalmente) pero serve
para facernos unha idea dos lugares aos
que trasladaron a súa residencia.
En 1955 atopamos nove zapateiros residindo en Venezuela, un en Brasil e outro

10. DE JUANA e VÁZQUEZ, A. Población …, en DE JUANA e PRADA (coords). Historia ... p.420 (castelán).
11. DE JUANA e VÁZQUEZ, A. Población …, en DE JUANA e PRADA (coords). Historia ... p.425 (castelán).
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na Arxentina. En 1960, aparecen catro
residentes en Venezuela e un en Portugal.
E en 1965: cinco en Venezuela, un en
Alemaña e outro en Arxentina.
A posguerra española estivo
marcada polo isolacionismo
económico, a intervención
“cuartelaria” do estado na
economía e as profundas
dificultades económicas que
provocou a política autárquica. De feito,
non só os alimentos estiveron racionados, tamén o estiveron os materiais, con
cupos controlados polos sindicatos. Isto
provocou que descendera a produción
de calzado e que materiais como o coiro
entraran no comercio do estraperlo12.
Pero nestas correntes migratorias non
influíu soamente a situación económica
xeral, senón tamén o feito de que os
talleres artesanais non chegaron nunca
a iniciar un proceso de industrialización
que si se realizou noutras zonas. Coa industrialización chegou o
proceso de vulcanización, que puxo fin ao
complexo proceso de
cosido, baixando así
os prezos do calzado e
facendo que os zapatos
feitos completamente a
man dos zapateiros de
Vilanova non tiveran
prezos competitivos
no mercado. De feito,
a única aproximación
á industrialización que
tiveron foi a progresiva incorporación do
esmeril de motor.
Segundo os datos de Olga Araújo13 ,
parece ser que moitos dos zapateiros

de Vilanova dos Infantes emigraron a
Caracas, onde montaron diferentes fábricas ou almacéns de calzado. Co tempo,
chegouse a formar unha rede de emigración na que os zapateiros xa instalados
en Venezuela reclamaban aos seus familiares ou veciños para traballar con eles
nas fábricas.
O pobo emigrou en masa: Arxentina,
Cuba, Brasil, Uruguay, Chile, Norteamé
rica, dispois Venezuela. Endexamais
voltaban. Familias enteiras. Picaron
os vellos, algunhas “viúdas de vivos”.
Os que quedaron, ó chegar a noite de
pedra, esqueceron a súa prosapia proletaria domesticándose i esmorecendo no
chisme, na frieza e na servidume. [...]
O Pajilla os vinte anos ficou sen familia
prá sempre. Probe Pajilla. Facía chancas e perdía nelas. A feira do Couso,
de Porqueirós, de Xinzo, do sete en
Ourense, do Vinteún, de Ribadavia, de
Gomesende, de Cartelle, de Chantada,
de Bande. Mollado, feito un pito. O
burro non andaba14 .

Localización dos talleres
As esixencias derivadas dos oficios que se
practicaban en cada vila, determinaron
inevitablemente a propia configuración
do territorio e das vivendas tanto no
referente ao espazo público como no
privado.
Na maioría dos casos, os talleres dos
zapateiros estaban situados en cuartos
nas propias vivendas ou en locais anexos.
“Tocante ós espazos privados radicados
no sector, témonos fixado sobre todo nos
obradoiros artesás. Estes centros de traballo nos que se elaboraban chancos e zapatos de todo tipo, aparecen salpicados nun

12. FIDALGO SANTAMARIÑA, J.A. e LIMIA GARDÓN, F.J. Vilanova dos Infantes… p.81 (castelán).
13. ARAÚJO, O. «Vilanova dos Infantes e o gremio dos zapateiros.» En revista Raigame nº25
14. SOTO, L. «Antre pau e pau: fame, medo, diáspora e trauma.» Revista Vieiros, nº4, 1968.
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moi elevado número por todo o sector
espacial que comentamos. [...] Atópanse
case sempre no baixo da casa – vivenda
quedando a práctica das demais tarefas
domésticas relegadas ó primeiro andar”15.

estableceu a seguinte clasificación16: 20
talleres no baixo da casa – vivenda, 16
nun local ou habitación interior, 3 no
faiado, 7 nunha construción anexa e só 6
noutros locais.

Fidalgo Santamariña estudou a localización dos talleres artesás entre 1925
e 1965 a partir de referencias orais e

Partindo desta premisa, vamos analizar
agora en qué lugares estaban empadroados os zapateiros nos diferentes censos.

Táboa nº5:
lugar no que están empadroados os zapateiros

Aínda que non tódolos zapateiros tiñan
talleres propios, si era o caso de moitos
deles, polo que coñecer o lugar no que
estaban empadroados serve para facer unha
aproximación tamén aos lugares de traballo.
Como se pode ver, a maior concentración
de zapateiros localizábase nas zonas do
Castelo (no centro de Vilanova), a Ronda,
a Igrexa e a Cruz (nos barrios de extramuros). Estas son tamén as zonas onde máis
zapateiros se manteñen despois de iniciado
o seu declive xa a partir dos anos cincuenta.
Lugar secundario ocupan a Rúa da Vila
(na zona de intramuros), a Praza Maior,

o barrio do Arrabaldo, a Rúa
de Celanova (antiga estrada que comunicaba Vilanova
con Celanova) e o Cristal.
Pola contra, o menor número de zapateiros atopámolo
nas zonas do Hospital e o
Recreo.
Destaca sobre todo o
feito de que en maior ou
menor medida había zapateiros en tódolos barrios, o que
nos volve dar outra vez conta da súa
importancia.

15. FIDALGO SANTAMARIÑA e SIMAL GÁNDARA (coords.). Patrimonio cultural... p. 91.

16. FIDALGO SANTAMARIÑA, J.A. e LIMIA GARDÓN, F.J. Vilanova dos Infantes... p.74 (castelán).
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Conclusións

levaron á emigración á maior parte dos
artesáns ou ao abandono do oficio.

As cifras extraídas dos padróns municipais de 1945 a 1965 amósannos a transcendencia que o oficio de zapateiro tivo
en Vilanova. Unha pequena vila que, pese
a estar marcada pola súa localización nun
ámbito claramente rural, foi capaz de
ocupar a gran parte da súa poboación en
actividades artesanais. Ademais, a produción saída dos talleres de zapateiros, foi
quen de superar os límites territoriais do propio pobo para chegar
a feiras e mercados de toda
a provincia e para atraer
a numerosos compradores
de zonas próximas.
Sen embargo, as dificultades
económicas de posguerra e a falta dun
verdadeiro proceso de industrialización,

Estudar os empadroamentos municipais
de 1945 a 1965 serviu para constatar unha
realidade coñecida pero non moi estudada. Existen bastantes artigos e publicacións que tratan o tema dos zapateiros
facendo fincapé de maneira especial nas
características do propio oficio (os tipos
de zapatos que se elaboraban, os materiais
empregados, a transmisión do oficio…)
pero hai moi poucas que recollan datos
referentes o número de persoas que realmente se dedicaban a este oficio.
É por isto que consideramos importante
que ambos tipos de estudos se combinen
para dar unha imaxe o máis completa
posible da realidade do oficio dos zapateiros en Vilanova dos Infantes.
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Mostra representativa do EMPADROAMENTO MUNICIPAL DE VILANOVA DE 1960
donde se pode apreciar unha elevada porcentaxe de zapateiros

Relación co
Idade cabeza de
familia

Localidade

nº
casa

Arrabaldo

6

José Fernández Corbillón

34

cabeza

casado

Arrabaldo

8

Ramón Rodríguez Santalices

58

cabeza

casado

taller de calzados

Arrabaldo

8

Elías Rodríguez Rodríguez

21

fillo

solteiro

taller de calzados

Arrabaldo

11

Julio Pérez González

23

fillo

solteiro

Caracas

zapateiro empregado

Arrabaldo

15

Manuel Míguez Gómez

26

fillo

solteiro

Lisboa

taller de calzados

Castelo

4

Arturo Núñez Rodríguez

43

cabeza

casado

Castelo

8

Julio Méndez Rodríguez

59

cabeza

casado

Castelo

9

Elías Vázquez Méndez

31

cabeza

casado

fábrica calzados

R/Celanova

25

José Villar Vázquez

39

cabeza

casado

fábrica calzados

R/Celanova

28

Pedro Hierro González

21

fillo

solteiro

Cruz

5

Manuel Santalices Ferro

28

cabeza

casado

Caracas

fábrica calzados

Cruz

7

Alberto González Cid

cabeza

casado

Venezuela

fábrica calzados

Cruz

16

José Meléndez Pérez

32

cabeza

casado

taller de calzados

Cruz

19

Luis Díaz Araújo

42

cabeza

casado

taller de calzados

Hospital

1

Adolfo Santalices Silva

37

cabeza

casado

Praza Maior

8

Enrique Outomuro Fernández

28

cabeza

casado

Praza Maior

15

Arturo Vázquez Meléndez

64

cabeza

casado

Praza Maior

15

Arturo Vázquez Méndez

34

fillo

solteiro

Praza Maior

15

Paulino Vázquez Méndez

22

fillo

solteiro

Ronda

31

Manuel Bouzas Núñez

41

fillo

solteiro

Ronda

32

Ramón Bouzas Núñez

37

cabeza

casado

Ronda

33

Pedro Hierro González

20

fillo

solteiro

Ronda

36

Desiderio Santalices Silva

49

cabeza

casado

Ronda

42

Manuel Santalices Silva

53

cabeza

casado

Ronda

42

José Luis Santalices Ferro

25

fillo

solteiro

Unión

17

Luis Rodríguez Vázquez

44

cabeza

casado

Nome e apelidos

Data
nacemento

24/08/1922
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Casado /
solteiro

Residencia legal Observacións

taller de calzados

fábrica calzados

Venezuela

A imaxe da Virxe do Cristal saíndo en procesión
do Cristal en dirección a Vilanova. 1960

A Escola Provincial de Danza da

pero non da súa coreografía e músi-

Deputación de Ourense publicou nos

ca), Seara de Montes (Cartelle), Sta.

anos 1999 e 2000 os libros Danzas

Tegra (Castro Caldelas), Vilanova

gremiais e procesionais da provin-

dos Infantes (Celanova) e Xuvencos

cia de Ourense, dous volumes nos

(Boborás). Estas publicacións, actual-

que se deu luz aos estudos musicais

mente descatalogadas, pódense con-

e coreográficos das danzas rituais de

sultar na web www.ccpxaquinloren-

Allariz, Cádavos (A Mezquita), Fonte-

zo.es dentro da sección Publicacións

fría (Castrelo do Val), Güín (Bande),

Raigame. O presente artigo é unha re-

As Lamas (Xinzo), Laza, Maceda (da

visión do publicado no seu momento

que só hai o recordo de que existiu,

no libro anteriormente citado.
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A danza

de Vilanova dos Infantes

Vilanova, a Virxe do Cristal
e a romaría
Vilanova dos Infantes (Celanova) conta
cun dos rituais máis arraigados na provincia de Ourense, a Danza do Cristal.
Celébrase cada quince de setembro en
honor á Virxe, que ten un santuario
barroco do século XVIII a quiñentos
metros da vila, onde, segundo a lenda
que foi posta en poema por Curros
Enríquez, un labrego atopou unha imaxe
de apenas dez centímetros dentro dunha
bola de cristal mentres araba unha leira
(outra versión fala de que caeu do ceo
nun día de saraiba e recolleuna unha pastora). A imaxe ten unha tonalidade azulada que muda de cor. A esfera obxecto
de culto, foi estudada por científicos que
aínda hoxe non dan unha explicación á
súa formación. No seu momento, o Rey
de España Felipe IV quixo admirala dada
a fama que adquiriu.
Segundo a lenda e as historias que contan os veciños de Vilanova, a mediados

do século XVIII a comarca sufría unha
epidemia de cólera que desapareceu grazas á intersesión da Virxe. Dende entón,
cada 15 de setembro celébrase unha festa
na que se saca en procesión a imaxe do
Cristal e na que se realiza a danza, que
se lle atribúe ao gremio dos zapateiros,
oficio predominante en Vilanova até o
último terzo do século XX.
Na procesión recórrense diferentes puntos de Vilanova, realizándose unha serie
de rituais relacionados coas crenzas dos
veciños que foron cambiando ou desaparecendo co paso do tempo, polo que
o que a continuación se describe, pode
que hoxe non se realice ou sexa doutro
modo. A procesión comeza no santuario
do Cristal e sobe en silencio cara a vila
pasando por onde estaba a antiga escola, hoxe centro social. Pasa pola rúa da
Barronca e pola Praza do Balcón, ao pé
da Torre, onde hai quen di que no seu
59
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de Ourense
Fotografías antigas:
pertencen á colección da
familia Tacón de Vilanova
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tempo existiu un Hospital. Dende este
momento, a Banda de Música de Vilanova
acompaña a procesión tocando.
Antes de entraren na Praza Maior, a
Virxe é recibida pola Cruz de prata
que se conserva na Igrexa parroquial
de San Salvador, xunto coas imaxes de

tes acompañados polos gaiteiros. Estes
son compoñentes da Banda de Vilanova.
Mentres, os fieis entoan unha Salve en
honra da Virxe antes de lles dar paso aos
danzantes que, diante da imaxe, bailan
a danza completa; ao rematar, marchan
todos en procesión. Os danzantes van
bailando ao longo de todo o percorrido,
facendo pequenos descansos para que a
Banda de música interprete as súas pezas.
Collen o camiño de Celanova e á altura do
lavadoiro público son os danzantes os que
toman as andas da Virxe e lévana durante
un pequeno anaco do camiño en dirección
á estrada nacional e de seguido toman cara
o Santuario do Cristal. Dende hai uns anos,
a misa realízase no exterior, pero antes era
dentro do santuario, que estaba abarrotado
de xente. Acabada a Misa, vólvese realizar
a danza completa e os danzantes acompañan a Virxe até o interior do santuario.
Antes de introducir a imaxe no santuario,
póxase por cada unha das andas, para ter
a honra de participar no rito. Outrora, o
prezo de saída de cada unha das andas
estaba acordado nunha ola de viño. Unha
vez introducida a imaxe na igrexa, os danzantes collen a Virxe para que os fieis que
o desexen poidan pasar a bicala.

A procesión polo
camiño de Celanova.
2009.

S. Roque e S. Sebastián levados en andas.
Os homes que as levan póñense de xeonllos ante a imaxe da Virxe, inclinando os
Santos para simular que lle dan un beixo
e de seguido retíranse deixándolle o paso
libre pero sen lle dar nunca as costas, e
incorpóranse á procesión. A este momento chámanlle “O Encontro”.
A continuación, segue a procesión cara o
centro da praza, onde a Virxe é colocada
nun pequeno altar presidindo a cerimonia
e agardando a que cheguen os danzan60
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O Domingo seguinte ao quince de
Setembro, os danzantes volvían saír para
acompañar, esta vez, o regreso dos santos
e da cruz desde o Santuario da Virxe até a
igrexa parroquial. Primeiramente facían
isto o día dezaseis, pero nos últimos anos,
por problemas laborais, pasouse para o
domingo seguinte e hoxe xa non se fai.
Ao redor do santuario do Cristal colócanse
“pulpeiras”, rosquilleiras, postos de pan e
queixos e un longo etcétera de feirantes.
A banda de música de Vilanova tamén
ameniza o día cun concerto, facendo do
campo do Cristal un bulleiro de xente
indo e vindo, comendo, bebendo, falando
cos amigos, bailando e gozando dunha das
festas con máis devoción na comarca.
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Os danzantes e os
músicos acompañando á imaxe da Virxe
do Cristal de camiño
ao seu santuario.
2009.

A danza
Nun principio, ao igual que outras danzas rituais, a danza de Vilanova era interpretada só por homes. A emigración e
o despoboamento, así como a perda de
vínculos coa vila da xente nova, fixo
que chegado un momento se tiveran
que incluír mulleres entre os danzantes,
sendo hoxe raro a vez que danza algún
home. O traxe está composto por unha
camisa branca, garabata negra, enaguas
que visten tanto homes como mulleres, alpargatas brancas ou zapatos, e
medias. Cobren as cabezas con chapeus
de palla enfeitados con flores. No peito
cruzan dúas bandas de cor azul e verde,
e na cintura levan outra banda a modo
de faixa. Este traxe puido ter algunha
pequena modificación como o tipo de
calzado, as medias ou a cor das bandas,
pero a súa estrutura esencial consérvase igual dende as primeiras noticias da

danza, sendo similar ao de outras danzas de Ourense como Allariz, Xuvencos
(Boborás) ou Cádavos (A Mezquita), e
tamén ten un notábel parecido cos de
localidades de Castela, Estremadura ou
Andalucía.
Os danzantes son oito; colocados en dúas
filas, forman catro parellas. Os dous de
diante son os “guías”, ou encargados de
dar as entradas. Os dous últimos son os
“contraguías”. Para a execución da danza
utilizan castañolas que irán tocando ao
ritmo da música, acompasadas cos movementos dos pés; paus dunha lonxitude de
aproximadamente 50 cm. e un grosor de
3cm. para bateren entre eles e contra os
compañeiros; e un mastro con oito fitas
de cores, adornado na cima cun boneco
vestido do mesmo modo que os danzantes e cos brazos e pernas articulados que
61
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o seu portador fará mover mediante unha
pequena corda.

Realizando o salto
da reverencia inicial.
2008.

Na coreografía da danza podemos distinguir sete partes diferentes: A redonda; a reverencia; a ponte; os paloteos, parte que ten cinco modalidades
diferentes chamadas primeiro paloteo,
paloteo de catro, paloteo de cu, paloteo
de abrir e paloteo da rabiosa; o trenzado das fitas; a serpentina; repítese
a redonda e como final unha segunda
reverencia. Unha vez executada a danza
incorpóranse á procesión cun move-

Redonda
Os danzantes comezan colocados en
dúas filas cara a Virxe nunha rúa á entrada da Praza Maior. Empezan a bailar
avanzando cara ela, con paso cadencioso e levando o ritmo, redobrando coas
castañolas e compasando os brazos cos
pés. Van avanzando lentamente para
cruzarse as filas dúas veces, pasando
sempre por diante a que está á dereita.
Cando chegan ao centro da praza, saúdan á Virxe facendo unha reverencia e
sacando o sombreiro coa man que teñen
ao lado da súa parella. Nesta posición
respectuosa esperan para comezar a
segunda parte da reverencia, coñecida
como “saúdo”.

Reverencia
Comeza co avance dos Guías camiñando
libremente e ao chegar fronte á Virxe

Os danzantes pasando ao fronte para
realizar o salto da
reverencia. 2010.
foto da dereita :

Salto da reverencia.
2010.

mento de ida e volta que lles permite
avanzar e co que en teoría deberían
ir bailando durante toda a procesión.
Cada parte da danza ten unha música
diferente que é interpretada por músicos da Banda de Vilanova.
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fan un salto, volvendo ao seu sitio para
que a continuación sexan os demais
danzantes os que fagan este movemento,
avanzando polo centro das dúas filas e
regresando ao seu sitio por fóra. Cando
xa fixeron este saúdo os últimos danzan-
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A danza de Vilanova
nunha exhibición/
concurso ante o
xurado no que está o
etnógrafo ourensán
Xoaquín Lorenzo
Fernández.
Celanova, 1956

tes (contraguías), repíteno os guías. A
continuación fan todos unha reverencia
coa cabeza, collen os paus do chan que
golpean tres veces antes de comezar a
seguinte parte.

Ponte

1º paloteo
Neste primeiro paloteo, os danzantes golpean os paus contra os da fila contraria e
contra os da súa propia fila, cambiando
a orientación das filas con respecto á
imaxe da Virxe, de vertical a horizontal,
rotando os seus postos.

Comezan os guías facendo unha ponte
cos paus en alto, retrocedendo por fóra
e mirando sempre cara diante, mentres
os demais avanzan paulatinamente cara
diante por debaixo da ponte, de tal
maneira que, cando chegan ao sitio dos
guías, golpean cos paus en alto facendo
a ponte como fixeron anteriormente os
guías, até que teñen pasado todos e volven estar na posición inicial.
A continuación comezan os “paloteos”,
unha das partes máis complexa e espectacular da danza. Ao tempo que baten
os paus, os danzantes van cambiando
as súas posicións nas filas e mesmo
cambiando de filas, facendo rotacións
que rematan cando chegan ao seu posto
inicial, momento no que os músicos cambian a melodía para dar paso ao seguinte
paloteo.

2º paloteo
Nesta parte os danzantes fan dous grupos
de catro, rotando o seu posto primeiro
na súa fila, despois cambiando as filas de
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lado, unha vez máis na súa fila até volveren á posición inicial.
2B

1A

A1

B2

2B

1A

2B

B2

A1

1A

Paloteo de Cu
Este paloteo ten os movementos iguais ao
anterior. A diferenza radica en que en vez
de bater os paus de cara ao compañeiro,
póñense de costas ao centro do cadrado
que fixeron e baten xirándose un pouco
lateralmente.

Paloteo de Abrir
Este paloteo caracterízase porque os danzantes que están no centro das filas
(segundos e terceiros) teñen que deixar
sitio aos dos extremos (guías e contraguías) desprazándose aos lados, de aí o
seu nome.

Paloteo da Rabiosa
Realizando o paloteo chamado “de cu”. 2010

Os movementos son exactamente iguais
aos do paloteo anterior, pero a música
ten un ritmo moito máis vivo que dificulta os cambios de posición e fai esta parte
a máis complicada e espectacular.

Trenzado
Cando os danzantes acaban de facer
todas as partes de paloteo, dispóñense
para facer o trenzado

Os danzantes de Vilanova cos gaiteiros, posando en 1926.
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Mentres un home recolle os paus dos
danzantes, sae outro levando o mastro
coas fitas. Cada un dos danzantes colle
unha fita coa man esquerda, axudándose
da dereita para suxeitar a parte de fita
que cae. Antes de comezar a trenzar, cada
danzante fai un xiro sobre si mesmo mantendo en alto o brazo esquerdo que suxei-
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ta a fita para a continuación comezar a
trenzar, pasando alternativamente por
debaixo ou por encima da fita dos outros
danzantes. Cando rematan de trenzar,
volven facer o xiro sobre si mesmos para
desfacer a trenza. Cando acaban soltan a
fita e fan unha reverencia cara a Virxe.

Serpentina
Comeza esta parte, dando todos un salto
para iniciar a serpentina, de tal maneira
que a fila dereita debuxa un oito bailando
en torno á fila da esquerda. Repetido o
salto, é a fila da esquerda a que realiza o
mesmo movemento. Remata en posición
respectuosa despois de ter feito de novo
o salto.

Redonda e Danza
Nesta última parte, os danzantes repiten
a redonda e van saíndo por parellas
para facer un saúdo á imaxe do Virxe do
Cristal a modo de reverencia e reiniciarse
a procesión que vai presidida polos estandartes e a Cruz, as andas co San Roque e
San Sebastián, seguidos dos músicos que
pasaron por entre os danzantes cando
estaban a facer a reverencia. A continuación incorpóranse á procesión os danzantes coa danza, que como xa se explicou
anteriormente, é un movemento no que
os danzantes se desprazan cara adiante,
onde van os músicos e retroceden até
as andas da Virxe, o que lles permite
avanzar.

Trenzado das fitas. 2008.

de Ourense. Vol. I, publicado pola Deputación de
Ourense no ano 1999, onde
se incluían os gráficos de
todos movementos coreográficos da danza, explicación dos pasos e as partituras correspondentes. A edición impresa está esgotada,
pero pódese consultar en
formato dixital no enderezo
www.ccpxaquinlorenzo.es
na sección Publicacións
Raiga me.
O boneco do mastro das fitas.. 2008.

Os danzantes de Vilanova xunto co “Dardo”, o “Rin Rin” e o
“Gamarro” co boneco das fitas posando despois de executar a
danza na Romaría Etnográfica de Vilanova. 2010.

A música da danza está composta por
nove partituras distintas que se interpretan sen pausa unha tras outra segundo as
partes da danza que se está a realizar. Os
músicos deben estar pendentes dos movementos que van realizando os danzantes
para realizar os cambios correctamente.
Este artigo é un estrato e revisión do
traballo publicado no libro Danzas
gremiais e procesionais da provincia
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Lois Pereiro

A confección deste especial sobre Lois Pereiro non sería posible sin a impagable
colaboración de Xosé Manuel Pereiro quen coordenou estas páxinas. Para máis
información sobre a figura de Lois Pereiro remitimos aos lectores á publicación Lois
Pereiro. Fotobiografía Sonora editada por OUVIRMOS.

Cronobiografía

ILUSTRADA

1958
O 16 de Febreiro nace en Monforte de Lemos.

Lois con uns meses de idade xunto
co seu irmán Xosé Manuel.
Foto arquivo familiar.

Os avós paternos de Lois con Manuel Sánchez,
pai de Lois.
Foto arquivo familiar.
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1958-1974
A súa vida transcorre entre Monforte durante o
curso escolar (Escolapios) e o Incio -primeiro na
aldea de Reádegos e logo en Santa Cristina- onde
pasa os veráns.

Lois Pereiro, o segundo pola esquerda na segunda
fila cos compañeiros de curso dos Escolapios.

Os irmáns Xosé Manuel e Lois Pereiro nunha
fotografía do Colexio dos Escolapios en Monforte.
Fotos arquivo familiar.

1975
Marcha para Madrid a estudar Socioloxía, carreira
que abandona e volta para Monforte.

Lois de acampada entre Castro
Caldelas e Valdeorras no verán do 75.
Foto arquivo familiar.

1976
Novamente en Madrid matricúlase na Escola
Oficial de Idiomas en francés, inglés e alemán.

Lois con Piedad Cabo na
Casa de Campo de Madrid.
Foto arquivo familiar.
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1976-1981
Leva unha intensa vida cultural en Madrid.
Filmes, concertos, recitais ou tertulias con xentes
da mesma xeración e das mesmas inquedanzas
como Manuel Rivas, Reimundo Patiño, Antón
Patiño, Menchu Lamas, Fermín Bouza e un
longo etc. ocupan os seus momentos de ocio.

Lois con Piedad Cabo. Madrid, 1976.

Lois en París no ano 1980.
Fotos arquivo familiar.

1975 a 1978
Participa activamente na creación da revista Loia.

Lois en Madrid con
Fernando Saco, Pedro
Iglesias, Piedad Cabo,
Alfonso Couso, Carmen
Pereiro e Xosé Manuel
Pereiro no ano 1977.
Foto arquivo familiar.
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Desde 1976
Viaxes

frecuentes por Europa. En Francia,

Alemaña, Bélxica, Irlanda ou Gran Bretaña visitou as casas nas que viviron os seus referentes
literarios.

[Arriba]

Con Fernando Saco en Praga no verán do
87.
Na Grand Place de Bruselas no ano 1992.
Lois coa súa nai e a súa irmá diante
da igrexia de Notre Dame de París.
Fotos arquivo familiar.

1981
Afectado pola intoxicación masiva do aceite
de colza volta definitivamente para Galicia.

Lois con Mario Pontón,
Pepa Vega e Manolo
Raíces na feira do viño
de Amandi no ano1981.
Foto arquivo familiar.
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1982
Establécese na Coruña e colabora en dobraxes para TVG.
Este mesmo ano gaña o premio
de Poesía O Facho.

Pergameo acreditativo
do premio de poesía O Facho.

1984-1986

1984 -1985

Durante estes anos colabora na fundación da

Participa nos dous libros colectivos de Edicións

revista La Naval, intervén en todo tipo de pro-

do Castro De Amor e desamor.

gramas de TV que teñen vocación de innovar
e mesmo colabora en audiovisuais de tipo
experimental.

Lois Pereiro en Valle de Lagrimas. Curtametraxe
dirixida por Demetrio Rodríguez.

Lois con Piedad cabo na Alameda
de Santiago no ano 1985.

Fotos arquivo familiar.

Foto arquivo familiar.
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1987
Único poeta galego incluído,
con Bernardo Atxaga, Luis
Alberto de Cuenca e Felipe
Benítez, na antoloxía de Julia
Barella editada por Ántropos

Lois en Praga no verán de 1987.
Foto arquivo familiar

1992
Sae á luz o seu primeiro libro
Poemas 1981-1991 (Edicións
Positivas).

Presentación de Poemas 1981-1991
en Monforte de Lemos
con Xan Antón Rodríguez Vázquez
e Manuel María.
Foto Jesús Rodríguez Montero

1995
Sae do prelo a seu segundo
Libro Poesía última de amor e
enfermidade (Edicións Positivas).

Presentación de Poesía Ultima
de Amor e enfermidade 1992-1995
con Manuel María.
Foto arquivo familiar
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“Cuspídeme enriba cando pasedes

Morre no Hospital Juan Canalejo da Coruña.

diante do lugar onde repouse

Os seus restos repousan no cemiterio de Sta.

enviándome unha húmida mensaxe

Cristina de Viso baixo un epitafio que el mesmo

de vida e de furia necesaria”

propuxo no seu último poema:

Lois Pereiro con
Manuel Rivas
o ano da súa
morte.
Foto Vari Caramés
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ANTÓN PATIÑO

Como artista visual, ten desenvolvi-

Machón de Madrid). O seu traballo

Monforte de Lemos, 1957

do unha importante actividade ex-

foi definido por Donald Kuspit como

positiva en galerías e museos dentro

“expresionista conceptual”. Ten obra

Pintor e escritor. Membro fundador

e fóra de España (Estación Marítima

en diferentes museos e fundacións:

de Atlántica. Como escritor ten tra-

da Coruña, Centro Conde Duque Ma-

Museo Centro de Arte Reina Sofía,

ballado sobre a obra de Urbano Lu-

drid, Galería Bruno Fachetti en New

CGAC, MEIAC, MACBA, Fundación

grís, Reimundo Patiño e Novoreyra.

York, na Galerie Aline Vidal de París,

La Caixa, Artium.

Dedicou dous libros a Lois Pereiro:

na Zôgraphia de Burdeos, Galerie

José Ángel Valente dixo: “Antón

“Radiografía do abismo” e “Diciona-

Marie-Louise Wirth de Zürich, Esto-

Patiño sen dúbida, coñece o com-

rio de sombras” (editados por Espiral

colmo, Oporto, Amsterdam, Stutt-

promiso real coa arte que só pode

Maior). Colabora con artigos en revis-

gart, Galería Miguel Marcos de Bar-

ser ao través dun diálogo inédito coa

tas de arte e xornais de toda España.

celona, Galerías Buades e Antonio

memoria”.

Lois Pereiro:

Quen corta os fíos do soño?
Texto e debuxos de Antón Patiño

O

interrogante que lanza Lois Pereiro nun
recuncho intersticial de Náufragos do
paradiso podería definir de xeito conciso
a súa escrita da dor. Unha pregunta existencial, Quen
corta os fíos do soño?, que figura ser o emblema da
súa obra enteira. Un seu itinerario marcado pola
fatalidade. Pola lucidez cara mudar a experiencia da
dor en alquimia poética. Falou sempre o poeta nun
idioma adolescente caracterizado pola urxencia vital.
Segredo, ruído, furia e desexo. Todo fica amoreado
na peneira creadora da sublimación. Sensacións
intensas entremesturadas no íntimo remuíño das
emocións.

que. Atinou Freud co diagnóstico en Dó e melancolía (mestura de narcisismo e perda). Mais quen
definiu con meirande precisión lírica ese poderoso
sentimento invisíbel foi Rosalía de Castro cando
dixo: “Teño medo dunha cousa que vive e que non
se ve. Teño medo á desgracia traidora que ven, e que
nunca se sabe onde ven.” Pessoa falou desa emoción
intanxíbel, como unha gravitación da saudade na
psique. Case no remate do seu Livro do desassossego escribe: “A vida, espiral do Nada, infinitamente
ansiosa por o que não pode haver”.
Xa dende moi novo sentiu Lois Pereiro o sinal da
señardade. Peso escuro dun raro baleiro. Burato
negro no ánimo. Nunha conversa con Lupe Gómez
di o poeta de Monforte: “Pero eu recoñezo que hai
unha sombra no meu interior dende sempre, dende
que teño uso de razón.” Se reparamos na súas entregas á revista Loia atopamos a coherencia dunha voz
marcada xa de moi novo polo simbolismo da morte,

Existe a doente sinatura de Saturno, ben o saben os
que transportan o poliedro da melancolía. Levan un
escuro sinal inelutábel no cerne do corpo. Como
unha invisíbel creba profunda. Unha señardade
que está sempre presente. Como fenda interior. Ese
silencio voraz como angustia de non sabemos ben
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núo, coma decisiva ferramenta expresiva. Unha liñaaxe que descende das aportacións confesionais da
modernidade artística. O texto é daquela un convulso retallo da psique: un anaco estragado. Altibaixos
emocionais, como motor da escritura. Vaivén e vértigo. A emoción humana expresa o tremor existencial.
Coma un conxuro no que a imaxinación transfigura
o real. Homeopatía simbólica onde a escrita érguese
como fronteira poética feita dos átomos esparexidos
dunha dor sublimada. Profundo laio solemne na
economía do silencio poético: cada intermitencia
cómpre lela coma esgarro. Sentir o baleiro dentro.
Experimentar a tensión do medo. Unha cicatriz na
alma, unha pegada dende a ferida psíquica, como
emulsión física da angustia que impregna as palabras
dun xordo malestar. Cada liña expresa sufrimento. A
dura vivencia deixa unha pegada case literal. Nese
senso, podemos interpretar a súa novela póstuma
Náufragos do paradiso como unha radiografía
literaria daquel fato de amigos (que foron compartir
piso e desgraza). O cotián adquire entón o carácter
de drama irreal. A crónica do vivido acada tintes
dunha fatalidade envolvente. Un mundo zombi que
medra de día en día. O pesadelo ten chegado a nós
e lévanos da man. O corazón perplexo, a mente
escindida, o corpo esnaquizado. Náufragos do paradiso manifesta o carácter dunha ficción apocalíptica,
estarrecedora, onde a sombra da morte instaura a súa
implacábel lei. “No piso do Paseo de Estremadura
que Pereiro compartía con Piedad, Pedro e Couso,
entre outros amigos, todos consumiron aceite envelenado que lles tiña ofrecido o do butano, un tipo de
confianza que lles subía a bombona ata o cuarto sen
ascensor a cambio dalgún favor insignificante. Todos
detectaron os mesmos sinais no seu corpo, a mesma
canseira excesiva ao subir as escaleiras, a mesma
rixidez nas extremidades. Cruzábanse no corredor,
insomnes, e facían quendas na porta do baño para
acougar o corpo en auga fría”: escribe nun articulo
do “Xornal de Galicia” Iago Martínez.

Vai ser unha data precisa cando aparece ese sinal:
o día exacto no que a noción de morte fica gravada
como una revelación no corazón do neno. Daquela
xa ficou instaurada a tatuaxe dunha liñaxe, a estirpe
metafísica dos camaradas no desasosego interior,
xenealoxía dos que transportan o sinal da tristura.
Bon jour tristesse... Desacougo no estado de ánimo.
Spleen, ennui, a vella acedía vai acadar novas fasquías. Existen breves momentos de felicidade, mais a
sombra da morte vai estar presente arreo (enchendo
todo dun recendo nocturno). Fasquía da penumbra,
coma nun eclipse onde as ás da melancolía sobrevoan a paisaxe doente dos seres feridos (debullando
un crepúsculo permanente). O romanticismo expresou a sintaxe intuitiva das enfermidades da alma.
Onde a paisaxe crepuscular vén ser un senlleiro
hábitat simbólico. A noite como poder hipnótico na
sensibilidade insomne. Radiografía da dor eterna. A
traxedia grega, Shakespeare, o simbolismo. Nunha
cadea que chega até as correntes existencialistas con
Heidegger, Karl Jaspers, Camus, Sartre (até atravesar
a mellor literatura da modernidade).
Rosa Enríquez achegouse con moita sensibilidade
deica o mundo de Lois Pereiro nun artigo: “Todas
as persoas que senten angustia se parecen. Hai nos
seus ollos unha mancha que os devora. Son criaturas
estrañas cunha carga pesada da que non queren
falar. O caso é que están aí e nos evitan. Foxen de nós
e da furia que nos invade. Mais, de onde proceden?.
Cal é o punto xeográfico concreto do que xorden
estas siluetas elásticas que viven entre nós e teñen
a estraña capacidade de destapar as miserias cunha
simple ollada?. Da memoria. Por esa razón saben perfectamente quen son e porque non se adaptaron ás
cousas. Distinguen as propias emocións das alleas
sen dificultade. Daquela non tenden a culpar os
demais do odio, nin do resentimento que provocan
os complexos. Iso si, procuran afastarse de todo e de
todos. Precisan da soidade.”

Poemas da enfermidade e morte vai ser o seu libro
derradeiro (pechado cun lendario epitafio). Á diferenza do seu primeiro libro este non naceu sedimentado ao longo de anos, coma harmónico froito serodio dunha escolma posterior, senon que xordeu da
terríbel experiencia que estaba a viver. Escribeuno
con urxencia e intensidade en pouco tempo: a
penas seis meses. Aquela etapa da súa vida que ía

Travesía existencial onde vida e obra conflúen. A
escrita rexistra a tatuaxe da dor. Sen distancias, co
único artificio literario dunha intimidade posta ao
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sentir case coma unha resurección. O libro reflicte
esa autenticidade ferinte. Ás veces chega mesmo a
dubidar de que estea realmente vivo. Coida que pode
ser só unha imaxe reflectida no agarimo dos seres
queridos. A forza deste libro de poemas é extraordinaria, estarrecedora, precisamente
pola dramática coherencia que lle dá
ese seu carácter de atormentado dietario. Crónica existencial da fin dos
seus días: todos estes seus poemas
derradeiros reflicten unha dimensión
agónica, de anguria case póstuma.
Coma quen penetra no descoñecido.
Universo de clausura a partires dunha
dramática experiencia persoal (que
agroma nalgún dos poemas con precisión clínica: os hematíes, as endomorfinas, as CD4, o nivel da protombina). “O corpo é unha paisaxe de
batalla”: escribe no poema titulado
“Curiosidade” de fins do 1992, pertencente á breve xeira dos “Poemas
póstumos”, cos que abre iste seu último libro. O corpo e un campo de
experimentación da dor. “Vértigo da
dor”. “Maldigo ista dor que levo en
cada célula!”. Os poemas dialogan
cos apuntamentos fragmentarios e
citas que van aparecendo na páxina esquerda: nunha sorte de eficaz
diálogo e contrapunto textual. Ao se
mergullare no espazo da propia conciencia doente hai menos alusións a
lugares exteriores. Perdera xa daquela
gran parte da masa muscular e non
tiña a penas mobilidade nas extremidades. “Antes de que este soño derradeiro/ se mergulle no océano da nada.
/ Pero seguirá ausente ou sempre protexida/ da morte en ´stand by´ que me
acompaña” (en “Debilidadedebilidade
pola luz do anxo caído”. A conciencia
vai na procura do sosego intemporal
do alén. Deica o territorio das tebras:
presentido xa precozmente dende os primeiros poemas da adolescencia. Unha escrita doente inzada do
sangue da vida que esmorece, onde arestora rexistra
as súas últimas vivencias íntimas. Alonga o verso
que viaxa no ritmo encabalgado dos hendecasílabos
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brancos deica xerar de súpeto o agretamento dunha
secuencia interrompida: a dramática fenda entre
dous mundos. Entresoño no abismo: onde vibra o
intersticio do baleiro. A fenda que vai crebar o relato
das metáforas enguedelladas (ata reflectir xa o baleiro definitivo). Inventario de ocos: que
furan no texto. As palabras figuran ter
sempre un pacto secreto co silencio.
Ata chegar á liña de sombra. Estación
terminal onde xa todos os vieiros figuran pechos: xa non queda outra xanela aberta mais ca que mira cara a cara
directamente ao abismo da morte.
Apreixando o amor e as verbas decisivas coas mans: coma un náufrago
sedento. “Cando escribín este libro…
(Coméntalle a Manuel Rivas na conversa do suplemento Culturas en “Diario
16”) nace dunha urxencia demorada
e aprazada. Dunha iluminación, do
meu corpo case resucitado, dunha luz
que sentía xa perdida definitivamente. Dunha vida gañada e arrebatada á
morte pola forza de todos aqueles que
me aman, unha vida en certo xeito
´prorrogada´ ou soñada por aqueles
que me queren” (…) “Vou emprendendo o lento regreso sen urxencia.
Coa sombra desactivada desa morte
aprazada.” Iste seu libro derradeiro
serviulle coma un “sortilexio para
sair da morte” segundo declara tamén
daquela nunha conversa radiofónica
con Ana Romaní. Conxuro que lembra a Paul Celan e aos seus admirados
simbolistas que o introduciran xa
de moi novo nunha tráxica paisaxe
psíquica terminal. Agora o poeta xa
sabe que non hai aprazamento posíbel
(xa non fica outra carta que xogar).
Vai asumindo con certa serenidade
e dor a fatalidade dun destino que se
amosou case como a crónica dunha
morte anunciada. “A illa dos mortos”:
o extraordinario cadro de Arnold Böcklin coma
paisaxe da despedida final. Atravesando aquela súa
lagoa Estixia. A xeito de pesadelo os versos tatexantes trazan unha percepción case onírica da realidade
fuxidía. A vida esmorece (ao se sentir canso e fati81
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ledicia de estar triste”. Existe un sofisticado placer
no que cultiva o estado de ennui como hábitat de
seu. “Resume-se tudo enfim em procurar sentir o
tédio de modo que ele não doa”: di Pessoa. A depresión acada daquela o curioso estatus de paradoxal
normalidade cotiá, definindo un estado de ánimo
crepuscular, coa sombra da melancolía sempre presente (coma un eclipse no rostro).

Quen corta os fíos do soño? A pregunta ten moita
forza. Fálanos da intensidade dun desencanto inzado
de fatalidade. Schopenhauer deixou dalgún xeito
un pesimismo estrutural como pegada anímica no
poeta (mellor: deulle argumentos á súa indefiníbel

As escenas recorrentes de Náufragos
do paradiso, na espiral da introspección dun fato de amigos apreixados
nunha arañeira de ruelas sen saída.
Enganaxes lisérxicas. Labirintos insomnes nos socalcos expresionistas da
alma doente. Frases que se cruzan
como telegramas intemporais que non
buscan xa destinatario. Inventario de
sombras fuxidías. Cartas dende a fatalidade. O destino está marcado con
catro trazos ríspidos. Duras mensaxes
sen retorno, ferintes expresións cortadas. Claroescuros da angustia voraz.
Territorio da elipse e dos puntos suspensivos pendurados nun alén lisérxico. Droga como paraíso artificial dun
mais alá metido no corpo. Inxectando
silencios azuis. Esa dimensión póstuma define de xeito implacábel esta
súa novela formada por oito capítulos
pechados en sí mesmos (como unha
espiral cara un interior sen saída).
Labirinto da escrita nunha crónica da
desesperación.
O seu manifesto leva un lendario titulo ben expresivo: Modesta proposición para renunciar a facer xirar a
roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia. Escritura
da urxencia vital. Manifesto libertario
ateigado de lucidez. Coma quen deixa
un testamento ideolóxico radical. Quen corta os fíos
do soño?: unha pregunta que hoxe dende Galicia
(tamén nas axitadas tebras do mundo) ten unha
estrita actualidade.

tristura). Coma unha lousa na mente. Revirada logo
nunha sorprendente receita homeopática. Placer
da melancolía. Emoción segreda da tristura como
ámbito isolado de introversión creadora. Soidade do
spleen. “Levo comigo a consciência da derrota como
un pendão de vitória”, escribe Pessoa no Livro do
desassossego. Vitor Hugo sinala: “A melancolía é a
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Poeta membro do grupo de Amor e
Desamor.

Lois Pereiro

POETA DE AMOR E DESAMOR
Miguel Mato

O

primeiro recital na Coruña, do que posteriormente sería coñecido como o grupo
De Amor e Desamor, cun fondo de diapositivas artísticas, mentras alguén, non recordo o seu
nome, tocaba o saxo, celebrouse en 1984, antes de
publicar a primeira antoloxía. Algo máis tarde, con
motivo da súa publicación e da serie de recitais que
seguiu á presentación da colectánea, o fotógrafo
Xurxo Lobato retratounos nos soportais do pazo
municipal da Coruña. Nese retrato estamos todos
os daquel momento, os poetas que publicamos nos
dous primeiros volumes. Tamén realizou, naqueles
días, outro retrato no bar “Los Ron”, fronte á praia
do Orzán. Aquela mesma noite fixo outro aínda,
na encrucillada do paseo marítimo. E, finalmente,
realizou o magnífico retrato que conmemorou o
vixésimo aniversario, nas arcadas do pazo municipal.
Daquela xa había varias ausencias, entre elas, claro,
a do propio Lois.

ses, ou que vivían na cidade desde algún tempo atrás,
non acontecera xamais. E probablemente non houbo
na historia cultural da cidade un grupo de poetas
que asoma nun momento e permanece logo, aportando coas súas publicacións un corpus poético inédito
desde os tempos das Irmandades da Fala.
Eu creo que a orixe de todo aquel renacimento poético coruñés estivo nos recitais da “Festa da Poesía”,
promovida pola Comisión de Cultura, que dirixía
Gonzalo Vázquez Pozo, como un esforzo por recuperar vellas tradicións que “a postergación cultural
galega fora depositando no arquivo dos ancestrais
recordos. Os Xogos Frorais, que se celebraban
na primavera”, segundo podemos ler todavía nos
comentarios de prensa. Celebráronse durante dous
anos no Teatro Rosalía de Castro, no mes de maio. No
segundo recital, en 1983, chovía na Coruña aquel día,
participaron dezanove poetas. Alí estabamos todos
os de Amor e Desamor, con outros compañeiros
que o paso do tempo nos fixo irmáns, X. Mª Álvarez
Cáccamo, Forcadela, R. Raña, Xavier R. Baixeras, ou
os maiores en idade, Luz Pozo, Bernardino Graña e

Aquel grupo de poetas, uns novos, outro non tanto,
foi recoñecido como propio na súa cidade. Dalgún
xeito, a aparición dunha antoloxía de poetas coruñe85
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Os poetas De amor
e Desamor non
eran esencialmente
rupturistas coa
tradición poética
galega. Viñan máis
ben sintetizar,
estilizar e abrir
novas canles, mais
nas súas lecturas, nos
seus estudos –algúns
viñamos do campo da
filoloxía– e nas súas

Álvaro Cunqueiro

actitudes, sabíanse
continuadores dunha tradición poético-literaria que tiña
como moi próximos tutores a Méndez Ferrin,
A. Cunqueiro ou Manoel Antonio

Miguel González Garcés. Gonzalo Vázquez, fillo da
poeta Luz Pozo, que naquela segunda reunión, ao
remate, mesmo recitara un poema de Celso Emilio
Ferreiro. Un auténtico “rendezvous” poético que
logo non foi posíbel repetir.

Para aquel primeiro recital do grupo De Amor e
Desamor, e vou falar directamente de “grupo” sen
entrar en divagacións sobre se tal era, presentaramos
un folleto de man, ilustrado coa proa dun veleiro
dos tempos heroicos que semellaba un gravado de
Doré. Sobreimpreso, un recadro cos nomes dos
poetas,sete, naquel primeiro recital. Non estaban
Pilar Pallarés, Xulio Valcárcel nen Francisco Salinas.
Na outra cara do folio, un fragmento dunha carta
extraña dirixida por Baudelaire a Aurelio Aguirre,
co rogo de entregarlla a E. Pondal, para que fora lida
no histórico Banquete de Conxo. “O manuscrito,
bastante ilexíbel e deteriorado pola humidade e
os ratos da patria, apareceu transpapelado entre
outros sonámbulos documentos que se encontraron na Biblioteca de D. Ramón del Valle-Inclán,
e que pasaron as mans do ilustre polígrafo D.
Ramón Otero Pedrayo, para obrar finalmente en
mans dos “Sete de amor e desamor”, quen coidaron interesante sacalos á luz a través deste tristísimo folleto de man”. O humor non faltaba naquel
momento de presentazón ante os que logo serían
nosos lectores. Non podo lembrar como tomou Lois
Pereiro aquela boutade. O certo é que si que podo
recordar perfectamente, por estrano que pareza,
a ilusión que puxemos todos na súa publicación e

Con Miguel González Garcés tivemos unha relación estreita, polo menos algúns de nós. El era
resistente fronte a un mundo hostil, provinciano e inculto. No seu retiro, con certo carácter
aleixandrino, procurou unha illa ilustrada, culta,
humanista. Era prezado como poeta, con quen
compartiamos o amor polas artes plásticas. En
González Garcés, como moi ben subliña Xulio
Valcárcel, no estudo que precede á antoloxía que
da obra do vello mestre preparou para Espiral
Maior, coexisten dúas linguaxes afins, a pintura e
a poesía, como expresión dunha mesma realidade.
Podo lembrar agora unha tarde na galería da casa
do Portazgo, con Xavier Seoane e Miguel Anxo
Fernán Vello, e a demorada conversa do vello
mestre, humanista e pacifista, como se definiu
perfectamente daquela. E lembrar aquel paseo,
após a merenda, entre acantos e camelias brancas
naquel xardin que as mans ou os soños do poeta
facían florir.
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entrega ao público, eu creo que sentindonos Tzara
ou algún dos poetas daquela alborada vangardista.
E por isto, polo que tiña de aventura, de chamar a
atención, de algo fresco, novo, permitome ofrecer
aquí o fragmento aquel que, estou seguro, fará sorrir
aos lectores:
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... dentro das nosas letras, estaban os libros
que poetas como Méndez Ferrin ou Manuel
Vilanova sacaran daquela, e Bernardino

“...e foi grato para min, á volta
de aquela viaxe polas voluptuosidades calmas do ópio e do
sargazo, presentir de perto o vóo
súbito e abatido dos mascatos,
mentres contemplaba as primeiras sinuosidades do ´Finisterrae´
atlántico, entre esvaídas brétemas e tempres extraños...

Graña, e con
eles estaba
tamén toda
unha evocación
mítica, e o
expresionismo
abstracto
norteamericano
de Jackson

...ese achegar-se ás cidades e portos onde me receberían a suave
maruxía dso ventos do mar e a
penetrante camaradaxe do ribeiro
nas tabernas portuárias...

Pollock e Mark
Tobey.

...porque foi alí, precisamente,
onde renaceu en min ese amolecemento que me fixo soñar
cunha nova esperanza a latexar
en certos recantos apartados da Europa envilecida e
avellentada...

Xosé Luís
Méndez Ferrín

calquer lector de Lino Braxe pensaría atopar o
recendo dalgún seu verso nesas liñas supostamente
baudelaireanas.

...só alí, na compaña e na festa, na loita e o desencanto dos poetas do amor e do desamor, que celebraban
o seu soño nacional nunha língua de arado e de carballo, de horizonte e de laxe, renaceu en min un vello
soño de pastorelas e de albas, de cantigas de amigo e
sátiras imortais a enveleñar o seu destinatário...

A respecto das palabras de X. M. Pereiro sobre a
relación de LP cos poetas que daquela formabamos
o grupo, cómpre dicer que se a toda xerazón, unha
vez fechada e consolidada, -co paso do tempo- só
lle queda o camiño persoal de cada poeta, no caso
de Lois Pereiro é preciso dicer que el sempre foi en
singular, ou sexa, dentro da particular singularidade de todos e cada un dos membros, el foi o máis
singular de todos. En traxectoria poética e vital,
en estética, no propio camiño feito e na ruptura
coa tradición poética galega. Os poetas De amor e
Desamor non eran esencialmente rupturistas con
esa tradición. Viñan máis ben sintetizar, estilizar e
abrir novas canles, mais nas súas lecturas, nos seus
estudos –algúns viñamos do campo da filoloxía- e
nas súas actitudes, sabianse continuadores dunha

...ó alí, na dozura e na tensó, na fogaxe rebelde, na
liorta e na ánsia dun país demacrado que renace,
apareceu en min unha vez mais a vella voz do bardo
que aos trópicos levara, dando-me forza para viver un
pouco mais combatindo o bárbaro legado dos meus
contemporáneos agora que a Europa retornaba...
...foi entón, amigo Pondal, que en min...”
(Charles Baudelaire)
Os verdadeiros autores deste texto foran, creo
recordar, Xavier Seoane e Manuel Rivas, ainda que
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Foto Vari
Caramés

... sentiamonos irmáns. Iso era exactamente e segue a ser, entre nós,
os que naquel momento de meados dos oitenta, formamos parte daquel
grupo poético. Desde aqueles anos seguimos tendo unha extraña relación.
Ou incerta. Sendo diferentes, cada un diferente aos demais en tantas cousas,
existe entre nós unha unión que subxace á propia vida de cadaquén.
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tradición poético-literaria que tiña como moi próximos tutores a Méndez Ferrin, A. Cunqueiro ou
Manoel Antonio, dentro da historia galega, entre
outros autores. Non estaban ausentes os poetas
da riquísima lírica medieval, sempre presente na
escrita poética de comenzos de século, co neotrobadorismo. E aínda liñas máis sociais -Celso Emilio,
quizá máis ca Manuel María- non ficaban ausentes,
embora este grupo, como outros contemporáneos,
observara esencialmente unha ruptura coa liña
socialrealista.

R

A

S

G

A

L

E

G

A

S

sileiras, do mesmo xeito que en Braxe había, como
no propio Lois, unha tendencia a outras literaturas,
decadentistas, malditas, e bebían nos maldorores,
batailles ou baudelaires que a súa viaxe literaria lles
poñía diante.
E, dentro das nosas letras, estaban os libros que poetas como Méndez Ferrin ou Manuel Vilanova sacaran daquela, e Bernardino Graña, e con eles estaba
tamén toda unha evocación mítica, e o expresionismo abstracto norteamericano de Jackson Pollock e
Mark Tobey.

A vontade de renovación presente en todos nós, como
grupo, estaba na proximidade estética que sempre
pode ser considerada relativa, como na atmosfera
cultural e social na que estabamos instalados. Mais os
DAED presentan unha pluralidade estética que fará
das súas aparicións públicas acontecementos inéditos e atractivos. Tamén, na teoría estético-poética de
Pilar Palharés, había a conciencia do perigoso que é a
escrita, na loita da vida e da poesía, “dúas voces que
se acompañan e apoian, nun interminável duo de
raiva e amor. Ás veces, unha das voces cala, umudece para que a outra brille”, e que Xulio Valcárcel
definiu como “angustia e vitalismo” os dous alicerces en que repousa a Poesía. Ese dúo interminábel
que, no último libro de Lois Pereiro, neses poemas
de amor e enfermidade, se nos manifesta como unha
loita nunha delgada fronteira, feble e poderosa a un
tempo, nun diálogo tenso e dramático.

A comenzos do pasado mes de febreiro asistimos a
un concerto recital que presentaba unha das aportacións á lembranza de L. Pereiro. A súa Fotobiografía
sonora, elaborada por X. M. Pereiro, Manuel Rivas,
Lino Braxe e Xurxo Souto, producida por Ouvirmos
S.L. Presentouse no bar Borrazás. No acto falouse
da presenza do poeta naquel lugar, naqueles anos.
Adoitaba sentarse ante a mesma mesa. Naquel lugar
escrebía. Non sei que poemas. Mais imaxinamos
aquela noite, como agora mesmo, ao poeta en soedade, ante o texto. Ante esa dor que é o texto, e que
el e Rosalía descubriron nos seus poemas. A crear o
que M. Rivas chamaba a voz da desolación Ou para
a desolación.
Toda a vida de Lois Pereiro foi presentimento dunha
dramática viaxe, dunha dura experiencia.

Logo está o enlace coa poesía europea e norteamericana. En todos nós había, hai, esa vontade: certo
decadentismo esteticista, en Lino Braxe, moi teatral e certamente musical; a ubicación cultural e
reflexiva dun Xavier Seoane, a presenza existencial
de Valcarcel e Pilar Pallarés, a exaltación telúrica e
panerótica de Fernán Vello, e a estética acusadísima,
devastadora, de Lois Pereiro, o máis cosmopolita, o
punk, o poeta das fotos nocturnas e os affiches de
jazz, as letras das cancións, todo iso.

Carlos Paulo Martínez Pereiro, ao falar da relación
entre poesía e pintura, a través da relación entre
as obras de Lois Pereiro e Antón Patiño, implicados
no ámbito renovador da década dos 80, “o primeiro no heteróclito grupo poético coruñés a que
deron nome os dous volumes colectivos De amor
e desamor (1984 e 1985) e o segundo no grupo
plástico vigués Atlántica (1980-1983, así bautizado
a partir das mostras colecivas realizadas ao longo
dese cuatrienio. Ambos os grupos son partícipes,
herdeiros e xeradores, aliás, dos ambientes e as
actitudes que xurdiron na Galiza posfranquista co
desexo de alteración e ruptura estética co establishment cultural”.

No grupo hai naquel momento unhas tendencias
literarias e artísticas que veñen marcadas polas
influencias que cada poeta manifesta. Digo tal, un
Xavier Seoane moi influenciado pola mellor poesía
en língua castelá do momento, libros que xa fan
parte da historia literaria. En Salinas Portugal ou
Pilar Palharés estaba a influencia das letras luso-bra-

A súa morte. Recordo ter chegado ao tanatorio. El
xacía, un foulard desmaiado polo seu corpo e unhas
flores entre os seus dedos entrecruzados. Creo
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Aínda coa presenza de Xosé Manuel a ler os textos
de Lois, tivemos a sensación de que unha cadeira
estaba valeira.
E tampouco quero alimentar un tópico

Daquel tempo, dos recitais compartidos, de
momentos de conversa nalgún café,
pode agora lembrar uns instantes, de
xeito bastante vago, non recordo con
precisión o lugar, mais si unha conversa arredor da obra de George Trakl,
en concreto do poema “Grodek”. E
quero dicer que, malia momentos
como este, nunca tiven unha grande
relación con Lois Pereiro. Supoño que
naquel momento había unha distancia
vital, social, de inquedanzas, bastante
acusada. Evidentemente, esa distancia
tamén a mantiña el con outros compañeiros de grupo, embora a amizade
persoal con Manuel Rivas, facíaos
máis achegados. Eu coñecin a Lois
coa publicación do primeiro volume
da antoloxía e mantiven esa relación
de amizade e compañeirismo, de compartir actos, recitais, conversas, ao
longo daquel período. Logo non voltei falar con el
durante anos. A derradeira vez que foi na presentazón do libro de M. Rivas, Que me queres, amor?.
Publicara os seus poemas. Dixome que andaba a
traballar noutros. Aquel momento dexeino escrito
nun poema:

que adivino impreciso e, se cadra, mesmo
oportunista. Un
tópico do que
tamén o seu irmán,
Xosé Manuel,
recea, como recolle
Antón Lopo na
biografía sobre o
poeta: Xosé Manuel
mesmo cuestiona
que o seu irmán
fose un auténtico
punki.

recordar que eran queiroas. No fermoso poema que
escrebiu Lino Braxe, fala dese momento. Sei que Lino
e máis eu nos miramos:
Abrin o libro e ollei a foto,
A foto na que os dez mirabamos a vida
Desde o alento dun mundo que se nos ía.
E el que guapo estaba.

Conservo esta adicatoria “Punk´s not dead”/ -O
punk non ha morrer-/

Sabíamonos fieis a unha amizade enfermiza e
silenciosa. Si, sentiamonos irmáns. Iso era exactamente e segue a ser, entre nós, os que naquel
momento de meados dos oitenta, formamos parte
daquel grupo poético. Desde aqueles anos seguimos tendo unha extraña relación. Ou incerta.
Sendo diferentes, cada un diferente aos demais
en tantas cousas, existe entre nós unha unión
que subxace á propia vida de cadaquén. Unha
diferencia evidente para o lector de poesía, nas
diferentes estéticas e tratamento dos temas. E que
se evidencia tamén nas actitudes sociais e mesmo
políticas. Acaso a morte de Lois nos uniu máis.
Esa sensación tivemola cando nos reunimos nos
recitais da celebración do 20 e do 25 aniversario.

que me escreberas no folleto daquel recital compartido en 1983/cos demais compañeiros. Recordeina
ao ler os poemas de Poesía última de amor e enfermidade./ Desde aqueles anos pasei longas tempadas sen te ver;/ de cando en vez breves instantes
de conversa/ se coincidirmos nalgures ou sabendo
de ti polos amigos./ Unha vez olleite pasar pola
rúa/ alguén ao lonxe a camiñar cara algures,/
perdíaste entre a xente, elegante e desfeito/vestido
de negro como un anxo da derrota/ á que saudabas desde os veleiros da ironía,/cruzando cara as
illas onde a noite se deita entre a pedra,/aló no
Norde, no mar dos homes de Arán,/ de cervexa e
rapaces punks…
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Ao final, logo de procuralo,
non sei onde terei o folleto daquel recital, onde cada
un nós escribiu algo para os
demáis. O que Lois me escrebera fora “punks not dead”.
Mais, aínda con iso, temo
que resultaría excesivo, pola
miña banda, falar de punkismo en Lois Pereiro. E tampouco quero alimentar un
tópico que adivino impreciso
e, se cadra, mesmo oportunista. Un tópico do que tamén
o seu irmán, Xosé Manuel,
recea, como recolle Antón
Lopo na biografía sobre o
poeta: Xosé Manuel mesmo
cuestiona que o seu irmán
fose un auténtico punki: “A
min era ao que me ía o
rollo das pelexas e o que
volvía de madrugada cheo
de mazaduras disimuladas
con Clerasil. Non había nel
unha aposta ideolóxica polo
punk, nin escoitaba grupos
ortodoxos como Exploited:
Lois ía cos Clash, con Joy
Division...” Sobre todo, veo
como un dandy: un dandy
que escribía e que só ao último da súa vida descubriu
que a escrita o encarnaba
e a estética, “irrenunciable
por suposto”, caía do lado
do ornamento. A escrita era a súa esencia e a estética a súa representación.
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Foto Vari Caramés

No fondo, creo que Lois Pereiro, como calquer
outro grande artista ou poeta, é moito máis do que
a faciana externa ou as opinións recorrentes sobre a
súa figura e a súa obra, nos deixan ver. Poetas, compositores, intérpretes, levan unha veste que provoca
a confusión. Recordo un título para un libro sobre
Cunqueiro, de Anxo Tarrío, (Álvaro Cunqueiro ou
os disfraces da melancolía). Aspectos externos,
referencias que non son máis do que vestes que encobren ao artista, os disfraces.
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2010) e La mujer del Eternauta
(Adán Aliaga, 2011) é un habitual

Lausanne, 1976

escritor de xénero negro-criminal.
Ata o momento publicou as novelas

Xornalista e guionista de cine e te-

Baixo mínimos (2004), O cidadán

levisión. Traballou escribindo para

do mes (2006), Dime algo sucio

varias series emitidas pola TVG

(2009) e Asasinato no Consello Na-

(Terra de Miranda, Os Atlánticos,

cional (2010). Con Tres segundos

Matalobos). Coguionista das longa-

de memoria logrou en 2006 o pre-

metraxes 18 comidas (Jorge Coira,

mio Xerais de novela.

A FURIA
ÚA
N
I
T
CON
ixeiras

Diego Ame

P

ublicado na revista Luzes de Galiza
no mesmo ano da súa morte, en
1996, e reeditado postumamente
en Poemas para unha loia, o ensaio
‘Modesta proposición para renunciar a
facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia’ acabou
por converterse nun dos textos máis
celebrados do poeta monfortino, sen
dúbida pola súa natureza confesional e
o enérxico contido político e estético
que emanaba das súas liñas. Podo asegurar que, ao longo destes anos, mentres
mirabamos para Seattle dende o televisor e se nos desgastaban os puños das
camisas grunges, foron incontables as
ocasións nas que alguén decidía citar
algún parágrafo da ‘Modesta proposición’, ben para incendiar os ánimos, ben
para acompañar esa furia necesaria que
Pereiro deixou descrita nos seus poemas, se cadra para convencernos de que

era posible non deixarnos contaminar
polo pesimismo e a sensación de que,
nun país tan suicida coma o noso, só
nos quedaba ser irónicos por imperativo
xenético.
Probablemente esaxero, pero teño a sensación de que nestes quince anos –e
sospeito que nos seguintes tamén, agora
que por vía académica o autor está sendo
carne de instituto–, a proposición que
nos fixo Lois Pereiro operou nas nosas
conciencias coma unha especie de vademécum xeracional. Non sei se había referentes, pero en todo caso nas torres de
marfil máis cercanas non lle facían moito
sitio a Ian Curtis. Nun primeiro momento,
o efecto anti–infamia actuou nos nosos
cerebros dun xeito fascinante, case máxico, produto da nosa inocencia, e posteriormente confirmou a súa forza cando
grazas á confesión do poeta coñecimos
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Certo é que aquel
home delgado
que admiraba
a Lou Reed e a
Joy Division viña
sendo o noso
irmán maior, un
poeta punk que
nos obligaba
a escoitalo
con respeto
reverencial, e
que nós a finais

Lois diante do muro de Berlín en 1983.
Foto arquivo familiar.

dos oitenta só
eramos uns nenos
vendo caer o
muro de Berlín,
pero anos máis
tarde a distancia
dilíuse ata que o
consideramos un
dos nosos.

a Cioran, a Valente, a Carver e a outros
ilustres compañeiros de viaxe que facían
decote a liña Monforte–A Coruña. Certo
é que aquel home delgado que admiraba
a Lou Reed e a Joy Division viña sendo
o noso irmán maior, un poeta punk que
nos obrigaba a escoitalo con respeto reverencial, e que nós a finais dos oitenta só
eramos uns nenos vendo caer o Muro de
Berlín, pero anos máis tarde a distancia
diluíuse ata que o consideramos coma un
dos nosos. Ou mellor dito, ao revés. Que
máis ten saber o percorrido que fixo aquel
estoupido emocional. Aos nosos inexpertos ollos, foi Pereiro quen na ‘Modesta
proposición’, mediados os noventa, se
converteu no gran teórico de todo aquel
magma rabioso que atravesaba as últimas
rabexadas da nosa adolescencia.
Había moitas razóns para pensar dese
xeito. Lois falábanos dos seus dezaseis
anos –daquela para nós moi próximos
no tempo– e describía a fascinación que
94

~

lle producira un ruso chamado Piotr
Kropotkin. Denunciaba a indiferenza,
o cinismo (“cómodo e cego refuxio
filosófico supostamente radical, pero
temeroso e sempre subvencionado polos
vellos ou novos amos”) e chamaba á
sabotaxe. Advertía da filosofía light e
convidábanos a non perder nunca o
sentido do humor, ese “sorriso interno” que sempre debía exercerse como
mecanismo de autodefensa. Defendía o
entusiasmo das pequenas accións fronte
á gloria inapreixable das grandes palabras (Revolución, Liberdade, Cultura)
e dicía entender a arte coma unha salvación fronte a morte. Celebraba para
nós a Dúbida e a Crítica, patas fundamentais da aprendizaxe. Desprezaba as
discusións bizantinas que agochaban
incapacidade para a acción. Amosábase
voluntariamente optimista e razonablemente pesimista. E de súpeto, cando
aínda non tiveramos tempo de procesar aquel alegato que desarmaba a
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nosa inexperiencia, deixábase contaxiar
polos conceptos filosóficos dos vellos
tratados budistas e taoístas, e fixaba un
obxectivo: un Universo que se expande.
Pero a proposición, con todas as súas
reflexións políticas e artísticas postas
sobre a mesa, aínda nos reservaba unha
último cartucho. Se cadra, para nós, a
apreciación máis desacougante e enérxica. A decisiva. Pereiro, armado de perspicacia, tamén falaba da orixe das nosas
tribulacións, e facíao con palabras moi
claras e directas, sen sentimentalismos
e sen disfraces baleiros. O poeta punk
decidía espirse, consciente de que xa
non tiña nada que perder “demasiado
importante”. Dicía que cando aparecía
o virus da infelicidade, había que estar
disposto a soportalo. Punto. Era parte
–ou consecuencia directa– desa actitude
furiosa e inconformista. E iso era todo.
Hai cinco anos tiven a sorte de participar, en calidade de convidado, que
non polos meus precarios méritos como
recitador, nunha lectura poética celebrada no centro social A Gentalha do
Pichel, en Santiago. Celebrábase o segundo aniversario do xornal Marea Negra, e
varios colegas escritores recitaron poemas da súa autoría antes dun concerto
no que interviron varios grupos. Lembro
que, levado polo ánimo de contaxiar
aos presentes dun pouco de ardor guerreiro, decidín que a miña aportación
consistise na lectura dalgúns parágrafos
da ‘Modesta proposición’. O resultado,
naturalmente, foi o agardado: alá onde
estea Lois, estou seguro de que escoitou
os sentidos aplausos que recibiu a través
da miña mediación, bastante nerviosa
e trapalleira, e con escaso punch poético. O mellor de todo foi que entre os
presentes había bastantes rapaces moi
novos e que ao rematar, entre conversa
e conversa, acabei falando con algún
deles. Tiñan dezaoito anos e non coñecían o responsable daquel alegato que

Lois falabanos dos
seus dezaseis anos
–daquela para nós
moi próximos no
tempo– e describía

Piotr Kropotkin

eu acababa de extractar para ofrecer os
que consideraba parágrafos máis destacados. Sorprendidos pola cercanía, a
sinceridade e a fortaleza do texto que eu
lera minutos antes, pedíronme referenzas
dun poeta ata aquel momento descoñecido para eles, pero ao que necesitaban
descubrir inmediatamente. Lembro que
levaron os folios nos que eu reproducira
algunhas páxinas da proposición –daquela xa manchados de cervexa– e que neles
escribín: “Poemas: 1981-1991”, “Poesía
última de amor e enfermidade (19921995)” e “Poemas para unha loia”.
Sinceramente, poucas veces na vida sentín como naquela ocasión que acababa de
facer algo correcto, e así o sigo pensando.
Hoxe non me queda outra que mirar con
envexa a quen se achegue por vez primeira á obra de Lois Pereiro e, especialmente, ao texto ao que acabo de dedicarlle
estas liñas máis cheas de admiración que
de rigor expositivo. Virtude, esta última,
que seguro que a Lois lle parecería moito
menos importante que a correspondente
dose de furia.
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a fascinación que
lle producira un
ruso chamado
Piotr Kropotkin.

Lois retratado por Jesús Rodríguez Montero

LINO BRAXE

Poeta, narrador, dramaturgo, director de teatro, actor, locutor e
dobrador. Destacan entre os seus
poemarios: “Banquete”, “Entre ruínas”, “O longo día acaba”, “Alaridos” e “Ardora”.

Elexía
a Lois Pereiro

Lino Braxe

R

ecibín noticia da morte de

e a Conrad, aqueles autores dos que tanto gostá-

Lois unha mañá, non lem-

bamos os dous. Necesitaba sentirme só, único na

bro se cedo, creo que sí.

despedida. O que menos anceiaba era escoitar as

Estaba na Coruña, fun velo.

palabras dos amigos ou do meu amor. Esta borra-

Alí estaba a súa familia e algúns amigos. Non

cheira, esta pelexa, tiña que ser compartida só

estaba preparado para o golpe e tomei a determi-

coa sombra de Lois e co arrecendo da súa alma e

nación de poñer terra por medio. Daquela traba-

do seu corazón.

llaba no CDG, marchábamos para Portugal a facer
algunhas funcións. Non recordo que obra. Mais,

Neste estado, nun bar portuario de Porto, sobre

sí lembro, que, ao remate da xira, decidín ficar

as oito da tarde, escribín “The Indian in his

en Porto. Precisaba enfrontarme ao silencio, ao

glade”, a elexía a Lois Pereiro. Un poeta, admirado

afogo, á soedade, á orfandade. Unha ausencia difi-

por ambos, prestou a cita ao texto: “E a morte non

cil de encaixar. Precisaba evocar a Jack London

terá señorío”. Dylan Thomas.
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THE INDIAN IN HIS GLADE

E a morte non terá señorio.
Dylan Thomas
Limpei os meus ollos,
respirei fondo
e erguín os meus gastado setenta e oito kilos de carne
da mesa na que bebía.
Abrín o libro e ollei a foto,
a foto na que os dez mirábamos a vida
desde o alento dun mundo que se nos ía.
E el que guapo estaba.
Mirei a Miguel Mato.
Sorrimos por todos.
Sabíamonos fieis a unha amizade enferma e silenciosa.
Pensei en Manolo
e na súa caricia de irmán querido.
E entón decidino:
Fixen a maleta e marchei na procura do sol,
levaba o odio á pátria no corazón
e a ansia de regresar recuperado,
libre de tanta miseria e desmesura
como nos últimos anos contemplei.
Amei o esplendor do sur,
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durmín en frescas tabernas,
comprometinme nunha despedida de voo solitario.
Maldecín,
busquei pelexa
e só atopei a inmortalidade na entreperna daquela muller.
No fondo dos seus ollos verdes
achei o corredor da luz que vence á morte
e estreitei a man de Lois na outra beira.
Foi o resplandor da Confederación,
o adeus á vella Georgia,
o sable de Lee.
Agora só podo evocar a viaxe
ou retornar sobre un disco amado,
un poema,
unha bahía con piratas,
as cadeiras dunha india,
Maracaibo.
Se cadra fuxir.
Sitting Bull.
E ese desfacerse de tambores nas pradeiras.
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Retrato de Lois por Vari Caramés

CARMEN BLANCO

Naceu en Lugo, onde vive, e é ensaísta, narradora e poeta. Exerce como
profesora titular de Literatura Galega da Universidade de Santiago de
Compostela, coordina, con Claudio
Rodríguez Fer, a revista Unión libre.
Cadernos de vida e culturas e é secretaria da Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo.

MENSAXES DE VIDA
ANTE A MORTE
DE LOIS PEREIRO
CARMEN BLANCO

O

tura e un recordo que nos leva necesariamente a
Edicións Positivas e a Paco Macías, o editor que
definitivamente creu nel e o animou envolvéndoo nos seus arriscados, rupturistas e positivos
proxectos, que incluíron en dous volumes toda
a poesía de Pereiro desde o ano 1981. E, así, en
positivo, temos que afrontar a súa marcha, como
di Claudio Rodríguez Fer no “Manifesto vital” de
1990, logo recollido en Extrema Europa:

pasado apodrece baixo terra / e o presente non flúe, / é un río morto. Así falaba
Lois Pereiro, instalado xa na morte, nun
dos momentos máis negros dos seus “Poemas
póstumos” (1992-1994) da súa Poesía última de
amor e enfermidade, editada a finais de 1995 por
Edicións Positivas.
Pero nese libro definitivamente último deixounos
tamén constancia emotiva da súa experiencia de
supervivente da morte, por ter chegado a saber
o que era de verdade a vida: “amar e ser amado”.

Na absoluta catástrofe son da estirpe de Zorba.
Na hora do máis esplendoroso desastre

Agora está xa baixo terra, envolto na mornura cálida do Incio, comungando cos corpos que hai séculos tras séculos foron habitando ese solo sobre
o que tiñan vivido. E aí dorme, como o mamut
paleolítico de Buxán o fixo. Alleo xa ao discorrer
das luces e as sombras sobre as serras e aos desexos dos animais que camiñan sobre as herbas. El,
que fora noutros tempos “poeta urbano”.

cuspirei meu sirtaki contra toda angustia.
Todo vai ben. Imos vivir mil anos sen volta
e muxirei os teus ubres sobre a miña tumba.
Os dous poetas, compañeiros na colección
“Di-versos”, incítannos á vida. Pois que se cumpra
tamén a mensaxe vitalista ante a morte deste epitafio de Lois Pereiro, poema último da súa Poesía
última, asentado xa no seu cadáver:

E, mentres, nós aquí estamos. E non podemos
facer outra cousa que lelo e recordalo. Unha lec-
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As avoas de Lois diante do panteón onde repousan os seus restos.
Foto Isabel Romero

Cuspídeme enriba cando pasedes
por diante do lugar no que eu repouse
enviándome unha húmida mensaxe
de vida e de furia necesaria.
Por isto a min agora, como no día mesmo da
noticia da morte, non se me ocorre máis que
lembrar unha súa derradeira brincadeira, que eu
compartín en Positivas, indirectamente con el e
directamente con Paloma, Paco Macías e o fotógrafo Rocaforte, para conformar unha irmandade
galego-portuguesa a gusto do azar do editor. Tal
irmandade casual aparece, enfrontada, vista e non
vista, no xogo das agachadas, e con ela resucitou
a revista Anima+l no seu número 4. No teu xogo
e no desexo, ti, Lois Pereiro, desapareces tras das
roupas na escuridade do serán, xogando, aínda
“feliz de seguir vivo”. Eu maldigo a miseria e a
usura que te levou á tumba.
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