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A Romaría Etnográfica Raigame
consolídase coa súa IV Edición.

Máis de 4.000 persoas visitaron a Romaría en 2004

Máis de 4.000 persoas sepasearon na III Edición daRomar ía  Etnográ f i caRaigame. O bon tempoaxudou a que familiasenteiras se desprazaranaté Vilanova dos Infantespara disfrutar das numero-sas actividades que aolongo do día se desenrola-ron na vila. A Organizaciónagarda que este ano sesupere a asistencia depúblico do ano anterior, asícomo a participación nasactividades programadas. 

A Asociación C.D.R. Eirada
participa por 4ª vez conse-
cutiva na RomaríaEtnográfica Raigame. Asúa estupenda exhibicióndo proceso da elaboracióndo liño foi, en cada unhadas súas diferentes partici-pacións, unha das activida-des que mellor acollida tivopor parte dos visitantes.Unha vez máis, ensinarána todos os que se acheguena eles, o traballo que serealiza coa planta do liñopara conseguir o fío.
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A Organización anima a todos os participantes
a celebrar comidas campestres na Romaría.

Entre as actividades que sepretenden impulsar desde aorganización da RomaríaEtnográfica están as comi-das no campo. 
Os campos situados áesquerda da estrada deCelanova estarán adicadosá gastronomía. Alí se situa-rán as polveiras e as taber-nas, pero tamén haberáespazo para que os gruposde amigos organicen assúas propias comidas, talcomo antigamente se facíanas festas. 

As empanadas, os polos ecoellos asados, as tortillas,as sardiñas, o viño  e os lico-res son algúns dos manxa-res que tradicionalmente sedegustaban neste tipo decelebracións. E como rema-te, os postres. Tartas deaméndoas, de mazá, dequeixo, flans, filloas, e todotipo de doce, darán forzaspara continuar disfrutandodo día e da festa.  Quen prefira os restau-rantes, poderá atopalos aocarón da torre e na EstradaNacional. 
Un grupo de amigos comendo na edición do ano pasado. 

Obradoiros de cesteiría, de fiado e de teares.

Grupos de Baile de toda a provincia actuarán
polas diferentes prazas de Vilanova dende as 11h

Máis de trinta grupos de
danza de toda a provinciade Ourense, así comoalgúns de Lugo ePontevedra, tomarán partenas mostras de baile galegoque se desenrolarán dendeas 11.00 da mañá nas dife-rentes prazas de Vilanova,
A Praza Maior, a Praza do
Arrabaldo e a Praza
Tralacerca.

Serán perto de 1000 bai-laríns de todas as idades,quen coas súas muiñeiras,jotas e pasodobres daránalegría ao pobo de Vilanovadurante todo o día.Ás 12.00, cando a proce-sión coa Virxen do Cristalchegue á Praza Maior, osDanzantes de Vilanovarepresentarán a danza noseu honor. 

O Centro de Cultura Popular
“Xaquín Lorenzo Fernández”
organiza obradoiros de ceste-
ría, de fiado e de teares.O cesteiro Matías e afiandeira Amanda ensina-rán a todos os que se ache-guen á Praza Tralacerca aelaborar cestos de bimbio,que poderán levar para súacasa, e a fiar lá co fuso e aroca.  Os obradoiros están aber-tos a nenos e maiores,dende as 11.00 até as 18.00horas. 
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Obradoiros de cesteiría, de fiado e de teares.

Xogos populares para todas as idades.

Na pasada edición daRomaría Etnográfica,os Xogos Populares foiunha das actividadesque máis éxito de par-ticipación acadou. 
A rúa da Igrexa e aEstrada de Celanovason o lugares escolli-dos para o desenrolodo xogos populares.Monitores de ADEGA,serán os encargadosde organizar os xogos

dende as 11.30horas. Carreiras zan-cos, de aros, de sacos,salto da corda, tiroda buxaina, entreoutros, son os xogoscos que os nosos paise avós se divertíancando eran nenos.Todos os que se ache-guen a este pundo dopobo, poderán disfru-tar dun xeito diferen-te das nosas tradi-cións.

A tecedeira Concha
Outreiriño e os seus alum-nos do Centro de CulturaPopular “Xaquín Lorenzo”,farán demostracións detecido artesanal nos tearessituados no local da rúa daIgrexa.Unha mostra de tecidose material confeccionadode xeito tradicional, esta-rán expostos para quetodos poidan apreciar otraballo que veñen desen-volvendo dende o mes dexaneiro. 

Contacontos na “Casa de Méndez Ferrín”
A casa de Méndez Ferríné o lugar apropiado paradisfrutar dos contos de MªJosé do Río e ZeltiaGonzález Castro. 
Tanto nenos como maio-res poderán ouvir as narra-cións que estas dúas mozasnos farán sobre antigossucesos acaecidos na vilade Vilanova dos Infantes eos seus arredores. Historiasde zapateiros e de afiado-res, amenizados con can-cións e ilustradas con dife-rentes debuxos, permiti-

rannos ter unha visión dife-rente destes ancestrais ofi-cios.
Como complemento destainteresante actividade, aoseu carón estará situadaunha antiga librería, naque sen dúbida, tantonenos como maiores, pode-rán atopar unha chea delibros coa máis completainformación que nos axuda-rán a comprender mellortodo o que vexamos duran-te a Romaría. 

As contacontos na edición de 2004.
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Vilanova dos Infantes e a súa Heráldica

A pequena vila de Vilanovaagrúpase en torno á torre dahomenaxe, resto da antiga forta-leza medieval pertencente óConde de Monterrei, por herda-de dos Biedna que, xa mediado oséculo XV, figuraba como "Torrey Palacios del Conde deMonterrei" sendo posteriormen-te asolada pola revoltaIrmandiña no ano 1467.
Terra fidalga pertencente ó paide San Rosendo, o nobre condeGutiérrez Méndez, contou conconcello propio, asentado natorre do seu castelo, ata que noano 1927, pasou a súa titulari-dade ó Concello de Celanova.
Hoxe, do seu pasado esplendo,son mudas testemuñas seusenterramentos así como asnumerosas labras heráldicasque, en número de 11, atópanseespalladas e asentadas nosmuros das súas casas fidalgas.
A primeira delas, a situada nafachada norte da igrexa de SanSalvador,repítese no chan dacapela fundada no ano 1614,sobre os sepulcros de Cristóbal yBartolomé Araújo e o Lcdo. JuanAraujo Feijó. Nela tiñan os seussoterramentos os membros dadevandita familia segundo o tes-temuña a inscrición que alí figu-ra, "Este enterramiento es de lacasa y solar y Mayorazgo de losLeones de Araujo señores de laCapilla". Súas armas son unescudo partido figurando no ladodestro un carballo e un leónempinado ó seu tronco, que é asimboloxía dos Montojo; nosinistro, as armas dos Araujo,consistentes nunha torre alme-nara con tres flores de Lis;representando ós seus pés unfalcón cunha perdiz entre assúas garras.

Os escudos 2 e 3, se correspon-den cas laudas sepulcrais exis-tentes sobre o propio chan dacapela maior, no lado daEpístola, e nelas se representanas insignias heráldicas dosEnríquez e Feijó respectivamen-te.
Na praza principal da vila,nomeada de Víctor Ferro convi-ven, en perfectamente harmo-nía, casas típicamente ruraismesturadas con outras de mar-cada arquitectura barroca queevidencian o seu pasado carác-ter fidalgo referendado polo seusbrasóns. 

Nunha fachada, figura unhapedra armeira que representa,no primeiro cuartel, as armasdos Enríquez entroncados cosSotelo, sendo o seu distintivounha árbore e dous lobos oucabras empinadas ó tronco, e ados Puga simbolizado, nestecaso, polas espullas.

Noutra fachada vemos un dosescudos máis repetidos deGalicia, os Castros. Súas armasson: seis roeles de azul postos,dous, dous e dous.

No derradeiro escudo da prazarepreséntanse diferentes compo-ñentes armeiros; así nunhaamalgama, de difícil interpreta-ción, aparecen mesturados entreoutras as simboloxías dosLosada e Feijó.

Preto da torre existe unha "casagrande", que serviu noutraépoca como hospital. Baixo unpequeno pórtico consérvase

unha interesante e antiga pedraarmeira onde aparece outravariante das armas dosEnríquez e os Feijó, ademaisdoutras de caracter mariano.

Na torre da homenaxe luce asimboloxía dos Biedna e maila ados seus últimos propietarios osCondes de Monterrei.

Por último, xa na saída do pobocara Celanova, atópase a derra-deira pedra armeira constituidapor unha variante máis dosFeijó e dos Araujo, en mal esta-do de conservación.
Cercano ó coñecido Santuario daVirxe do Cristal existe, aíndaque moi modificada, a casa sola-riega dos Rivas; nela existirondúas pedras armeiras decoradascos brasóns dos seus propieta-rios. 
Desgraciadamente, na actuali-dade, delas só queda o seu asen-tamento na parede da fachada.

O artigo completo foi publicadono número 16 da Revista“Raigme”, en Novembro de 2002.Escudo dos Araujo na Igrexa de
San Salvador.

Escudo na praza Víctor Ferro.

Escudo dos Castros.Casa dos Castros na Praza.

Escudo dos Losada e Feijó.

Escudo dos Biedma na Torre.

Escudo do Antigo Hospital.

Juan Andrés Hervella.
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VILANOVA E O CASTELO

As primeiras novas que se con-servan sobre Vilanova falan deque alí viviron os pais de S.Rosendo, alá polo ano 927. Ocastelo e a vila pertencerondurante moito tempo aCelanova, e no século XII pasoua ter valor militar nas guerrasde fronteira . 
No último tercio do século XIV,a vila, o castelo e a xurisdicciónestaban baixo o mando de D.Fernando de Castro,“Adelantado” de Galicia, quencapitenou a lealtade cara PedroI na loita polo trono de Castillafronte a Henrique II
A victoria de Henrique II fixoque os Castro perderan as súasposesións, e Vilanova pasou amaos dos Biedma, Señores deMedina del Campo, que entron-caron matrimonialmente coaCasa de Monterrei.
En 1474, durante as revoltasIrmandiñas, os veciños deVilanova destruiron a torre.Pasada a insurrección, o Condede Monterrei acudiu ao Abadede Celanova, quen impuxo unhaderrama de cen maravedís porcabeza aos vasalos do mosteiro,máis o traballo material queterían que realizar os deVilanova para a reconstrucciónda torre. 
En 1550, o Licenciado Molinacitaba Vilanova como unha dasboas fortalezas existentes enGalicia. 

Durante esta época, o Conde deMonterrey dispuña que houberacorrexidor, dous escribanos denúmeroe alguacil maior. Taménhabía cárcere.
Durante as guerras conPortugal, entre 1641 e 1701, avila fortificada tivo un papelimportante como protectora deCelanova, e o castelo foi refor-mado en arreglo ás técnicasmilitares da época e ás tropasque alí se estableceron. 

En 1837, cando Vilanova foimunicipio independente deCelanova, o Concello instalousena Torre, até 1927, ano en quepor acordo unánime dos veciños,volveu a pertencer á cabezacomarcal.
A TORRE DA HOMENAXE

Hoxe en día, do castelo sóqueda a Torre da Homenaxe ealgúns restos da muralla. 
A torre consérvase íntegra,grazas á forte reconstrucción doséculo XV. Está situada nopunto máis alto da vila, dendeonde se pode obter unha magni-fica vista do pobo e da comarca. 

Ten unha planta case cadrada,de 9.95 por 9.30 metros, cunsmuros de 1.80 de grosor e che-gan a unha altura de 19 metros,onde rematan as ménsulas nasque posibelmente se apoiaranantigamente unhas almenasvoadizas.

Conta cunha escaleira exteriorque sobe por dous lados, e quefoi engadida para o servizo civil,xa que as torre militares nonteñen porta a ras de chan, e estaatópase a 5 metros de altura. 
No lado norte da Torre existeoutra porta alta que se comuni-caba co corpo principal do caste-lo por medio dunha ponte leva-diza, da que se conservan osapoios, catro ménsulas. Estaporta é de arco apuntado e tengrandes dovelas.

No lado sur da torre hai outrasdúas portas e unha xanela.Sobre a porta máis alta consér-vase un escudo de armas quepode corresponder coa Casa deMonterrei, xa entroncada cosBiedma.  
No seu interior había tresandares, máis un soto con bóve-da, pero oculto.

O pouco que se conserva daantiga muralla está insertadonas actuais contruccións que se

sitúan ao redor do que no pasa-do foi o castelo. Algún destes res-tos descobren que a muralla tivoun grosor de 2.60 metros e unhaaltura de 5.50.

O Castelo de Vilanova: a Torre da Homenaxe

Fotografía da torre tomada dende a Praza do Balcón a principios do S. XX.

Vista de Vilanova dos Infantes e a súa Torre da Homenaxe no centro.

A Torre de Homenaxe: escaleiras
exteriores e ménsulas da torre.



Unha relación completa de artesáns axu-
daralle ó visitante a coñecer mellor outras
formas de traballo, que en moitos casos xa
están perdidas ou forman parte de activi-

dades residuais, aínda que non por iso
deixen de ser menos fermosas.
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Plano, programación e artesáns participantes
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Ademais do restaurante da Torre e da
taberna da carpa, situada nas afóras de
Vilanova, diversas tabernas distribuídas
polo interior do pobo apagarán a sede dos

visitantes, cun bo vaso de purrela.

Plano, programación e artesáns participantes
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“Teatro Viravolta” ofrece-rá dende primeira hora damañá, actuacións teatraispolas diferentes prazas erúas de Vilanova, realizan-do representacións que noslevan ás antigas feiras eromarías, nas que cegos cosseus lazarillos cantancoplas, a máis das vecescómicas, e serven de noti-ciario das comarcas polasque se moven. 

“Teatro Viravolta”, quecon esta cumpre xa tresedicións consecutivas asis-tindo á RomaríaEtnográfica de Vilanova,rematará a súa participa-ción ás 19.30 horas, naPraza do Balcón, cunharepresentación de Títeres,que como en anos anterio-res, fará rir tanto a maiorescomo a pequenos.

Teatro Viravolta: teatro e títeres

Grupo de música tradi-cional “Coanhadeira”

Associação Etnográfica “Os Serranos” de Sta.Águeda. Porco asado ao espeto na Rúa da Ronda.

O grupo de música tradi-cional “Coanhadeira” come-zou a súa participación naRomaría Etnográfica o luns16 pola noite, amenizandoa festa que se lles ofreceuaos veciños de Vilanova enagradecemento pola súainsestimable colaboracióncoa cesión dos baixos e ade-gas para a instalación dosartesáns. 

Coanhadeira” realizarádiferentes actuacións musi-cais polas diferentes prazase rúas do pobo durante todoo día da Romaría, poñendoun ambiente de alegría eanimando ao baile a todosos participantes. Dende as primeira horada mañá, até a última datarde ás súas gaitas soaránpor toda Vilanova. 

A Associação Etnográfica “Os Serranos”de Sta. Águeda, Portugal, ofreceranosunha degustación do seu típico porco asadoá brasa, acompañado por outros manxaresda súa rexión, como poden ser as sardiñase máis seu excelente viño.

Dende primeira hora da mañá, estaAgrupación estará situada na Rúa daRonda, perto da Praza Tralacerca e aAdega do S. Bibián, con todo o seu aterez-zo para poder asar o porco, sendo un moti-vo máis para se achegar á parte máis aga-chada de Vilanovan, na zona de extramu-ros.
Xunto ao atractivo gastronómico, “OsSerranos” tamén nos ofrecerán os seus bai-les folcóricos, con música e cancións popu-lares, o que nos permitirá ter unha visiónmáis completa das tradicións da rexión deBeira, no centro de Portugal.
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Teatro Art-monium

Grupo “María Castaña” de Lugo.

A “Compañía Art-monium” ambientará asrúas de Vilanova facendoactuacións cómicas e musi-cais.A compañía, que foi crea-da a finais do ano 2002, apartires de profesionaisprocedentes do múndo damúsica e do teatro, ten rea-lizado innumerábeis acuta-cións en diferentes festas,como o DesembarcoVikingo de Catoira ou a

Viaxe ao Medievo deSantiago.Durante a Romaría, reali-zarán diferentes acutaciónsde música, de títeres, e unespectáculo de cego, no quecada un co seu lazarillo,compitirán por cantar asmellores historias paraatraer ao público, disputaque acabará nun “desafío”,no que se lanzarán ascoplas máis ofensivas quese lle podan ocurrir.

O Colectivo Maria Castaña de Lugo par-ticipará na romaría de Vilanova dosInfantes aportando uns personaxes que nonpoden faltar en ninguna romaría.
O Sr. Abade, que será quen velará polasaude moral da celebración, vixiando que sebaile con decencia , sen que se realicen bai-les "agarrados obscenos" que tanto se estánrealizando últimamente. Aplicará   a penade non confesar ás rapazas que realicenestes actos.

A parella da Guarda Civil, será a encarga-da da orde pública, que non se produzanaltercados, así como que os diferentes feire-antes dos chigres cumpran coa obriga decontribuir as arcas do Estado, pagando ostrabucos estipulados.
As Señoras (do pazo) que van a feira acom-pañadas das súas criadas, compran, cotille-an e de cando en vez acompañan cunha cán-tiga, en diferentes recunchos da romaría.

A parella da “Garda Civil” escoltando ao “Sr.
Abade” e ás “Señoras do Pazo” polas rúas da vila.

Esta é a terceira partici-pación consecutiva doColectivo María Castañana Romaría EtnográficaRaigame, acadando encada unha delas un éxitocompleto entre os asisten-tes, que en algúns casos osconfundiron (ao cura e aosgardas) con personaxesreais.

A Praza da Rúa do Balcónfoi o lugar escollido pararepresentacións teatrais, eos concertos dos gruposmusicais. 
Dende as 11.00 horas, ogrupo de teatro Viravolta eArt-monium farán diferen-tes pases coas súas repre-sentacións. 
O grupo de canto tradi-cional “Vagalume” de Coia(Vigo) e a “Coral de Ruada”de Ourense, amenizaran-nos coas súas cantigas, e“Coanhadeira” interpreta-rá pezas da nosa músicapopular.

Pza. “Rúado Balcón”
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IV Concurso de Investigación  e Artístico
“Romaría Etnográfica”.

Estes foron os gañadores da Edición do 2004.
Apartado Investigación Etnográfica:1º premio e 600 Euros para:-“As cubertas vexetais no noroeste penin-sular” de Carlos X. Varela e Fco. XoséFernández2º premio e 300 Euros para: -“Festas e memorias populares” de MarioA. Ortiz.
Apartado de Literatura:1º premio e 600 Euros para:- “Ficarei en Lisboa” de Cristalina López.
2º premio e 300 Euros para: -“Serán” de Xoan Xosé García.

Menores de 16 anos, premio de 150 Eurospara:-“Lembranza do ser” de Alba CidFernández.
Apartado de Debuxo e Pintura:1º premio e 600 Euros para:-“Tríptico etnográfico” de Héitor Picalho.
2º premio e 300 Euros para: -“Os recordos” de Rubén Mesa.
Menores de 16 anos, premio de 150 Eurospara:-“Na Alquitara” de Andrea Iglesias.
Apartado de Fotografía:

1º premio e 600 Euros para:- “Ruviro” de Rubén Vilanova.
2º premio e 300 Euros para: -“O Artesán” de Encarnación Osorio.
O premio de 150 Euros para menores de 16anos, quedou deserto por decisión do xurado.Todas estas obras foron publicadas no núme-ro 20 da Revista Raigame.Estas son as obraspremiadas nos apartados de Fotogafía edebuxo.

“Tríptico etnográfico” de Héitor Picalho, gañador do primeiro premio de Debuxo e Pintura. 

“Ruviro” de Rubén Vilanova, primeiro premio no apartado de Fotografía. “Os recordos” de Rubén Mesa, gañadora do segun-
do premio de Debuxo e Pintura.

Un ano máis, a Organización da Romaría Etnográfica Raigame convoca os concursos artís-ticos (literario, fotográfico e debuxo e pintura) e de investigación, con máis de 4.000 Euros enpremios. Como novidade, no apartado de debuxo e pintura, e coa intención de fomentar a participa-ción, os debuxantes deberán facer unha inscripción nos diferentes talleres de debuxo que haien Vilanova o día da Romaría, onde se lles indicarán aos non iniciados, as liñas básicas paraa creación artística, podendo comezar o seu debuxo, que máis tarder poderán rematar na súacasa.

“O Artesán” de Encarnación Osorio, gañadora do
segundo premio de Fotografía. 
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Bases da IV Edición do Concurso.

Con motivo da celebración da IV RomeríaEtnográfica Raigame, organizada polo“Centro de Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández” da Deputación Provincial deOurense e o Concello de Celanova, co patro-cinio de “Caixa Galicia”,  e que terá lugar enVilanova dos Infantes (Celanova-Ourense) odía 17 de maio de 2005, convócase o IVConcurso “Romería Etnográfica Raigame”,que estará regulado polas seguintes
Bases:

1. As persoas interesadas poderán participara nivel individual ou como colectivo, asocia-ción cultural, grupo folclórico, etc.
2. Os temas abordados nos concursos debe-rán estar inspirados ben na Romería que secelebre o día 17 de maio de 2005 en Vilanovados Infantes (Celanova-Ourense), ben nasvivencias da cultura popular galega en xeral,segundo a modalidade de concurso de que setrate.
3. O concurso terá 4 modalidades:

a. Concurso Literario, en prosa ou en versoUn mínimo de 3 e un máximo de 5 folios adobre espacio mecanografados ou con corpo12 de letra predeterminada dun procesadorde textos informático. En lingua galega. Nonprecisan facer referencia explícita á RomaríaRaigame.
b. Concurso FotográficoRecollerán aspectos da xornada de celebra-ción da presente edición da RomaríaRaigame.As fotografías presentadas deberán ser orixi-nais en cor ou en branco e negro, un mínimode 3 e un máximo de 5 fotografías. Tamañomínimo de 18x24 cm. Tamaño máximo de30x40 cm.Admitiranse fotografías dixitais sempre ecando non teñan tratamento informáticoengadido.
c. Concurso de Investigación EtnográficaNon precisan facer referencia explícita áRomaría Raigame.
d. Obradoiro de Debuxo e Pintura Rápidaque será organizado durante a propia xorna-da da Romaría. Os debuxos poderán serrematados na casa.Tamaño mínimo DIN A-4Tamáño máximo 130 cm de lado.
4. Premios:

a. Concurso Literario:Maiores de 16 anos:Un premio de 600 euros. Un premio de 300 euros. Menores de 16 anos:Un premio de 150 euros. 

b. Concurso Fotográfico:Maiores de 16 anos:Un premio de 600 euros. Un premio de 300 euros. Menores de 16 anos:Un premio de 150 euros.
c. Concurso de Investigación Etnográfica:Un premio de 600 euros.Un premio de 300 euros.

d. Obradoiro de debuxo e pintura rápida:Maiores de 16 anos:Un premio de 600 euros. Un premio de 300 euros. Menores de 16 anos:Un premio de 150 euros. 
5. O xurado será nomeado polos organizado-res da IV Romería Etnográfica  Raigame  eas súas decisións serán inapelables. 
6. Os traballos deberán ser remitidos ben á“Centro de Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández”, ben ó Concello de Celanova,baixo seudónimo. En sobre pechado seránincluídos os datos do participante: Nome,dirección, teléfono.
7. A data límite de presentación dos traba-llos será o día 17 de xuño de 2005. 
8. Unha vez que o xurado falle os premios,daranse a coñecer a través dos medios decomunicación, podendo declarar desertoalgún deles, así como conceder accesits espe-ciais, consistentes na publicación dos traba-llos na revista “Raigame” da “Centro deCultura Popular Xaquín LorenzoFernández”  da Deputación de Ourense. 
9. Os premios serán entregados o día 15 desetembro en Vilanova dos Infantes.

10. Os traballos premiados poderán ser
publicados na Revista “Raigame” do “Centrode Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández”  da Deputación de Ourense.
11. Os traballos non premiados poderán ser
recollidos polos seus propietarios durante osdous meses posteriores ó fallo do xurado, no“Centro de Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández”  da Deputación Provincial. 

12. A participación en calquera das diferen-tes modalidades deste concurso implica atotal aceptación das presentes bases. 

Una das fotos premiadas no concurso da segunda edición da Romaría Etnográfica. 

Foto antiga dun paisano de Vilanova. Década de 1920.
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O Afiador: un oficio

ambulante.

Exposición de rodas da
colección de Florencio de

Arboiro no S. Bibián.

O oficio de afiador eraambulante. Percorrendopobos e cidades por todo omundo, ben detrás da súaroda, ben na bicileta oumoto, e hoxe en día nassúas furgonetas, chegabanás prazas e co seu pitoanunciaban aos veciños queo afiador estaba aí. Pero non era só afiador.Tamén facían cordas, erancapadores, arranxaban

paraugas, vendían quinca-lla, etc. Na Praza Tralacerca, ao ladoda Adega do S. Bibián, ondeestará ubicada a exposiciónadicada á Roda de Afiadar,habera afiadores profesionaisque farán demostracións dassúas habilidades coa rodapara preparar todo tipo de coi-telos, navallas ou tesouras.Estas demostración daráncomezo a partires das 11.30.

Florencio de Arboiro,artista, monitor deArtes plásticas, e presi-
dente da Asocicación de
Afiadores Ourensáns,conta cunha colección demáis de 100 rodas deafiar que de por si for-man un museo. O mundo do afiador, oseu oficio, as súas ferra-mentas, a súa forma dever a vida, son os reflec-

tidos na obra desteartista ourensán, invo-lucrado totalmente cooficio tradicional quemáis se identifica coanosa provincia.Durante anos,Florencio de Arboiro foirecollendo, a máis derodas, todo  tipo dematerial relacionado comundo do afiador.

A exposición de rodas
de afiar de Florencio de
Arboiro, fai un percorri-do pola historia desteoficio tradicional tanvinculado con Ourense.Dende a simple pedrade Albar que o paisanotiña para afiar a súaferramenta, até o máiscomplexo mecanismomotorizado dos actuaisafiadores, pasando polasrodas de madeira denogueira, as bicicletas eas motocicletas adapta-das, quen se achegue áAdega de S. Bibián pode-rá ver a historia dosafiadores e comprendero seu oficio.A exposición compléta-se coa historia de cadaroda, unha colección defotografías e publica-cións adicadas ao afia-dor, e diferentes comple-mentos que o ambulanteempregaba para o des-empeño do seu traballodurante o seu percorridopolo mundo.

Tres modelos de roda de afiar que mostran a evolución deste oficio: a roda de madeira, a bicicleta e a motocicleta. 


