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A sexta Edición da Romaría EtnográficaRaigame quere rendir homenaxe ao ilustreetnógrafo ourensán Xoaquín LorenzoFernández no centenario do seu nacemento. 
Con este motivo, unha das exposicións que sepoderán visitar na romaría está adicada aocarro, o elemento da cultura popular galegamáis apreciado e admirado polo insigne pro-fesor. Unha serie de carros da comarca, per-

tencente á colección do “Mesón do Labrego”da Merca,  estarán expostos na Rúa doCastelo, ao carón da Torre, así como unspaneis informativos que  ampliarán os nososcoñecementos. No patio da casa de Ferrín,tamén poderemos admirar unha colección dexugos, do Museo dos Devanceiro, dosMilagres, así como o pase continuado dafilme “O Carro”, dirixida por A. Román e conguión do propio Xoaquín Lorenzo Fernández,rodada en terras de Lobeira. 

VIª Edición da Romaría Etnográfica
Homenaxe a Xoaquín Lorenzo Fernández

Os hórreos. Exposición de Arturo Fernández.

O hórreo, outro dos elementos arquitectóni-cos máis difundido no noso país, que inclu-so chega a ser o símbolo identificativo deGaliza, é o motivo da exposición que sepoderá visitar na Adega do S. Vivián.
Esta exposición consta de maquetas, foto-grafías, debuxos, recortes de prensa edemais material bibliográfico que nos dáunha ampla visión sobre o que foi o hórreopara o mundo rural galego, así como unhachamada de atención ante os estado de

abandono no que se atopan a maioría deles.
A variada tipoloxía de hórreos galegosqueda reflectida nas maquetas a escala1:10, feitas co máis mínimo detalle, e per-mitíndonos apreciar as diferenzas que exis-ten na xeografía da nosa terra, extendéndo-se o estudo a comarcas limítrofes como onorte de Portugal e o Oeste de Asturias eCastela-León. A visita poderase ampliarcontemplando os máis de vinte canastroque todavía se conservan en Vilanova, asícomo outra exposición en Celanova.
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Centro de Artesanía Tradicional de Vigo.

Alquitareiro de Portomarín.

Por primeira vez tomaparte na RomaríaEtnográfica Raigame o CAT(Centro de ArtesaníaTradicional de Vigo).

Este é un centro adscrito aoservizo de PatrimonioHistórico do Concello deVigo e comezou a súa labou-ra no ano 1999. O seu tra-ballo vai encamiñado aprotexer o patrimonio cul-tural dos oficios artesánstradicionais de Galiza, através da súa investiga-ción, promoción e divulga-ción.
Traballan cunha serie deoficios que dividen en doustipos: os oficios tradicio-nais,  cun claro perfil patri-monial, de orixen netamen-

te rural e cuia produciónvai xunguida á historiahumana. Aquí inclúen osoleiros, ferreiros, cesteiros,teceláns, carpinteiros. Epor outra banda os oficiospopulares, cunha historiamáis recente, cun caráctermáis propio das vilas e bur-gos, e que a súa produción,aínda sendo utilitaria, tenunha función máis artísti-ca. Neste apartado estarían

os fogueteiros, vidrieiros,acibicheiros, etc. 

O Centro conta cunhaserie de servizos comoson exposicións, ase-soramento e orienta-ción a artesáns, con-sulta de fondos e pro-grama formativo.Tamén contan cunhaserie de actividadescomo un programadidáctico, visitas guiadas aoCentro, conferencias, cur-

sos e publicacións.
Nesta primeira participa-ción do CAT na RomaríaRaigame, acoden coa sec-ción de cestería, oficio quetivo unha grande impor-tancia en Vigo. Conta cuntaller independente, aCasa do Cesteiro, situadana R. Real, perto da Pza.Almeida, Vigo, onde orga-nizan cursos e exposi-cións.

Dividen o seu traballo entres seccións: Cesteríadoméstica, cestería rural ecestería do mar. 
En Vilanova, co seu postoperto da Torre, realizaránunha exhibición do seu tra-ballo, tanto en vimbio comoen vergas, así como unpequeno taller para que osmaiores e pequenos se ini-cien na confección de peque-nas cestas e outros úteiselaborados por estes arte-sáns. 

O alquitareiro é un oficio vinculado aoviño que poderemos descobrir naRomaría . O produto que elaboran, aaugardente, provén do bagazo resultantedespois de seren pisadas as uvas parafacer o viño.
Unha vez trafugado o viño aparece oalquitareiro ou augardenteiro.Antigamente, chegado o inverno, chega-ban polos pobos para traballar no patio oupendello de cada un dos veciños que facíaviño, ou ben, establecíase por uns díasnunha casa, no caso de non ser moito obagazo que tiñan e podían levarllo. 
A súa ferramenta era moi sinxela.Constaba dunha alquitara, artiluxio con-sistente nunha pota na que se introduce obagazo até a metade. Cúbrese co capace-

te, que se sela con fariña amasada. É undepósito que se enche de auga e polo quepasa un tubo que vai dende a pota até abiqueira.
Cando se lle pon lume á pota, o bagazococe e os vapores que produce ascendenpolo tubo que pasa polo capacete, onde seenfría e condensa, saíndo a augardentepola biqueira, que vai cair ao garrafón.
A calidade da aguardente depende, entreoutras cousas, da velocidade á que coza obagazo, que ten que ser a xusta, nen moirápida nen moi lenta.
O alquitareiro cocía día e noite sen des-canso, cobrando por cada potada, polo quelevaba un axundante para se turnarenpara durmir.
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Gastronomía típica en Vilanova.
Como toda boa festa, o comer e obeber son parte primordial. Con moti-vo da Romaría Etnográfica, Vilanovaénchese de postos de comida. 
Non faltan as tabernas coas pulpei-ras, que instalan os seus postos noscampos arredor da igrexa, ondetamén se pode degustar o churrascobaixo unha confortábel carpa. 
Ao seu carón podemos atopar os pos-tos de rosquillas e as churrerías, quefarán as delicias dos máis lambóns.Tamén estarán os postos de pan,aínda que este produto tamén se podedegustar recén cocido no forno que haina Rúa da Vila. 
Pola parte de arriba das carpas,nunha pequena carballeira, resérbaseun espazo para a xente que levan asúa comida e, como sempre se fixera,deciden comer no campo.
Pero na vila tamén podemos atoparnumerosos postos que ofrecen pratosmoi determinados. Así, perto da PrazaTralacerca, onde se atopa a Adega doS. Vivián, terá o seu posto o RanchoFolclório “Os Serranos”, que como vensendo habitual, asará un porco do queirán tirando lascas de carne, que sepode acompañar cun bon viño da

rexión de Beira, no centro dePortugal.
Tamén se están a facer famosos oschourizos, tanto do país como os crio-llos, que se asan en numerosos taber-nas de Vilanova, así como os queixos,que a máis dos postos especializados,moitas tabernasofertan como pin-chos. 
A quen lle gosta odoce está de sorte.Por todo Vilanovapoderá encontrarnumerosas evariadísimas tar-tas e pasteis, sennos esquecer dasfilloas á pedra quehai pola Rúa daIgrexa.
Para quen queiracomer nun restau-rante tamén estáservido. No medioda vila, enfrenteda Praza doBalcón, existe une na estrada deCelanova, noCristal, tamén haiunha parrillada.

E xa desprazándose até Celanova,amplíase a oferta, así como enCarfaxiño, Pontegrande ou pola estra-da da Merca. 
Como vemos, a oferta é moi vairada,para todos os gustos e para todos ospetos. 

En 1978, Dionisio Aboal, fillode Alejo Aboal, quen fora ocreador do grupo de gaitas“Os Alegres” de Mourente,Pontevedra, creou oObradoiro de InstrumentosTradicionais coa intención deabastecer o grupo de mate-rial para as súas actuacións.  
Dionisio leva máis de 20anos traballando.Autodidacta, aprendeu o seuoficio observando e falandocon outros artesáns así comolendo en libros. 
A súa especialización son osinstrumentos de percusións:pandeiretas, bombos, tambo-

res, bhodrans, tarrañolas,culleres, pitos, etc, así atéchegar a máis de vinte ins-trumentos diferentes. 

O seu inxenio non se limitasó a facer os instrumentos,tamén se ve obrigado a dis-currir as ferramentas que

precisa, chegando a cons-truir unha pulidora cunmotor dunha vella lavadora.
Tamén prepara as peles paraos instrumentos, limpandoase curtindoas para facer osparches das pandeiretas,tambores, bombos e demais.As peles de ovella son parainstrumentos que non reci-ben golpes de baquetas oumazas. Para este outro tipode instrumentos empreganpeles de cabra, que son demáis diámetro e máis gro-sas.
Poderemos visitalo no postoque terá na rúa do Castelo.

Taller de instrumentos tradicionais.



Por Calolina Piñeiro.
A vila escollida para aRomaría que hoxe estamos acelebrar xurdiu como novolugar de asentamento tralo

abandono do castro deCastromao. Vilanova dosInfantes, coma tal, nace noséculo X fundada por Ilduara,nai de San Rosendo, para sersede do mosteiro feminino deSanta María de Villanueva.Este mosteiro mudaría o seuemprazamento cara a Allarizno século XIII por orde do rei

Afonso X, O Sabio. Senembargo, crese que xa noséculo XI o dominio dos dis-tinto edificios da vila era convalor xurisdiccional. 
O nome de Vilanova ten orixeen tempos dos suevos e dosvisigodos como hábitat alter-nativo ó de Castromao. Poroutra banda este nome non secompletaría ata que o burgo

pasou a ser posesión dosInfantes Don Felipe e a súadona Dona Margarita de laCerda.
Non sería ata 1160 cando

comezará a haber poboaciónen Vilanova. Neste ano o reiAfonso II mandou construír atorre arredor da cal naceu avila. Para a edificación damesma o monarca obrigaríaós seus vasalos a exercer oservicio de mamposta, sendoeximidos del no 1179. AsRevoltas Irmandiñas botaron

abaixo esta torre no ano 1474.Hoxe pouco se pode apreciardela máis cós restos atopadosno interior da torre actual,tamén coñecida como a “Torreda Homenaxe”.
A finais do século XIVVilanova dos Infantes, entempos lugar de empraza-mento da familia paterana deSan Rosendo, pasa a ser

señorío de Don XoánRodríguez de Biedma, ecomeza a depender da Casade Monterrei. 
No século XIX, da man daraíña María Cristina,Vilanova dos Infantes con-vértese en concello; privilexioque mantería ata o 1927, anono que liga o seu destino ó davila de Celanova. 
E así naceu e medrou a vila;arredor do castelo. Isto fixoque a vila tomase unhaestructura radial, arredor datorre. Pero non foi un asenta-mento espontáneo, senón queno pobo poden apreciarse dis-tintas fases de crecementourbano. Por unha banda amuralla, que hoxe vemos sencontinuidade; delimitaba aparte máis antiga do burgo ómesmo tempo que o protexía.Fóra dela, os barrios exteri-ores: a Igrexa ou as prazas;zonas onde se foron asentan-do os diversos grupos sociais,tales como artesáns ou comer-ciantes, entre outros.
O termo “castro” remite atempos moi antergos, alá poronde a Historia comezaba aagromar. Refírese a un asen-tamento anterior ós romanose tamén ó lugar onde mora-ban os nosos ancestros, os cas-trexos. Sen embargo, enVilanova dos Infantes a pala-bra torna noutro sentido. O“Castro” é a primeira das divi-sións que se atopa na arqui-tectura da vila. 
A fortaleza señorial estaba,pois, dentro da muralla. Estaserviulle ós habitantes paradefender o seu pobo en temposde guerra, proporcionándolleseguridade e tranquilidade.Na Idade Moderna conver-teuse nun dos puntos dos quea monarquía española sevaleu para establecer unhaliña defensiva, aínda queVilanova nunca foi atacada,dada a súa subordinación aCelanova. O que hai moito eraunha barreira foise integran-do cada vez máis no pobo, atao punto de que hoxe é compli-cado distinguila entre asvivendas no tramo que haientre a rúa do Castelo e a rúa

do Recreo; pero é na rúa doArrabaldo onde a murallamostra maiores dimensións.
No muro, de orixe medieval,existen dúas portas. Unhadelas, a Porta do Burgo, pre-senta unha estructura degarita e un acceso subterrá-neo a través dun solar queserviu tamén de bodega.Crese que debaixo da murallahabía un túnel que comunica-ba o interior do Castro coascasas exteriores. 
As dúas portas e mais a Torreda Homenaxe conforman osimbólico da vila. Esta últi-ma, chamada popularmente oCastelo, en memoria do quealgún día foi, é o recordo actu-al dun complexo de edifi-cacións e de vivenda nanobreza que alí morou. Tivoque ser reconstruída no 1481,pois non foi quen de superaras Revoltas Irmandiñas. Paraisto, o Conde de Monterrei e oabade de Celanova acordaronimpor unha derrama de cenmarabedís por casa. Foi alíonde se estableceu a casa doconcello ata que pasou adepender de Celanova. Noano 1999 a Xunta de Galicia,a través do Plan deDesenvolvemento Comarcal,estableceu na Torre daHomenaxe o Centro Comarcaldas Terras de Celanova.
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A muralla de Vilanova dos Infantes.

Vista dende a rúa do Arrabaldo de restos da muralla.

Restos da muralla no sureste, na rúa da Unión.

No noreste de Vilanova,
parte da muralla que dá á
praza Tralacerca.



Este ano 2007 cúmprese oundécimo centenario do nace-mento de San Rosendo, bispoque foi de de Dumio, Braga,San Martiño de Mondoñedo, ede Iria, hoxe coñedido comoSantiago de Compostela, edespois de renunciar ao seuposto na actual capital deGaliza, regresou ao mosteirode Celanova, onde morreu noano 977.

San Rosendo é unha figuraesencial para entender a altaidade media en Galiza, xa quesoubo desempeñar sabiamen-te os seus postos de bispo eabade xunto co de Virrei,cargo para o que foi designa-do por orde do rei Ordoño IIIno 955. Tivo que pelexar con-tra normandos, árabes e bere-beres nas súas incursións nonoso país, ao mesmo tempoque traballou pola expansióncultural por medio de mostei-ros e loitou  por unha mellorana xustiza social (valores queno século X tiñan un sentidodiferente do que teñen para asociedade actual).
Rudesindo Gutierre, SanRosendo, era fillo de GutierreMenéndez que tiña a súa casasolariega en Vilanova dosInfantes e que ostentaba ogoverno de Galiza por manda-to do rei Afonso III, quen llechama tío. A súa nai era

Ilduara, tamén estaba vincu-lada coa realeza e funda foradas murallas de Vilanova unmosteiro familiar adicado aSta. María, e que foi dotadode numerosas posesións. Noséculo XIII, Afonso X mandatrasladar o mosteiro e as súasrendas a Allariz. Abandonadoo mosteiro, a súa igrexa pasaa ser a parroquial até a cons-trución da actual en 1614. En1893, as súas pedras son ven-didas en subasta pública,sendo este o seu tráxico final. 
Dna. Ilduara, no ano 907,seguindo ao seu maridoGutierre nas expedicións gue-rreiras do rei Afonso III porPortugal, deu a luz un nenoperto de Porto, que dendepequeno foi encomendado aoestudo das letras e da educa-ción humana e cristiana aoseu tío Sabarico II, bispo deMondoñedo, á quen substi-tuiu á súa morte, cando con-taba 18 anos.
O seu traballo divídese entrea  vida espiritual, orando epredicando, e a actividadeterrenal, atendendo a pobrese peregríns, construindo hos-pitais e igrexas, fundando erestaurando mosteiros, ecomo quedou dito, encargán-dose do governo de Galiza. 
No 937 funda un cenobiodedicado a San Salvador nunlugar propiedade sa súa fami-lia chamado Vilar e que SanRosendo pasou a chamarCelanova e no ano 942 foibendecido. Da súa fundaciónsó fica en pé a Capela de SanMiguel, pequena capela pre-rrománica de influenciamozárabe adicada aoArcánxel que súa nai,Ilduara, tanta devoción lletiña. Renuncia ao bispado deMondoñedo, recolle monxesdoutros mosteiros benedicti-nos como Sto. Estevo de Ribasde Sil, e el mesmo se faimonxe. Despois da morte doprimeiro abade, Franquila, osmonxes elíxeno a el comoabade, extendéndose a súafama de sabio e santo. 
No 970, cando quedou vacan-te o posto de bispo de Iria,Santiago de Compostela,

despois do ataque dos nor-mandos, o rei Ramiro IIIotórgalle o cargo a SanRosendo, a quen non llequeda máis remedio queaceptalo, iso si, contra súavontade. Durante o seu curtomandato de 4 anos, asiste aoconcilio de León, reforma adisciplina de varios mostei-ros, revisa a dotación dediversas igrexas e mira poloculto e vida cristiana da dió-cese.
No ano 974, tendo morriñada vida monacal e previndoa súa morte renuncia aocargo e regresa a Celanovaonde deixa mandado aosmonxes que atendan porigual a nobres e plebeos,libres e escravos, ricos epobres. No ano 977 morre e ésoterrado no mesmo mostei-ro. En 1196 foi beatificadopolo Papa Celestino III.Coincidindo pois co 1100 ani-

versario do seu nacemento,dende diferentes ámbitos ins-titucionais e sociais deCelanova e dende o Bispadode Ourense, promoveuse aorganización dunha serie deiniciativas orientadas a difu-sión da obra e figura de SanRosendo que liga unha multi-tude de localidades do noroes-te peninsular: dende Oviedoaté Coimbra, pasando porLeón, Zamora, Santiago,Mondoñedo, Caaveiro, e prac-ticamente toda a provincia deOurense, tendo como centroCelanova e divulgando destexeito un riquísimo patrimoniocultural material: arquitectu-ra relixiosa e civil como mos-teiros ou igrexas, pontes ecastelos; esculturas, etc; einmaterial: costumes, tradi-cións, crencias, festas; todoelos xunguido por unha seriede camiños que traspasa asfronteiras e achega os pobos.
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S. Rosendo, veciño ilustre de Vilanova.

Imaxe de San Rosendo.

Vista interior da Capela de San Miguel en Celanova.
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OS VECIÑOS DE VILANOVA FALAN DA
ROMARÍA CELEBRADA NO SEU POBO.
Por Carolina Piñeiro.
O 17 de maio do ano 2002nacía unha nova visión do Díadas Letras Galegas; un novoxeito de celebrar o día da nosacultura, o día do noso. 
Ese día naceu a RomaríaEtnográfica Raigame, unharomaría que pretendía trasla-dar esa xornada cara ó séculopasado e recuperar, dese xeito,unha tradición case perdida.Tratábase de levar a cabounha celebración na que asgaitas, os danzantes, a artesa-nía e a diversión fosen as pro-tagonistas.
A data non puido ser máisaxeitada. O 17 de maio é undía festivo; pero a motivacióndesta festa autonómica está-base perdendo. A ilusión coaque comezara no ano 1963convertérase nun mero des-canso da rutina laboral. Ocolectivo ourensán CastroFloxo, hoxe Centro de CulturaPopular Xaquín Lorenzo,quixo recuperar o significadodo día das nosas letras eamplialo a todo o ámbito dacultura popular galega.
A festa podería terse celebra-do en distintos puntos da pro-vincia de Ourense e pode quealgúns deles foran idóneos,pero non máis có escollido.Vilanova dos Infantes gardaen tódolos seus recunchos undoce aroma antergo, unhasensación de tranquilidade. Assúas pequenas e labirínticasrúas falan de tempos idos e ávez, do día a día. O Castelo,daquela símbolo dos podero-sos, é hoxe un máis na vidacotiá da vila. A antiga mura-lla, feita para defender ós vila-novenses non é fácil de distin-guir actualmente das facha-das dalgunhas vivendas. Unpobo nacido hai moitos anos;unha vila que vai cos tempos. 
A Romaría EtnográficaRaigame é un punto de encon-tro da meirande parte doscolectivos de música e danzada provincia de Ourense. Perotamén é punto de destino de

moitas outras persoas, vidasde moitos lugares, que querenrememorar nesta xornada asvellas romarías; aquelas nasque se comía no campo e sebailaba ata que os corpos xanon daban máis de si. 
É un día para comprar artesa-nía nos postos instalados nosbaixos das casas dos veciños.Un día para comprobar a artedos augardenteiros e catar olicor café da zona. Un día paraprobar as bicas dos panadei-ros de por alí. Un día para vertíteres e xogos tradicionais.Un día para cantar e bailar.Un día para lembrar.
Os veciños amablemente dei-xan os seus baixos para que osartesáns e comerciantes poi-dan ofrecer os seus produtos atodos cantos queiran achegar-se ó lugar en tan sinaladadata. O pobo desfruta coafesta tanto ou máis cós quechegan de fóra. É unha festapara a provincia, pero taménpara Vilanova dos Infantes.
Dos balcóns da Praza Maiorcolgan as colchas, como entempos era tradición nas fes-tas. Os danzantes do pobo par-ticipan coa danza típica dalocalidade, unha danza moiantiga que nunca se esqueceuen Vilanova. A Banda deMúsica, con moita sona entoda a provincia, pecha a festacos seus acordes. Os veciñosaguantan a xornada ata ofinal, encantados de ver tantaxente percorrer o seu benque-rido pobo durante un día;sabedores, tamén, de quequen visita Vilanova antes oudespois repite.
A Romaría vai gañando cotempo un prestixio dentro darelación de festas da provin-cia, pois son moitos os mediosque ese día acoden á celebra-ción para dar boa conta detodo canto acontece nela. Peroé sen dúbida para os veciñosde Vilanova dos Infantes paraquen é máis importante queesta festa non morra, pois soneles ós que mellor lles ven queesta nova visión do Día das

Letras Galegas perdure.
Hoxe, cando o almanaque nosindica que xa imos pola sextaedición, os veciños amosan oseu parecer sobre a RomaríaEtnográfica Raigame. 
O pobo opina

Lita Villar: “Podo dicirche queo día da festa está moi bonito,

hai moita xente. A min gústa-me. Venme xente á casa.Vístese a miña filla de época.Poñen moitos bares, dan comi-das”.
Lita é veciña do pobo de toda avida. Vive na Praza Maior eten asistido e participado entódalas edicións da Romaría.

Di que “ó pobo corónalle” acelebración dada a cantidadede xente que se xunta; ade-mais está contenta de que secelebre en Vilanova porque dique “todo para Celanova nonpode ser”.
Josefa Fernández: “A min gús-tame moito; é unha cousa moibonita”.

A Praza do Balcón é un dospuntos onde máis actividadehai en todo o día e alí é ondevive Josefa. Non é deVilanova, pero case, pois levaalí 50 anos. Á pregunta de se afesta lle é boa ó pobo, contestarotundamente que si: “E comonon lle vai ser boa ó pobo; esoclaro que lle é bo. 

Veciños de Vilanova dos Infantes botando unha partida da brisca de seis un domingo pola tarde nunha praza do pobo.
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Eso unha que non teña ollos,que nonvexa. Ó pobo élle bo edespois que tamén lle dávida. Hai moitísima xente,que ese día por aquí non seanda da xente que hai”. Osgaiteiros pasan por diante dasúa casa e ten moitos postosarredor dela pero non lleimporta, máis ben ó contra-rio. “Eso gústalle a calque-ra”.
Susana Feijóo Nogueiras: “Sique me gusta. Moito”.
O Centro Comarcal empra-zouse en Vilanova dos

Infantes no 1999. Hoxe unhadas encargadas é Susana,que, aínda que é deCelanova, ten estado entódalas edicións celebradas.Gústalle a festa e di que“está xenial e animo a todo omundo a que veña. E cadaano está mellor”.

Adolfo Santalices Ferro: “Afesta en por si é moi bonita emete moita xente”.
Está contento coa festa, peroquéixase dos “efectos secun-darios que ten”, dicindo queo pobo queda sucio porque axente non ten conta do quemancha.
Adolfo non faltou a ningunhaRomaría: “Si, sempre partici-pei. E incluso eu non teñositio para deixar baixo,senón tamén o daría, tran-quilamente”. Isto amosa quea xente do pobo non ten pro-

blema en ofrecer as súascasas, como ben indicaAdolfo: “Eu penso que os dopobo somos tamén bastanteacolledores; eu o que vexomal é o día despois”.
Luisa Santalices González:“Gústanos a todo o pueblo”.

Nacida e casada en Vilanova,agora vive en Celanova,aínda que sempre que podevisita o pobo natal. Semprevai á Romaría e mostra oambiente de festa que se vivenese día: “Vámola perder…Deso nada”.Gústalle a festa e o ambienteque se forma nela. Desfrutacos danzantes e cos gaiteirosque ese día enchen as rúas.“Tódolos anos é de medo axente que aquí ven. E ver aeses rapaciños bailar asídesa maneira e os grandes,claro. Que se poñen en tódo-los sitios, por todo o pueblo”.
Luis Pérez: “Ó pobo encánta-lle a festa. Que siga, que sigamoitos anos”.
O veciño de Vilanova estácontento coa festa pero pensaque o pobo está un poucomarxinados, porque “a festadálle vida pero había quetirar máis por este pobo, queé moi antigo”. Pensa que éunha cousa boa, xa que “opobo é moi bonito e portanto, que veña canta máisxente mellor”; pero reclamamelloras para Vilanova dosInfantes.
Lucita Bouza Núñez: “A festaé bonita, si”.
Estivo en tódalas ediciónsque se celebraron daRomaría e gústalle que axente vaia de visita aVilanova. Pensa que a festa éboa para o que vende e apro-veita para pedir que deixenvender e construir na vila.
Manolo Díaz “Gamarro”: “Axente está moi contenta, ade-mais que colaboran todos”.
Manolo, máis coñecido comaO Gamarro, vive enCelanova, pero é unha perso-naxe moi coñecida enVilanova. Durante moitosanos foi o encargado de facerbailar a danzante que hai noalto do pao que sostén as cin-tas da famosa Danza deVilanova. 
A el gústalle a festa e pensaque “é un movemento moi bopara o pobo; ademais que venmoita xente de moitossitios”.

Manola García: “A xente estácontenta, e para deixar osbaixos e todo non teñenobxección ningunha”.
Vive en Celanova, pero sem-pre que pode faille unha visi-ta á casa natal, na PrazaMaior. Foi a tódalasRomarías que se celebraron egústalle a ela e pensa que opobo está contento. 
Sen embargo, Manola di quehai xente que se queixa polaampla variedade de bares etabernas. “En cambio cousasmáis enxebres, máis doutracousa, hai poucas. E baresmoitísimos, en cada esquinahai seu bar”.
Mª Mar: “Eu penso que éunha festa moi bonita e moirepresentativa para toda acomarca, porque ven xentede tódolos sitios. Para minmoi ben”.Rexenta unha zapatería naPraza Maior de Celanova,pero sempre viviu na deVilanova. Participa na festae vístese para a ocasión.Pensa que lle é boa ó poboporque “é unha forma de pro-mocionalo”. Cre que servepara que a xente de fóracoñeza a vila.
Mª Mar está contenta de quetanta xente vaia a Vilanova etamén lle gusta a actividadeque hai ese día: “por exemploalí na praza non temos pro-blema porque alí están todo odía”.
O único problema que atopana Romaría é que “algún anohoubo algo de desfase, peroiso haino en tódalas festas”.
Dolores Fernández Iglesias:“Gústame o ambiente, gústa-me a maneira en que estáorganizada; gústame todo enxeral”.
A Loliña da Telleira é dopobo irmán de Vilanova, OCristal. Só estivo unha vezna festa, pero opina que“unha cousa desas sempre éboa para un pobo, ¿non?; creoeu”. “A min gústame moito,os postos, as danzas; todo. Éunha festa moi típica”.

Veciños de Vilanova dos Infantes botando unha partida da brisca de seis un domingo pola tarde nunha praza do pobo.
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O Obradoiro de Xogos Populares , queestará coordinado polo Centro deCultura Popular “Xaquín Lorenzo”,comezará a súa actividade ás 11.00 h.e continuará até as 14.00. Pola tardereanudará ás 16.00 e os xogos daran-se por concluidos ao redor das 18.00h.  
Nesta edición, a principal novidade é

a creación dun novo campo de xogo, oCampo 3, situado no lado esquerdodas pulperias, onde en horario de16.00 a 18.00 se celebrará un xogo deforza: o tiro de carro. Este é un xogode mozos e adultos no que se tentamover o maior número de quilos nuncarro. O equipo que logre desprazarmáis peso é o gañador. 

Ao igual que noutros anos, no Campo1 tamén se poderá xogar cos aros, coszancos e cos peóns e haberá competi-cións de sogaturra. 
No Campo 2, pola mañá, realizaransecompeticións de xogo de chave e xogode ra. Pola tarde este campo estaráadicado ao xogo da porca e diferentesmodalidades de xogos de bolos, activi-dades que tiveron grande aceptaciónna pasada edición. 
Grazas aos Cursos de Xogos popula-res que o Centro de Cultura PopularXaquín Lorenzo estivo a desenvolverdurante todo o curso por diferentescentros educativos da provincia, asícomo en asociacións, tanto os monito-res como rapaces son coñecedores damaioría dos xogos prpostos e fará queeste obradoiro sexa máis dinámico edivertido.
Tamén se contará cunha mesa infor-mativa, co propósito de organizar aparticpación nas diferentes activida-des, así como para recoller informa-ción sobre outros xogos ou outras for-mas de xogar, facendo deste xeito uncatálogo máis amplo.

Obradoiro de xogos populares.

Cine na Romaría: “O home e o carro”.
Antonio Román realizaba en 1940 unfilme de 10 minutos que narraba avida dun carro galego. O guión era deXaquín Lorenzo, quen tamén prestoua súa voz para a narración. Foi roda-da en Facós, Lobeira, o pobo natal doetnógrafo ourensan, e os actores foronos veciños. 
Xoaquín Lorenzo contoulle a Románfilmar o papel do carro para o campe-siño e propúxolle narrar a súa vida,dende o seu nacemento a partires duncarballo até o seu enterro, acolga do chedeiro nunha pare-de. Así, Antonio Román,vendo a calidade do materialque Xoaquín Lorenzo lle ofre-cía e emulando a outros mes-tres como Ruttmann,Dovienki ou Flaherty, reali-zou este documental etnográ-fico. O filme ten dúas caracte-rísticas que tanto paraRomán como para XoaquínLorenzo eran importantísi-mos: a conservación dos tra-

zos da cultura popular e a súadivulgación. 
Esta obra podería ter sido o iniciodunha serie de documentaisetnográficos, mais quedou nunúnico e fermoso filme, que para onoso país e naquel tempo foi todoun éxito.
O patio da casa de Ferrín será oimporvisado cine onde se faránpases ininterrrumpidos do filme.

Fotogramas da filme “O Home e o Carro”, de Antonio Román, 1940.
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Grupos de ambientación nas rúas de Vilanova.

Colección de xugos do Museo dos Devanceiros.

Dende as once da mañá, asrúas de Vilanova teñen pro-gramadas actividades demoi variado estilo. 
Haberá vintecuatro gruposde baile, principalmente daprovincia de Ourense, perotamén da de Lugo ePontevedra.. Como noutrasocasións, as prazas doArrabaldo, Tralacerca e aMaior son os espazos reser-vados para que os bailarínsmostren as súas cualidades.
Antes do descanso para oxantar, sobre a una emedia, os Danzantes deVilanova executarán adanza dende a Igrexa até aPraza Maior.
Tamén poderemos disfrutarcoa música, tanto por partede grupos de gaita,“Coanhadeira”, “Brixel” egrupo de gaitas de Melón,así como da Banda deVilanova. E a música vocalcorrerá a cargo da Coral“De Ruada” e dos diferentesgrupos de pandereteirasque acompañan ás agrupa-

cións de baile. 
Por outro lado, o teatro narúa e os títeres estaránrepresentados por diferen-tes compañías: Santi Pregoe Mª Xosé López, cos seuscontos, romances e histo-rias; Art-Monium, quepaseará cos seus xigantes,dragóns e os seus músicos;

Viravolta que ofrecerán osseus cantos de cego; oGrupo Mariacastaña querecorrerá a de Vilanova costípicos personaxes da vila:cura, criadas, e parella daGuarda Civil; e PepePenabade, quen volve áRomaría Etnográfica co seuafiador “Rodesindo daBarrosa”. 

Perto da Torre, no patio dacasa que Méndez Ferrín tenen Vilanova, estará ubicadoo espazo reservado para oscontacontos, que a cargo deMª Xosé e Zeltia, narraránantigas historias que faránpasar un bo rato de lecertanto a pequenos como agrandes. 

Como complementoá exposición de carros dacolección do Mesón “OLabrego”, e xunto coa pro-xección da película “Ohome e o Carro”, no patioda casa de Ferrín podere-mos admirar unha pequenamostra dos xugos que D.Elixio Rivas foi recopilandopara o seu museo dosMilagres. 
A exposición consta dunhamostra de cangas e molidasde diferentes partes deGaliza  e tamén de zonaslimítrofes, como Zamora ouLeón.
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Bases da VI Edición do Concurso Artístico e de
Investigación “Romaría Etnográfica Raigame.

Con motivo da celebración da VI RomaríaEtnográfica Raigame, organizada polo “Centrode Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández” da Deputación Provincial deOurense e o Concello de Celanova, co patroci-nio da Consellería de Industria e Comercio, aFundación Comarcal Terra de Celanova, CaixaGalicia e Caixanova, e que terá lugar enVilanova dos Infantes (Celanova-Ourense) odía 17 de maio de 2007, convócase o VIConcurso “Romaría Etnográfica Raigame”,que estará regulado polas seguintes
Bases:

1. Os interesados poderán participar a nivelindividual ou como colectivo, asociación cultu-ral, grupo folclórico, etc.
2. Os temas abordados nos distintos apartadosdo concurso deberán estar inspirados ben naRomaría que se celebre o día 17 de maio de2007 en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense), ben nas vivencias da cultura popu-lar galega en xeral, segundo a modalidade doconcurso en que participe.

3. O concurso terá 3 modalidades:
a. Concurso Literario, en prosa ou en verso.Un mínimo de 3 e un máximo de 5 folios adobre espazo mecanografados ou con corpo 12de letra predeterminada dun procesador detextos informático. En lingua galega. Non pre-cisan facer referencia explícita á RomaríaRaigame.
b. Concurso Fotográfico.Recollerán aspectos da xornada de celebraciónda presente edición da Romaría Raigame. Asfotografías presentadas deberán ser orixinaisen cor ou en branco e negro. Cada fotografía

deberá levar un título identificativo e non sepoderán presentar máis de 3 fotografías.Premiarase unha única fotografía. Tamañomínimo de 18x24 cm. Tamaño máximo de30x40 cm. sen montar.
Admitiranse fotografías dixitais sempre ecando non teñan tratamento informático enga-dido que vaia máis alá da corrección da cor.
c. Concurso de Investigación Etnográfica.Non precisan facer referencia explícita á

Romaría Raigame, pero si á etnografía galega.Os traballos deberán ser presentados en linguagalega.
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.

5. O xurado será nomeado polos organizadoresda VI Romaría Etnográfica  Raigame  e as súasdecisións serán inapelables. 
6. Os traballos deberán ser remitidos ben ao“Centro de Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández”, ben ao Concello de Celanova,baixo seudónimo. En sobre pechado seránincluídos os datos do participante: Nome, direc-ción, teléfono.
7. A data límite de presentación dos traballosserá o día 31 de Xullo de 2007. 
8. Unha vez que o xurado falle os premios,daranse a coñecer a través dos medios decomunicación, podendo declarar deserto algúndeles, así como conceder accesits especiais, con-sistentes na publicación dos traballos na revis-ta “Raigame” da “Centro de Cultura PopularXaquín Lorenzo Fernández” da Deputación deOurense. 
9. Os premios serán entregados o día 15 desetembro en Vilanova dos Infantes.
10. Os traballos premiados quedarán en pro-piedade da Organización, podendo facer usodeles nomeando a autoría. 
11. Os traballos non premiados poderán serrecollidos polos seus propietarios durante osdous meses posteriores ao fallo do xurado, no“Centro de Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández” da Deputación Provincial. Unhavez transcurrido ise tempo, os taballos pasarána ser propiedade da Organización.
12. A participación en calquera das diferentesmodalidades deste concurso implica a totalaceptación das presentes bases.

Fotografía de Héctor P.Guzmán Mendoza, gañadora do primeiro premiso en 2006.
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Premios da V edición dos Concursos
“Romaría Etnográfica Raigame”.

En Celanova, o 8 de setembro de 2006constituíuse o xurado correspondente,para analizar os traballos presentadosaos concursos de fotografía, literatura einvestigación convocado pola organiza-ción da “V Romaría etnográfica Raigame”celebrada en Vilanova dos Infantes opasado 17 de Maio día das letras galegas,resolvendo cada un deles o seguinte:
APARTADO DE FOTOGRAFÍA
O xurado constituido por BaldomeroMoreiras Blanco, Fracisco Xavier ÁlvarezCampos e Antonio Piñeiro Feijóo, acordouconceder os premios da seguinte manei-ra:
Primeiro premio de 600 Euros.Fotografía presentada por Hector PorfilioGuzmán Mendoza, do Carballiño(Ourense), co título “H4”. 
Segundo premio de 300 Euros. Fotografíapresentada baixo o pseudónimo “O homedo ollo máxico”. Aberto o sobre, o traballoresultou ser de Juan Andrés HervellaVázquez, de Ourense.
O xurado acordou crear un terceiro pre-mio de 50 Euros a tres fotografías, quecorresponden ás presentadas por:

- Diego Luis D. González, de OCarballiño baixo o pseudónimo “Ecos”.- Manuel Blanco Guerra, de OCarballiño baixo o pseudónimo “Troula”.- Ascensión Rodríguez Nóvoa, de OCarballiño baixo o pesoudónimo “Meusollos”.
Ademais, o xurado acordou conceder tresaccesits a:

- Fotografía “H5”, de Hector PorfilioGuzmán Mendoza, do Carballiño(Ourense)- Fotografía “Redeira”, Juan AndrésHervella Vázquez, de Ourense- Fotografía “O dragón de Raigame”, deMiriam Amaro Lois, de O Carballiño
Menores de 16 anos, premio de 150 Eurosfoi declarado deserto
O xurado acordou conceder un accesit áfoto “Paola 3”, de Paola Pérez Fernández,de O Carballiño.
APARTADO DE INVESTIGACIÓN
O xurado constituido por MarcosValcárcel López, Afonso Vázquez-Monxardín Fernández e Xulio FernándezSenra, acordou conceder os premios daseguinte maneira:

Primeiro premio de 600 Euros: Ao traba-llo presentado baixo o pseudónimo“Centauro” e titulado “Metalurxia e téc-nicas esquecidas dos ferreiros”. Aberto osobre, o traballo resultou  ser de AníbalCid Babarro, de Ourense. 
Segundo premio de 300 Euros: Ao traba-llo presentado baixo o pseudónimo“Tardo” e titulado “Os sesres sobrenatu-rais de Filgueira”. Aberto o sobre, o tra-ballo resultou ser de Liliana CarroEstévez, de Vigo.
APARTADO DE LITERATURA
O xurado constituido por José MaríaRodríguez Álvarez, Lalo Pavón Gonzáleze Begoña González Guerrero, acordouconceder os premios da seguinte manei-ra:
Primeiro premio de 600 Euros: Ao traba-llo presentado baixo o pseudónimo“Fortunato de Trasmundi” e titulado“Conto de Nadal”. Aberto o sobre, o traba-llo resultou  ser de Xoán Xosé García, deFerrol. 
Segundo premio de 300 Euros: Ao traba-llo presentado titulado “A aventura domar”. Aberto o sobre, o traballo resultouser de Purificación Rodríguez Rodríguez,de Ourense.

Menores de 16 anos,premio de 150 Euros:Ao traballo presentadobaixo o pseudónimo“Golfiño” e titulado“Ollando ao meuredor”. Aberto o sobre,o traballo resultou  serde Sara Cid Feijóo, deOurense.

Fotografía de Andrés
Hervella que obtivo o
segundo premio no cer-
tame de fotografía de
2006.
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CONCELLO DE CONCELLO DE 
CELANOVCELANOVAA

O carro. O hórreo.
O “Mesón do Labrego”, naMerca, foi recopilando nosúltimos anos unha grandecantidade material etnográfi-co coa idea de crear unha seriede museos sobre diferentesoficios tradicionais galegos. 
Entre o material recollidofigura o carro, do que contacunha pequena colección pro-cedente de distintos lugaresda nosa xeogafía, o que nos

permite comprobar as diferen-zas existentes entre eles. 
A maioría son da provincia deOurense: A Merca, Celanova,Cartelle, etc. Tamén hai algúnmodelo da Coruña, concreta-mente un carro cadrado deBergondo. En Vilanova pode-rán apreciar algúns destescaros.
Tamén podemos apreciar aevolución que foi sofrindo coachegada das novas tecnoxías emateriais para a súa constru-ción. Así, dende o máis enxe-

bre carro de madeira de carba-llo, ensamblado sen puntaalgunha, pasamos por carrosque xa teñen as rodas de ferroe outros que para maior con-sistencia, incluso o chedeiro eo temoeiro foron feitos no cita-do metal. 
A exposición que presenta aRomaría Etnográfica deVilanova permite coñecermáis a fondo este elementofundamental da cultura gale-

ga, está acompañada dunspaneis informativos nos quese aprecian os elementos e anomenclatura do carro, asícomo diferentes modelos dechedeiros, rodas e eixes elabo-rados por Xoaquín LorenzoFernández. 
Como complemento, eampliando a información,podemos contemplar a colec-ción de xugos do Museo dosDevanceiros dos Milagres e ofilme “O carro e o Home”, deAntonio Román e XoaquínLorenzo Fernández.

Arturo Fernández comezou aprincipios dos anos oitenta ase interesar polos hórreos. Tenrealizado numerosas maque-tas co máis mínimo detalle,sendo unha fiel reproduciónen miniatura da realidade.
O seu traballo non se limita acopiar os auténticos hórreos.Tamén se preocupou por estu-dar e analizar a relación entreeste elemento da arquitecturapopular co medio e o home.
Os cambios económicos e demodo de vida que a nosa socie-dade foi sufrindo nos últimosanos, levou a que o agro que-dase case que en total abando-no. A funcionalidade doshórreos, no mellor dos casosmudou, empregándose hoxetan só para gardar unhasestacas, para tender roupa asecar, facendo de galiñeiros,lonxe de ter que almacenargrao como facía antes, sinxela-mente porque xa non se collei-ta. A maior parte deles, deixá-ronse de utilizar, quendandoen ruína, sendo en moitos

casos un perigo para os veci-ños que pasan por cerca deles,porque en calquera momentopoden caer. 
Nesta exposición pódese ver autilidade que o hórreo tivo nanosa sociedade. Podemosapreciar o seu interese dentroda arquitectura popular e oatractivo que podería signifi-car para o turismo nas zonasrurais. 
A exposición é tamén unhadenuncia do estado no que seatopan moitos destes hórreos,en algúns casos agrupados ensingulares e únicos conxuntosarquitectónicos, sen ir máislonxe, na Merca. 
A grande variedade na cons-trución, na forma, nos mate-riais, incluso nos seus nomes,fai do hórreo un elementocunha importancia primordialna etnografía galega, merece-dor da máxima atención porparte de autoridades políticase culturais para a súa restau-ración, coidado e conserva-ción.

Sabucedo ,  A  Merca .  O  S .  Laureano  coa  súa
xugada  de  vacas  cargada  co  arado .  

Canastros situados na rúa da Ronda, en Vilanova.


