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Homenaxe a Xoaquín Lorenzo Fernández SUMARIO

A sexta Edición da Romaría Etnográfica
Raigame quere rendir homenaxe ao ilustre
etnógrafo ourensán Xoaquín Lorenzo
Fernández no centenario do seu nacemento.

Con este motivo, unha das exposicións que se
poderán visitar na romaría está adicada ao
carro, o elemento da cultura popular galega
máis apreciado e admirado polo insigne profesor. Unha serie de carros da comarca, per-

tencente á colección do “Mesón do Labrego”
da Merca, estarán expostos na Rúa do
Castelo, ao carón da Torre, así como uns
paneis informativos que ampliarán os nosos
coñecementos. No patio da casa de Ferrín,
tamén poderemos admirar unha colección de
xugos, do Museo dos Devanceiro, dos
Milagres, así como o pase continuado da
filme “O Carro”, dirixida por A. Román e con
guión do propio Xoaquín Lorenzo Fernández,
rodada en terras de Lobeira.

* Participantes:
-CAT: Artesanía
dende Vigo.
-Alquitareiro de
Portamarín.
-Gastronomía.
-Instrumentos tradicionais.
* Historia e Arte:
-A muralla de
Vilanova
-S. Rosendo, veciño de Vilanova
* Enquisa:
-Os veciños de Vilanova opinan sobre a
Romaría.

Os hórreos. Exposición de Arturo Fernández.

O hórreo, outro dos elementos arquitectónicos máis difundido no noso país, que incluso chega a ser o símbolo identificativo de
Galiza, é o motivo da exposición que se
poderá visitar na Adega do S. Vivián.

Esta exposición consta de maquetas, fotografías, debuxos, recortes de prensa e
demais material bibliográfico que nos dá
unha ampla visión sobre o que foi o hórreo
para o mundo rural galego, así como unha
chamada de atención ante os estado de

abandono no que se atopan a maioría deles.

A variada tipoloxía de hórreos galegos
queda reflectida nas maquetas a escala
1:10, feitas co máis mínimo detalle, e permitíndonos apreciar as diferenzas que existen na xeografía da nosa terra, extendéndose o estudo a comarcas limítrofes como o
norte de Portugal e o Oeste de Asturias e
Castela-León. A visita poderase ampliar
contemplando os máis de vinte canastro
que todavía se conservan en Vilanova, así
como outra exposición en Celanova.

* Actividades:
-Obradoiro de
Xogos Populares.
-Cine: “O home e o
carro”
-Ambientación nas
rúas.
-Xugos do museo
dos Devanceiros.
* Concursos:
-Fotografía
-Literatura
-Investigación
-Premios da V Edición
do Concurso Raigame.
*Exposicións:
-“O carro”: Colección do
“Mesón do Labrego”.
-“O hórreo”:
Exposición de Arturo
Fernández.
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Centro de Artesanía Tradicional de Vigo.
RAIGAME - 2

Por primeira vez toma
parte
na
Romaría
Etnográfica Raigame o CAT
(Centro
de
Artesanía
Tradicional de Vigo).

Este é un centro adscrito ao
servizo de Patrimonio
Histórico do Concello de
Vigo e comezou a súa laboura no ano 1999. O seu traballo vai encamiñado a
protexer o patrimonio cultural dos oficios artesáns
tradicionais de Galiza, a
través da súa investigación, promoción e divulgación.
Traballan cunha serie de
oficios que dividen en dous
tipos: os oficios tradicionais, cun claro perfil patrimonial, de orixen netamen-

O Centro conta cunha
serie de servizos como
son exposicións, asesoramento e orientación a artesáns, consulta de fondos e programa
formativo.
Tamén contan cunha
serie de actividades
como un programa
didáctico, visitas guiadas ao
te rural e cuia produción Centro, conferencias, curvai xunguida á historia
humana. Aquí inclúen os
oleiros, ferreiros, cesteiros,
teceláns, carpinteiros. E
por outra banda os oficios
populares, cunha historia
máis recente, cun carácter
máis propio das vilas e burgos, e que a súa produción,
aínda sendo utilitaria, ten
unha función máis artística. Neste apartado estarían sos e publicacións.

Nesta primeira participación do CAT na Romaría
Raigame, acoden coa sección de cestería, oficio que
tivo unha grande importancia en Vigo. Conta cun
taller independente, a
Casa do Cesteiro, situada
na R. Real, perto da Pza.
Almeida, Vigo, onde orgaos fogueteiros, vidrieiros, nizan cursos e exposiacibicheiros, etc.
cións.

Alquitareiro de Portomarín.
O alquitareiro é un oficio vinculado ao
viño que poderemos descobrir na
Romaría . O produto que elaboran, a
augardente, provén do bagazo resultante
despois de seren pisadas as uvas para
facer o viño.

te, que se sela con fariña amasada. É un
depósito que se enche de auga e polo que
pasa un tubo que vai dende a pota até a
biqueira.

A súa ferramenta era moi sinxela.
Constaba dunha alquitara, artiluxio consistente nunha pota na que se introduce o
bagazo até a metade. Cúbrese co capace-

O alquitareiro cocía día e noite sen descanso, cobrando por cada potada, polo que
levaba un axundante para se turnaren
para durmir.

Cando se lle pon lume á pota, o bagazo
coce e os vapores que produce ascenden
Unha vez trafugado o viño aparece o polo tubo que pasa polo capacete, onde se
alquitareiro
ou
augardenteiro. enfría e condensa, saíndo a augardente
Antigamente, chegado o inverno, chega- pola biqueira, que vai cair ao garrafón.
ban polos pobos para traballar no patio ou
pendello de cada un dos veciños que facía A calidade da aguardente depende, entre
viño, ou ben, establecíase por uns días outras cousas, da velocidade á que coza o
nunha casa, no caso de non ser moito o bagazo, que ten que ser a xusta, nen moi
bagazo que tiñan e podían levarllo.
rápida nen moi lenta.

Dividen o seu traballo en
tres seccións: Cestería
doméstica, cestería rural e
cestería do mar.

En Vilanova, co seu posto
perto da Torre, realizarán
unha exhibición do seu traballo, tanto en vimbio como
en vergas, así como un
pequeno taller para que os
maiores e pequenos se inicien na confección de pequenas cestas e outros úteis
elaborados por estes artesáns.
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Gastronomía típica en Vilanova.
PARTICIPANTES

rexión de Beira, no centro de
Como toda boa festa, o comer e o Portugal.
beber son parte primordial. Con motivo da Romaría Etnográfica, Vilanova Tamén se están a facer famosos os
chourizos, tanto do país como os crioénchese de postos de comida.
llos, que se asan en numerosos taberNon faltan as tabernas coas pulpei- nas de Vilanova, así como os queixos,
ras, que instalan os seus postos nos que a máis dos postos especializados,
campos arredor da igrexa, onde moitas tabernas
tamén se pode degustar o churrasco ofertan como pinchos.
baixo unha confortábel carpa.
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E xa desprazándose até Celanova,
amplíase a oferta, así como en
Carfaxiño, Pontegrande ou pola estrada da Merca.
Como vemos, a oferta é moi vairada,
para todos os gustos e para todos os
petos.

A quen lle gosta o
doce está de sorte.
Por todo Vilanova
poderá encontrar
numerosas
e
variadísimas tartas e pasteis, sen
nos esquecer das
Pola parte de arriba das carpas, filloas á pedra que
nunha pequena carballeira, resérbase hai pola Rúa da
un espazo para a xente que levan a Igrexa.
súa comida e, como sempre se fixera,
Para quen queira
deciden comer no campo.
comer nun restauPero na vila tamén podemos atopar rante tamén está
numerosos postos que ofrecen pratos servido. No medio
moi determinados. Así, perto da Praza da vila, enfrente
Praza
do
Tralacerca, onde se atopa a Adega do da
S. Vivián, terá o seu posto o Rancho Balcón, existe un
Folclório “Os Serranos”, que como ven e na estrada de
no
sendo habitual, asará un porco do que Celanova,
irán tirando lascas de carne, que se Cristal, tamén hai
pode acompañar cun bon viño da unha parrillada.
Ao seu carón podemos atopar os postos de rosquillas e as churrerías, que
farán as delicias dos máis lambóns.
Tamén estarán os postos de pan,
aínda que este produto tamén se pode
degustar recén cocido no forno que hai
na Rúa da Vila.

Taller de instrumentos tradicionais.

res, bhodrans, tarrañolas,
En 1978, Dionisio Aboal, fillo culleres, pitos, etc, así até
de Alejo Aboal, quen fora o chegar a máis de vinte inscreador do grupo de gaitas trumentos diferentes.
“Os Alegres” de Mourente,
Pontevedra,
creou
o
Obradoiro de Instrumentos
Tradicionais coa intención de
abastecer o grupo de material para as súas actuacións.
Dionisio leva máis de 20
anos
traballando.
Autodidacta, aprendeu o seu
oficio observando e falando
con outros artesáns así como
lendo en libros.

A súa especialización son os
instrumentos de percusións:
pandeiretas, bombos, tambo-

O seu inxenio non se limita precisa, chegando a conssó a facer os instrumentos, truir unha pulidora cun
tamén se ve obrigado a dis- motor dunha vella lavadora.
currir as ferramentas que
Tamén prepara as peles para
os instrumentos, limpandoas
e curtindoas para facer os
parches das pandeiretas,
tambores, bombos e demais.
As peles de ovella son para
instrumentos que non reciben golpes de baquetas ou
mazas. Para este outro tipo
de instrumentos empregan
peles de cabra, que son de
máis diámetro e máis grosas.
Poderemos visitalo no posto
que terá na rúa do Castelo.
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A muralla de Vilanova dos Infantes.
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Por Calolina Piñeiro.

A vila escollida para a
Romaría que hoxe estamos a
celebrar xurdiu como novo
lugar de asentamento tralo

pasou a ser posesión dos
Infantes Don Felipe e a súa
dona Dona Margarita de la
Cerda.
Non sería ata 1160 cando

Vista dende a rúa do Arrabaldo de restos da muralla.
abandono do castro de
Castromao. Vilanova dos
Infantes, coma tal, nace no
século X fundada por Ilduara,
nai de San Rosendo, para ser
sede do mosteiro feminino de
Santa María de Villanueva.
Este mosteiro mudaría o seu
emprazamento cara a Allariz
no século XIII por orde do rei

comezará a haber poboación
en Vilanova. Neste ano o rei
Afonso II mandou construír a
torre arredor da cal naceu a
vila. Para a edificación da
mesma o monarca obrigaría
ós seus vasalos a exercer o
servicio de mamposta, sendo
eximidos del no 1179. As
Revoltas Irmandiñas botaron

Restos da muralla no sureste, na rúa da Unión.

Afonso X, O Sabio. Sen
embargo, crese que xa no
século XI o dominio dos distinto edificios da vila era con
valor xurisdiccional.
O nome de Vilanova ten orixe
en tempos dos suevos e dos
visigodos como hábitat alternativo ó de Castromao. Por
outra banda este nome non se
completaría ata que o burgo

abaixo esta torre no ano 1474.
Hoxe pouco se pode apreciar
dela máis cós restos atopados
no interior da torre actual,
tamén coñecida como a “Torre
da Homenaxe”.
A finais do século XIV
Vilanova dos Infantes, en
tempos lugar de emprazamento da familia paterana de
San Rosendo, pasa a ser

señorío
de
Don
Xoán
Rodríguez de Biedma, e
comeza a depender da Casa
de Monterrei.

No século XIX, da man da
raíña
María
Cristina,
Vilanova dos Infantes convértese en concello; privilexio
que mantería ata o 1927, ano
no que liga o seu destino ó da
vila de Celanova.
E así naceu e medrou a vila;
arredor do castelo. Isto fixo
que a vila tomase unha
estructura radial, arredor da
torre. Pero non foi un asentamento espontáneo, senón que
no pobo poden apreciarse distintas fases de crecemento
urbano. Por unha banda a
muralla, que hoxe vemos sen
continuidade; delimitaba a
parte máis antiga do burgo ó
mesmo tempo que o protexía.
Fóra dela, os barrios exteriores: a Igrexa ou as prazas;
zonas onde se foron asentando os diversos grupos sociais,
tales como artesáns ou comerciantes, entre outros.
O termo “castro” remite a
tempos moi antergos, alá por
onde a Historia comezaba a
agromar. Refírese a un asentamento anterior ós romanos
e tamén ó lugar onde moraban os nosos ancestros, os castrexos. Sen embargo, en
Vilanova dos Infantes a palabra torna noutro sentido. O
“Castro” é a primeira das divisións que se atopa na arquitectura da vila.

A fortaleza señorial estaba,
pois, dentro da muralla. Esta
serviulle ós habitantes para
defender o seu pobo en tempos
de guerra, proporcionándolle
seguridade e tranquilidade.
Na Idade Moderna converteuse nun dos puntos dos que
a monarquía española se
valeu para establecer unha
liña defensiva, aínda que
Vilanova nunca foi atacada,
dada a súa subordinación a
Celanova. O que hai moito era
unha barreira foise integrando cada vez máis no pobo, ata
o punto de que hoxe é complicado distinguila entre as
vivendas no tramo que hai
entre a rúa do Castelo e a rúa

do Recreo; pero é na rúa do
Arrabaldo onde a muralla
mostra maiores dimensións.

No muro, de orixe medieval,
existen dúas portas. Unha
delas, a Porta do Burgo, presenta unha estructura de
garita e un acceso subterráneo a través dun solar que
serviu tamén de bodega.
Crese que debaixo da muralla
había un túnel que comunicaba o interior do Castro coas
casas exteriores.

As dúas portas e mais a Torre
da Homenaxe conforman o
simbólico da vila. Esta última, chamada popularmente o
Castelo, en memoria do que
algún día foi, é o recordo actual dun complexo de edificacións e de vivenda na
nobreza que alí morou. Tivo
que ser reconstruída no 1481,
pois non foi quen de superar
as Revoltas Irmandiñas. Para
isto, o Conde de Monterrei e o
abade de Celanova acordaron
impor unha derrama de cen
marabedís por casa. Foi alí
onde se estableceu a casa do
concello ata que pasou a
depender de Celanova. No
ano 1999 a Xunta de Galicia,
a través do Plan de
Desenvolvemento Comarcal,
estableceu na Torre da
Homenaxe o Centro Comarcal
das Terras de Celanova.

No noreste de Vilanova,
parte da muralla que dá á
praza Tralacerca.
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S. Rosendo, veciño ilustre de Vilanova.
HISTORIA E ARTE

Este ano 2007 cúmprese o
undécimo centenario do nacemento de San Rosendo, bispo
que foi de de Dumio, Braga,
San Martiño de Mondoñedo, e
de Iria, hoxe coñedido como
Santiago de Compostela, e
despois de renunciar ao seu
posto na actual capital de
Galiza, regresou ao mosteiro
de Celanova, onde morreu no
ano 977.

Ilduara, tamén estaba vinculada coa realeza e funda fora
das murallas de Vilanova un
mosteiro familiar adicado a
Sta. María, e que foi dotado
de numerosas posesións. No
século XIII, Afonso X manda
trasladar o mosteiro e as súas
rendas a Allariz. Abandonado
o mosteiro, a súa igrexa pasa
a ser a parroquial até a construción da actual en 1614. En
1893, as súas pedras son vendidas en subasta pública,
sendo este o seu tráxico final.

Dna. Ilduara, no ano 907,
seguindo ao seu marido
Gutierre nas expedicións guerreiras do rei Afonso III por
Portugal, deu a luz un neno
perto de Porto, que dende
pequeno foi encomendado ao
estudo das letras e da educación humana e cristiana ao
seu tío Sabarico II, bispo de
Mondoñedo, á quen substituiu á súa morte, cando contaba 18 anos.

Imaxe de San Rosendo.
San Rosendo é unha figura
esencial para entender a alta
idade media en Galiza, xa que
soubo desempeñar sabiamente os seus postos de bispo e
abade xunto co de Virrei,
cargo para o que foi designado por orde do rei Ordoño III
no 955. Tivo que pelexar contra normandos, árabes e bereberes nas súas incursións no
noso país, ao mesmo tempo
que traballou pola expansión
cultural por medio de mosteiros e loitou por unha mellora
na xustiza social (valores que
no século X tiñan un sentido
diferente do que teñen para a
sociedade actual).
Rudesindo Gutierre, San
Rosendo, era fillo de Gutierre
Menéndez que tiña a súa casa
solariega en Vilanova dos
Infantes e que ostentaba o
governo de Galiza por mandato do rei Afonso III, quen lle
chama tío. A súa nai era
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despois do ataque dos normandos, o rei Ramiro III
otórgalle o cargo a San
Rosendo, a quen non lle
queda máis remedio que
aceptalo, iso si, contra súa
vontade. Durante o seu curto
mandato de 4 anos, asiste ao
concilio de León, reforma a
disciplina de varios mosteiros, revisa a dotación de
diversas igrexas e mira polo
culto e vida cristiana da diócese.

No ano 974, tendo morriña
da vida monacal e previndo
a súa morte renuncia ao
cargo e regresa a Celanova
onde deixa mandado aos
monxes que atendan por
igual a nobres e plebeos,
libres e escravos, ricos e
pobres. No ano 977 morre e é
soterrado no mesmo mosteiro. En 1196 foi beatificado
polo Papa Celestino III.
Coincidindo pois co 1100 ani-

versario do seu nacemento,
dende diferentes ámbitos institucionais e sociais de
Celanova e dende o Bispado
de Ourense, promoveuse a
organización dunha serie de
iniciativas orientadas a difusión da obra e figura de San
Rosendo que liga unha multitude de localidades do noroeste peninsular: dende Oviedo
até Coimbra, pasando por
León, Zamora, Santiago,
Mondoñedo, Caaveiro, e practicamente toda a provincia de
Ourense, tendo como centro
Celanova e divulgando deste
xeito un riquísimo patrimonio
cultural material: arquitectura relixiosa e civil como mosteiros ou igrexas, pontes e
castelos; esculturas, etc; e
inmaterial: costumes, tradicións, crencias, festas; todo
elos xunguido por unha serie
de camiños que traspasa as
fronteiras e achega os pobos.

O seu traballo divídese entre
a vida espiritual, orando e
predicando, e a actividade
terrenal, atendendo a pobres
e peregríns, construindo hospitais e igrexas, fundando e
restaurando mosteiros, e
como quedou dito, encargándose do governo de Galiza.

No 937 funda un cenobio
dedicado a San Salvador nun
lugar propiedade sa súa familia chamado Vilar e que San
Rosendo pasou a chamar
Celanova e no ano 942 foi
bendecido. Da súa fundación
só fica en pé a Capela de San
Miguel, pequena capela prerrománica de influencia
mozárabe
adicada
ao
Arcánxel que súa nai,
Ilduara, tanta devoción lle
tiña. Renuncia ao bispado de
Mondoñedo, recolle monxes
doutros mosteiros benedictinos como Sto. Estevo de Ribas
de Sil, e el mesmo se fai
monxe. Despois da morte do
primeiro abade, Franquila, os
monxes elíxeno a el como
abade, extendéndose a súa
fama de sabio e santo.
No 970, cando quedou vacante o posto de bispo de Iria,
Santiago de Compostela,

Vista interior da Capela de San Miguel en Celanova.

OPINIÓNS - 17 de Maio de 2007

OS VECIÑOS DE VILANOVA FALAN DA
ROMARÍA CELEBRADA NO SEU POBO.
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Por Carolina Piñeiro.

O 17 de maio do ano 2002
nacía unha nova visión do Día
das Letras Galegas; un novo
xeito de celebrar o día da nosa
cultura, o día do noso.

Ese día naceu a Romaría
Etnográfica Raigame, unha
romaría que pretendía trasladar esa xornada cara ó século
pasado e recuperar, dese xeito,
unha tradición case perdida.
Tratábase de levar a cabo
unha celebración na que as
gaitas, os danzantes, a artesanía e a diversión fosen as protagonistas.

A data non puido ser máis
axeitada. O 17 de maio é un
día festivo; pero a motivación
desta festa autonómica estábase perdendo. A ilusión coa
que comezara no ano 1963
convertérase nun mero descanso da rutina laboral. O
colectivo ourensán Castro
Floxo, hoxe Centro de Cultura
Popular Xaquín Lorenzo,
quixo recuperar o significado
do día das nosas letras e
amplialo a todo o ámbito da
cultura popular galega.

A festa podería terse celebrado en distintos puntos da provincia de Ourense e pode que
algúns deles foran idóneos,
pero non máis có escollido.
Vilanova dos Infantes garda
en tódolos seus recunchos un
doce aroma antergo, unha
sensación de tranquilidade. As
súas pequenas e labirínticas
rúas falan de tempos idos e á
vez, do día a día. O Castelo,
daquela símbolo dos poderosos, é hoxe un máis na vida
cotiá da vila. A antiga muralla, feita para defender ós vilanovenses non é fácil de distinguir actualmente das fachadas dalgunhas vivendas. Un
pobo nacido hai moitos anos;
unha vila que vai cos tempos.
A
Romaría
Etnográfica
Raigame é un punto de encontro da meirande parte dos
colectivos de música e danza
da provincia de Ourense. Pero
tamén é punto de destino de

moitas outras persoas, vidas
de moitos lugares, que queren
rememorar nesta xornada as
vellas romarías; aquelas nas
que se comía no campo e se
bailaba ata que os corpos xa
non daban máis de si.

É un día para comprar artesanía nos postos instalados nos
baixos das casas dos veciños.
Un día para comprobar a arte
dos augardenteiros e catar o
licor café da zona. Un día para
probar as bicas dos panadeiros de por alí. Un día para ver
títeres e xogos tradicionais.
Un día para cantar e bailar.
Un día para lembrar.

Letras Galegas perdure.

Di que “ó pobo corónalle” a
celebración dada a cantidade
de xente que se xunta; ademais está contenta de que se
celebre en Vilanova porque di
que “todo para Celanova non
pode ser”.

O pobo opina

Josefa Fernández: “A min gústame moito; é unha cousa moi
bonita”.

Hoxe, cando o almanaque nos
indica que xa imos pola sexta
edición, os veciños amosan o
seu parecer sobre a Romaría
Etnográfica Raigame.
Lita Villar: “Podo dicirche que
o día da festa está moi bonito,

Os veciños amablemente deixan os seus baixos para que os
artesáns e comerciantes poidan ofrecer os seus produtos a
todos cantos queiran achegarse ó lugar en tan sinalada
data. O pobo desfruta coa
festa tanto ou máis cós que
chegan de fóra. É unha festa
para a provincia, pero tamén
para Vilanova dos Infantes.

Dos balcóns da Praza Maior
colgan as colchas, como en
tempos era tradición nas festas. Os danzantes do pobo participan coa danza típica da
localidade, unha danza moi
antiga que nunca se esqueceu
en Vilanova. A Banda de
Música, con moita sona en
toda a provincia, pecha a festa
cos seus acordes. Os veciños
aguantan a xornada ata o
final, encantados de ver tanta
xente percorrer o seu benquerido pobo durante un día;
sabedores, tamén, de que
quen visita Vilanova antes ou
despois repite.
A Romaría vai gañando co
tempo un prestixio dentro da
relación de festas da provincia, pois son moitos os medios
que ese día acoden á celebración para dar boa conta de
todo canto acontece nela. Pero
é sen dúbida para os veciños
de Vilanova dos Infantes para
quen é máis importante que
esta festa non morra, pois son
eles ós que mellor lles ven que
esta nova visión do Día das

Veciños de Vilanova dos Infantes botando unha partida da
hai moita xente. A min gústame. Venme xente á casa.
Vístese a miña filla de época.
Poñen moitos bares, dan comidas”.

Lita é veciña do pobo de toda a
vida. Vive na Praza Maior e
ten asistido e participado en
tódalas edicións da Romaría.

A Praza do Balcón é un dos
puntos onde máis actividade
hai en todo o día e alí é onde
vive Josefa. Non é de
Vilanova, pero case, pois leva
alí 50 anos. Á pregunta de se a
festa lle é boa ó pobo, contesta
rotundamente que si: “E como
non lle vai ser boa ó pobo; eso
claro que lle é bo.
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Eso unha que non teña ollos,
que nonvexa. Ó pobo élle bo e
despois que tamén lle dá
vida. Hai moitísima xente,
que ese día por aquí non se
anda da xente que hai”. Os
gaiteiros pasan por diante da
súa casa e ten moitos postos
arredor dela pero non lle
importa, máis ben ó contrario. “Eso gústalle a calquera”.
Susana Feijóo Nogueiras: “Si
que me gusta. Moito”.
O Centro Comarcal emprazouse en Vilanova dos

Adolfo Santalices Ferro: “A
festa en por si é moi bonita e
mete moita xente”.
Está contento coa festa, pero
quéixase dos “efectos secundarios que ten”, dicindo que
o pobo queda sucio porque a
xente non ten conta do que
mancha.

Adolfo non faltou a ningunha
Romaría: “Si, sempre participei. E incluso eu non teño
sitio para deixar baixo,
senón tamén o daría, tranquilamente”. Isto amosa que
a xente do pobo non ten pro-

Nacida e casada en Vilanova,
agora vive en Celanova,
aínda que sempre que pode
visita o pobo natal. Sempre
vai á Romaría e mostra o
ambiente de festa que se vive
nese día: “Vámola perder…
Deso nada”.
Gústalle a festa e o ambiente
que se forma nela. Desfruta
cos danzantes e cos gaiteiros
que ese día enchen as rúas.
“Tódolos anos é de medo a
xente que aquí ven. E ver a
eses rapaciños bailar así
desa maneira e os grandes,
claro. Que se poñen en tódolos sitios, por todo o pueblo”.
Luis Pérez: “Ó pobo encántalle a festa. Que siga, que siga
moitos anos”.
O veciño de Vilanova está
contento coa festa pero pensa
que o pobo está un pouco
marxinados, porque “a festa
dálle vida pero había que
tirar máis por este pobo, que
é moi antigo”. Pensa que é
unha cousa boa, xa que “o
pobo é moi bonito e por
tanto, que veña canta máis
xente mellor”; pero reclama
melloras para Vilanova dos
Infantes.
Lucita Bouza Núñez: “A festa
é bonita, si”.

Estivo en tódalas edicións
que
se
celebraron
da
Romaría e gústalle que a
xente vaia de visita a
Vilanova. Pensa que a festa é
boa para o que vende e aproveita para pedir que deixen
vender e construir na vila.
Manolo Díaz “Gamarro”: “A
xente está moi contenta, ademais que colaboran todos”.

brisca de seis un domingo pola tarde nunha praza do pobo.
Infantes no 1999. Hoxe unha
das encargadas é Susana,
que, aínda que é de
Celanova, ten estado en
tódalas edicións celebradas.
Gústalle a festa e di que
“está xenial e animo a todo o
mundo a que veña. E cada
ano está mellor”.

blema en ofrecer as súas
casas, como ben indica
Adolfo: “Eu penso que os do
pobo somos tamén bastante
acolledores; eu o que vexo
mal é o día despois”.

Luisa Santalices González:
“Gústanos a todo o pueblo”.

Manolo, máis coñecido coma
O
Gamarro,
vive
en
Celanova, pero é unha personaxe moi coñecida en
Vilanova. Durante moitos
anos foi o encargado de facer
bailar a danzante que hai no
alto do pao que sostén as cintas da famosa Danza de
Vilanova.
A el gústalle a festa e pensa
que “é un movemento moi bo
para o pobo; ademais que ven
moita xente de moitos
sitios”.
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Manola García: “A xente está
contenta, e para deixar os
baixos e todo non teñen
obxección ningunha”.

Vive en Celanova, pero sempre que pode faille unha visita á casa natal, na Praza
Maior.
Foi
a
tódalas
Romarías que se celebraron e
gústalle a ela e pensa que o
pobo está contento.

Sen embargo, Manola di que
hai xente que se queixa pola
ampla variedade de bares e
tabernas. “En cambio cousas
máis enxebres, máis doutra
cousa, hai poucas. E bares
moitísimos, en cada esquina
hai seu bar”.
Mª Mar: “Eu penso que é
unha festa moi bonita e moi
representativa para toda a
comarca, porque ven xente
de tódolos sitios. Para min
moi ben”.
Rexenta unha zapatería na
Praza Maior de Celanova,
pero sempre viviu na de
Vilanova. Participa na festa
e vístese para a ocasión.
Pensa que lle é boa ó pobo
porque “é unha forma de promocionalo”. Cre que serve
para que a xente de fóra
coñeza a vila.
Mª Mar está contenta de que
tanta xente vaia a Vilanova e
tamén lle gusta a actividade
que hai ese día: “por exemplo
alí na praza non temos problema porque alí están todo o
día”.
O único problema que atopa
na Romaría é que “algún ano
houbo algo de desfase, pero
iso haino en tódalas festas”.

Dolores Fernández Iglesias:
“Gústame o ambiente, gústame a maneira en que está
organizada; gústame todo en
xeral”.

A Loliña da Telleira é do
pobo irmán de Vilanova, O
Cristal. Só estivo unha vez
na festa, pero opina que
“unha cousa desas sempre é
boa para un pobo, ¿non?; creo
eu”. “A min gústame moito,
os postos, as danzas; todo. É
unha festa moi típica”.

ACTIVIDADES - 17 de Maio de 2007

Obradoiro de xogos populares.
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Ao igual que noutros anos, no Campo
1 tamén se poderá xogar cos aros, cos
zancos e cos peóns e haberá competicións de sogaturra.
No Campo 2, pola mañá, realizaranse
competicións de xogo de chave e xogo
de ra. Pola tarde este campo estará
adicado ao xogo da porca e diferentes
modalidades de xogos de bolos, actividades que tiveron grande aceptación
na pasada edición.

O Obradoiro de Xogos Populares , que
estará coordinado polo Centro de
Cultura Popular “Xaquín Lorenzo”,
comezará a súa actividade ás 11.00 h.
e continuará até as 14.00. Pola tarde
reanudará ás 16.00 e os xogos daranse por concluidos ao redor das 18.00h.

a creación dun novo campo de xogo, o
Campo 3, situado no lado esquerdo
das pulperias, onde en horario de
16.00 a 18.00 se celebrará un xogo de
forza: o tiro de carro. Este é un xogo
de mozos e adultos no que se tenta
mover o maior número de quilos nun
carro. O equipo que logre desprazar
Nesta edición, a principal novidade é máis peso é o gañador.

Grazas aos Cursos de Xogos populares que o Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo estivo a desenvolver
durante todo o curso por diferentes
centros educativos da provincia, así
como en asociacións, tanto os monitores como rapaces son coñecedores da
maioría dos xogos prpostos e fará que
este obradoiro sexa máis dinámico e
divertido.
Tamén se contará cunha mesa informativa, co propósito de organizar a
particpación nas diferentes actividades, así como para recoller información sobre outros xogos ou outras formas de xogar, facendo deste xeito un
catálogo máis amplo.

Cine na Romaría: “O home e o carro”.
Antonio Román realizaba en 1940 un
filme de 10 minutos que narraba a
vida dun carro galego. O guión era de
Xaquín Lorenzo, quen tamén prestou
a súa voz para a narración. Foi rodada en Facós, Lobeira, o pobo natal do
etnógrafo ourensan, e os actores foron
os veciños.

zos da cultura popular e a súa
divulgación.

Esta obra podería ter sido o inicio
dunha serie de documentais
etnográficos, mais quedou nun
único e fermoso filme, que para o
noso país e naquel tempo foi todo
un éxito.

Xoaquín Lorenzo contoulle a Román O patio da casa de Ferrín será o
filmar o papel do carro para o campe- imporvisado cine onde se farán
siño e propúxolle narrar a súa vida, pases ininterrrumpidos do filme.
dende o seu nacemento a partires dun
Fotogramas da filme “O Home
carballo até o seu enterro, a
colga do chedeiro nunha parede. Así, Antonio Román,
vendo a calidade do material
que Xoaquín Lorenzo lle ofrecía e emulando a outros mestres
como
Ruttmann,
Dovienki ou Flaherty, realizou este documental etnográfico. O filme ten dúas características que tanto para
Román como para Xoaquín
Lorenzo eran importantísimos: a conservación dos tra-

e o Carro”, de Antonio Román, 1940.
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Grupos de ambientación nas rúas de Vilanova.
ACTIVIDADES

cións de baile.
Dende as once da mañá, as
rúas de Vilanova teñen pro- Por outro lado, o teatro na
gramadas actividades de rúa e os títeres estarán
moi variado estilo.
representados por diferentes compañías: Santi Prego
Haberá vintecuatro grupos e Mª Xosé López, cos seus
de baile, principalmente da contos, romances e histoprovincia de Ourense, pero rias; Art-Monium, que
tamén da de Lugo e paseará cos seus xigantes,
Pontevedra.. Como noutras dragóns e os seus músicos;
ocasións, as prazas do
Arrabaldo, Tralacerca e a
Maior son os espazos reservados para que os bailaríns
mostren as súas cualidades.
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Viravolta que ofrecerán os
seus cantos de cego; o
Grupo Mariacastaña que
recorrerá a de Vilanova cos
típicos personaxes da vila:
cura, criadas, e parella da
Guarda Civil; e Pepe
Penabade, quen volve á
Romaría Etnográfica co seu
afiador “Rodesindo da
Barrosa”.

Perto da Torre, no patio da
casa que Méndez Ferrín ten
en Vilanova, estará ubicado
o espazo reservado para os
contacontos, que a cargo de
Mª Xosé e Zeltia, narrarán
antigas historias que farán
pasar un bo rato de lecer
tanto a pequenos como a
grandes.

Antes do descanso para o
xantar, sobre a una e
media, os Danzantes de
Vilanova executarán a
danza dende a Igrexa até a
Praza Maior.
Tamén poderemos disfrutar
coa música, tanto por parte
de
grupos
de
gaita,
“Coanhadeira”, “Brixel” e
grupo de gaitas de Melón,
así como da Banda de
Vilanova. E a música vocal
correrá a cargo da Coral
“De Ruada” e dos diferentes
grupos de pandereteiras
que acompañan ás agrupa-

Colección de xugos do Museo dos Devanceiros.
Como complemento
á exposición de carros da
colección do Mesón “O
Labrego”, e xunto coa proxección da película “O
home e o Carro”, no patio
da casa de Ferrín poderemos admirar unha pequena
mostra dos xugos que D.
Elixio Rivas foi recopilando
para o seu museo dos
Milagres.
A exposición consta dunha
mostra de cangas e molidas
de diferentes partes de
Galiza e tamén de zonas
limítrofes, como Zamora ou
León.

CONCURSOS - 17 de Maio de 2007
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Bases da VI Edición do Concurso Artístico e de
Investigación “Romaría Etnográfica Raigame.
Con motivo da celebración da VI Romaría
Etnográfica Raigame, organizada polo “Centro
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández” da Deputación Provincial de
Ourense e o Concello de Celanova, co patrocinio da Consellería de Industria e Comercio, a
Fundación Comarcal Terra de Celanova, Caixa
Galicia e Caixanova, e que terá lugar en
Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense) o
día 17 de maio de 2007, convócase o VI
Concurso “Romaría Etnográfica Raigame”,
que estará regulado polas seguintes
Bases:

3. O concurso terá 3 modalidades:

a. Concurso Literario, en prosa ou en verso.

Un mínimo de 3 e un máximo de 5 folios a
dobre espazo mecanografados ou con corpo 12
de letra predeterminada dun procesador de
textos informático. En lingua galega. Non precisan facer referencia explícita á Romaría
Raigame.

b. Concurso Fotográfico.

Recollerán aspectos da xornada de celebración
da presente edición da Romaría Raigame. As
fotografías presentadas deberán ser orixinais
en cor ou en branco e negro. Cada fotografía

Romaría Raigame, pero si á etnografía galega.
Os traballos deberán ser presentados en lingua
galega.
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 organizadores
da VI Romaría Etnográfica Raigame e as súas
decisións serán inapelables.

6. Os traballos deberán ser remitidos ben ao
“Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández”, ben ao Concello de Celanova,
baixo seudónimo. En sobre pechado serán
incluídos os datos do participante: Nome, dirección, teléfono.
7. A data límite de presentación dos traballos
será o día 31 de Xullo de 2007.

8. 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 “Raigame” da “Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación de
Ourense.
9. Os premios serán entregados o día 15 de
setembro en Vilanova dos Infantes.

Fotografía de Héctor P.Guzmán Mendoza, gañadora do primeiro premiso en 2006.
1. Os interesados poderán participar a nivel
individual ou como colectivo, asociación cultural, grupo folclórico, etc.

2. Os temas abordados nos distintos apartados
do concurso deberán estar inspirados ben na
Romaría que se celebre o día 17 de maio de
2007 en Vilanova dos Infantes (CelanovaOurense), ben nas vivencias da cultura popular galega en xeral, segundo a modalidade do
concurso en que participe.

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.
Admitiranse fotografías dixitais sempre e
cando non teñan tratamento informático engadido que vaia máis alá da corrección da cor.

c. Concurso de Investigación Etnográfica.

Non precisan facer referencia explícita á

10. Os traballos premiados quedarán en propiedade da Organización, podendo facer uso
deles nomeando a autoría.

11. Os traballos non premiados poderán ser
recollidos polos seus propietarios durante os
dous meses posteriores ao fallo do xurado, no
“Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
Fernández” da Deputación Provincial. Unha
vez transcurrido ise tempo, os taballos pasarán
a ser propiedade da Organización.
12. A participación en calquera das diferentes
modalidades deste concurso implica a total
aceptación das presentes bases.
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Premios da V edición dos Concursos
“Romaría Etnográfica Raigame”.

En Celanova, o 8 de setembro de 2006
constituíuse o xurado correspondente,
para analizar os traballos presentados
aos concursos de fotografía, literatura e
investigación convocado pola organización da “V Romaría etnográfica Raigame”
celebrada en Vilanova dos Infantes o
pasado 17 de Maio día das letras galegas,
resolvendo cada un deles o seguinte:
APARTADO DE FOTOGRAFÍA

O xurado constituido por Baldomero
Moreiras Blanco, Fracisco Xavier Álvarez
Campos e Antonio Piñeiro Feijóo, acordou
conceder os premios da seguinte maneira:
Primeiro premio de 600 Euros.
Fotografía presentada por Hector Porfilio
Guzmán Mendoza, do Carballiño
(Ourense), co título “H4”.
Segundo premio de 300 Euros. Fotografía
presentada baixo o pseudónimo “O home
do ollo máxico”. Aberto o sobre, o traballo
resultou ser de Juan Andrés Hervella
Vázquez, de Ourense.

O xurado acordou crear un terceiro premio de 50 Euros a tres fotografías, que
corresponden ás presentadas por:

- Diego Luis D. González, de O
Carballiño baixo o pseudónimo “Ecos”.
- Manuel Blanco Guerra, de O
Carballiño baixo o pseudónimo “Troula”.
- Ascensión Rodríguez Nóvoa, de O
Carballiño baixo o pesoudónimo “Meus
ollos”.
Ademais, o xurado acordou conceder tres
accesits a:

- Fotografía “H5”, de Hector Porfilio
Guzmán Mendoza, do Carballiño
(Ourense)
- Fotografía “Redeira”, Juan Andrés
Hervella Vázquez, de Ourense
- Fotografía “O dragón de Raigame”, de
Miriam Amaro Lois, de O Carballiño

Menores de 16 anos, premio de 150 Euros
foi declarado deserto

O xurado acordou conceder un accesit á
foto “Paola 3”, de Paola Pérez Fernández,
de O Carballiño.
APARTADO DE INVESTIGACIÓN

O xurado constituido por Marcos
Valcárcel López, Afonso VázquezMonxardín Fernández e Xulio Fernández
Senra, acordou conceder os premios da
seguinte maneira:

Primeiro premio de 600 Euros: Ao traballo presentado baixo o pseudónimo
“Centauro” e titulado “Metalurxia e técnicas esquecidas dos ferreiros”. Aberto o
sobre, o traballo resultou ser de Aníbal
Cid Babarro, de Ourense.

Segundo premio de 300 Euros: Ao traballo presentado baixo o pseudónimo
“Tardo” e titulado “Os sesres sobrenaturais de Filgueira”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Liliana Carro
Estévez, de Vigo.
APARTADO DE LITERATURA

O xurado constituido por José María
Rodríguez Álvarez, Lalo Pavón González
e Begoña González Guerrero, acordou
conceder os premios da seguinte maneira:

Primeiro premio de 600 Euros: Ao traballo presentado baixo o pseudónimo
“Fortunato de Trasmundi” e titulado
“Conto de Nadal”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Xoán Xosé García, de
Ferrol.
Segundo premio de 300 Euros: Ao traballo presentado titulado “A aventura do
mar”. Aberto o sobre, o traballo resultou
ser de Purificación Rodríguez Rodríguez,
de Ourense.
Menores de 16 anos,
premio de 150 Euros:
Ao traballo presentado
baixo o pseudónimo
“Golfiño” e titulado
“Ollando
ao
meu
redor”. Aberto o sobre,
o traballo resultou ser
de Sara Cid Feijóo, de
Ourense.

Fotografía de Andrés
Hervella que obtivo o
segundo premio no certame de fotografía de
2006.

O carro.

EXPOSICIÓNS - 17 de Maio de 2007
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O “Mesón do Labrego”, na
Merca, foi recopilando nos
últimos anos unha grande
cantidade material etnográfico coa idea de crear unha serie
de museos sobre diferentes
oficios tradicionais galegos.
Entre o material recollido
figura o carro, do que conta
cunha pequena colección procedente de distintos lugares
da nosa xeogafía, o que nos

bre carro de madeira de carballo, ensamblado sen punta
algunha, pasamos por carros
que xa teñen as rodas de ferro
e outros que para maior consistencia, incluso o chedeiro e
o temoeiro foron feitos no citado metal.
A exposición que presenta a
Romaría
Etnográfica
de
Vilanova permite coñecer
máis a fondo este elemento
fundamental da cultura gale-

O hórreo.
Arturo Fernández comezou a
principios dos anos oitenta a
se interesar polos hórreos. Ten
realizado numerosas maquetas co máis mínimo detalle,
sendo unha fiel reprodución
en miniatura da realidade.

O seu traballo non se limita a
copiar os auténticos hórreos.
Tamén se preocupou por estudar e analizar a relación entre
este elemento da arquitectura
popular co medio e o home.

Os cambios económicos e de
modo de vida que a nosa sociedade foi sufrindo nos últimos
anos, levou a que o agro quedase case que en total abandono. A funcionalidade dos
hórreos, no mellor dos casos
mudou, empregándose hoxe
tan só para gardar unhas
estacas, para tender roupa a
secar, facendo de galiñeiros,
lonxe de ter que almacenar
grao como facía antes, sinxelamente porque xa non se colleita. A maior parte deles, deixáronse de utilizar, quendando
en ruína, sendo en moitos

casos un perigo para os veciños que pasan por cerca deles,
porque en calquera momento
poden caer.

Nesta exposición pódese ver a
utilidade que o hórreo tivo na
nosa sociedade. Podemos
apreciar o seu interese dentro
da arquitectura popular e o
atractivo que podería significar para o turismo nas zonas
rurais.

A exposición é tamén unha
denuncia do estado no que se
atopan moitos destes hórreos,
en algúns casos agrupados en
singulares e únicos conxuntos
arquitectónicos, sen ir máis
lonxe, na Merca.

A grande variedade na construción, na forma, nos materiais, incluso nos seus nomes,
fai do hórreo un elemento
cunha importancia primordial
na etnografía galega, merecedor da máxima atención por
parte de autoridades políticas
e culturais para a súa restauración, coidado e conservación.

Sabucedo, A Merca. O S. Laureano coa súa
xugada de vacas cargada co arado.
permite comprobar as diferenzas existentes entre eles.

A maioría son da provincia de
Ourense: A Merca, Celanova,
Cartelle, etc. Tamén hai algún
modelo da Coruña, concretamente un carro cadrado de
Bergondo. En Vilanova poderán apreciar algúns destes
caros.

Tamén podemos apreciar a
evolución que foi sofrindo coa
chegada das novas tecnoxías e
materiais para a súa construción. Así, dende o máis enxe-

ga, está acompañada duns
paneis informativos nos que
se aprecian os elementos e a
nomenclatura do carro, así
como diferentes modelos de
chedeiros, rodas e eixes elaborados por Xoaquín Lorenzo
Fernández.

Como
complemento,
e
ampliando a información,
podemos contemplar a colección de xugos do Museo dos
Devanceiros dos Milagres e o
filme “O carro e o Home”, de
Antonio Román e Xoaquín
Lorenzo Fernández.

CONCELLO DE
CELANOVA
CELANOVA

Canastros situados na rúa da Ronda, en Vilanova.

