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VILANOVA DOS INFANTES:
sete anos facendo etnoloxía
Por sétimo ano, Vilanova convírtese no centro
da cultura popular galega acollendo a
Romaría Etnográfica Raigame.
Ainestimábel colaboración dos veciños da vila,
permite que as cortes e adegas das súas casas,
agora convertidos en baixos e garaxes, se
enchan con artesáns chegados de toda a nosa
xeografía.

Cesteiros, oleiros, carpinteiros, latoeiros, e así
até chegar a uns vinte oficios distintos, permitirán recuperar para a ocasión o saber que
albergan todos estes artesáns, permitindo que
os máis novos vexan e comprendan unha
sociedade que seguía vixente até fai ben poucos anos: a sociedade dos seus avós, e nalgúns
casos a dos seus propios pais.
É neste empeño didáctico no que se enmarcan
as exposicións preparadas pola organización.
AAdega do S. Vivián convírtese, grazas á colaboración do Museo Etnolóxico e á cesión que
fixo das súas pezas, nun centro de coñecemento sobre o viño, un dos produtos que ao longo
da historia e aínda hoxe, impulsou a economía
da nosa provincia.
O viño, que non é só un líquido embotellado

que se merca nun supermecado, engloba unha
serie de elementos e coñecementos que pasan
desapercibidos para a gran maioría. A través
das pezas cedidas polo Museo ribadaviense e
os paneis explicativos, poderase coñecer cal é o
proceso que leva dende o cultivo da viña até a
produción do viño.

HISTORIA E ARTE
- O Cristal: arquitectura
histórica.
- A Virxe do Cristal, inspiración da lenda currosiana.
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- Oficios tradicionais: O
Coroceiro.
- Redeiros de río.
- Obradoiro de instrumenPor outra banda, a Asociación Barcas do
Minho de Chantada expón na praza da Torre tos musicais.
unha serie de embarcacións de río, que nos - Xogos Populares portuachegan aos tempos nos que o Miño e outros gueses.
ríos galegos, ante a carencia de infraestruturas, era salvado grazas ao esforzo e pericia dos
barqueiros. Persoas, animais e mercancías
pasaban dunha beira a outra do río en barcas
que as pontes e actuais medios de transporte
relegaron ao olvido.

En 2008 celébrase o centenario da morte de
Curros Enríquez, quen tomou Vilanova e a
Virxe do Cristal como inspiración para a súa
obra poética. Ao igual que Curros, os
Danzantes de Vilanova honran cada ano á súa
Virxe ofrecéndolle a danza. Nesta ocasión, con
motivo da creación da Asociación de Danzas
Brancas, o Concello de Celanova convidou á
Romaría aos Danzantes de Redondela, dando
así, unha visión máis ampla deste dipo de
danzas da nosa terra.

CONCURSOS
- Fotografía
- Investigación
- Premios da VI Edición do
Concurso Raigame.
COLABORACIÓNS
- Os viños galegos na filatelia.
Contactos en:
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DANZAS GREMIAIS: VILANOVA E REDONDELA

Recentemente creouse a Asociación Galega de Concellos con
Danzas Brancas, na que se inclúen todas as danzas gremiais
e procesionais que se realizan no noso país. O nome débese ao
color da vestimenta que empregan os danzantes, que é branca.

Nas catro provincias galegas seguen vivas ao redor de 30 concellos que manteñen as súas danzas brancas e que amosaron
o seu interese por se integrar nesta asociación, que ten como
principais obxectivos contribuir na conservación e divulgación deste apartado do patrimonio cultural inmaterial
galego, ao tempo que propón a realización de actividades
como unha exposición itinerante sobre as danzas, a convocatoria dun curso monográfico, a publicación de todas as danzas brancas galegas seguindo o exemplo das realizadas no
seu momento pola Escola de Danza da Deputación de
Ourense, e fomentar o intercambio das danzas existentes
entre os concellos que as manteñan.

antiga. Relata que “foi organizada no ano 1700 ou así. Alí na
praza do Balcón estaba o hospital e houbera unha cólera de
moitos enfermos en Vilanova”. Por isto, o gremio dos zapateiros apareceu danzando alí para darlle gracias á virxe por
deixalos libres da enfermidade.

Don Adolfo Enríquez, párroco de Vilanova, asegura que “a
danza é un pouco coma o distintivo da vila. Aquí: zapateiros,
músicos e danzantes”. Así, como característica propia do
lugar, coa ilusión coa que sempre a viviron os veciños e co
afecto que teñen pola súa virxe, a danza perdurou no tempo.
Nos seus comezos só podían participar homes, pero despois,
pola falta de danzantes masculinos, admitíronse mulleres.

É dentro deste último punto no que o Concello de Celanova
invitou ao de Redondela a participar na Romaría Raigame
coa execución da Danza das Espadas e Penlas, programada
para as 13.30 na Praza Maior.

Esta danza ten lugar en Redondela con motivo do Corpus.
Na procesión tamén participan os danzantes, as penlas (simbolizando aos anxos) e a Coca, que segundo a lenda era un
dragón que atemorizaba á vila até que uns mariñeiros mozos
conseguiron derrotalo e para festexalo, bailaron ao seu redor
collidos das espadas.

A última hora da tarde, ás 19.30, e tamén na Praza Maior,
será o turno dos Danzantes de Vilanova, que ofrecerán a súa
danza en honra da Virxe do Cristal. A danza, que nun principio era realizada polos membros do gremio dos zapateiros,
oficio fortemente arraigado en Vilanova, ten lugar o 15 de
Setembro. Esta romaría leva á virxe en silencio dende O
Cristal ata Vilanova, onde fai un percorrido polo pobo. A volta
ó santuario faina acompañada dos danzantes.
Conta Manolo Díaz, máis coñecido coma o “Gamarro”, que a
danza é algo que para o pobo “significa moito” por ser moi

Os danzantes de Vilanova realizando un paloteo

O pedáneo de Vilanova, Manuel Meléndez, o “Carrollas” coincide na importancia que a danza ten para a vila porque “sempre foi acompañando á virxe”.

O único problema que atopan hoxe na danza é que non hai
quen a baile, algo que preocupa a tódolos entrevistados.

Pero isto non sempre foi así; non sempre tiveron
que andar atrás da xente para que danzara. José
Luís Meléndez, o “Neso”, como todo o mundo o
coñece, di que “antes había que pagar por ir á
danza. Había que pagar unha ola de viño. ¡Que
remedio quedaba!”.
A pesar de que a xente nova non participa, como
aseguran, e sempre hai problemas para atopar os
oito bailaríns, o pobo de Vilanova non deixa pasar
a romaría da Virxe do Cristal e, con ela, a reverencia e loubanza que lle fan á Nai cada vez que
os acordes da Danza de Vilanova soan na gaita e
os danzantes quitan o sombreiro para saudar á
súa pequena “pedra, pedriña”.

Danza das Espadas de Redondela
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GRUPO DE CANTARES “Mulheres de Lorvão”, COIMBRA

Por Sérgio Fonseca

O Grupo de Cantares "Mulheres de Lorvão" surgiu no seio do
Grupo Etnográfico de Lorvão, em Outubro de 2002 por se ter
constatado que, no vasto espólio musical recolhido, existiram,
cantares em Lorvão e arredores, que eram só entoados por
mulheres.
Acredita-se que estes cantares que, durante séculos, animaram
trabalhos, serões, tempos de lazer, e, até quando as mulheres de
Lorvão se juntavam para rezarem as novenas, poderão ser
recantados e apresentados com uma situação poético - musical
que traz em si a marca de uma realidade social e artística que foi
gerada dentro e fora do Mosteiro de Lorvão.

Dentro das tradições musicais do nosso povo, estes cantos
femininos constituídos por polifonias vocais ocupam um lugar de
destaque, mas são hoje muito pouco conhecidos.

enriquecidas por um refrão mais ou menos complexo, estas
modas são entoadas a 2, 3 e 4 vozes sem qualquer
acompanhamento instrumental e exprimem toda uma
problemática feminina à volta de duas grandes linhas
condutoras: O amor e o trabalho.

As vozes são agrestes. Guturais e abertas, mas frescas e suaves.
Como o cheiro da erva-de-são-roberto e do Rosmaninho,
envolvidas
No verde cintilante do loureiro e do castanheiro, que se alapam
no fundo de estreito e alcantilado vale de austera beleza.
Com andamento vagaroso e de ritmo pouco marcado, a
sonoridade de alguns destes cantares fazem vir à memória as
antigas polifonias medievais com fortes influências do cantochão.

A “paixão“ pelo canto polifónico era uma das características mais
marcantes da música cantada por mulheres, em Lorvão e
arredores. As modas entoadas no trabalho dos palitos, e também
nos trabalhos do campo, nos tempos de lazer dos domingos e dias
santos, na reza das novenas, nas festas, idas e nas vindas para
os locais de trabalho.
A melodia está contida na voz de baixo ou ponto, que inicia o
cantar, e as outras vozes vão entrando sucessivamente de modo
pouco rigoroso, com um timbre muito próprio.
Normalmente formadas por simples quadras, muitas vezes

“Escola de Etnografia” DA CASA DO POVO DE CACIA-AVEIRO

Por Cristina Gaspar

A Escola de Etnografia da Casa do Povo de Cacia (AveiroPortugal) é uma associação juvenil que pretende, entre
outros fins, promover o ensino e a divulgação do folclore,
enquanto ciência das tradições, crenças, costumes e artes
populares, e divulgar as raízes etno–folclóricas do povo
portugués.
Desde Abril de 2003 que tem vindo a exercer actividades
de vertente etno-folclórica tais como:

Participação no Cortejo Etnográfico e Festival do Grupo
Folclórico da Casa do Povo de Cacia, recolhas etnográficas recorrendo à sabedoria popular dos “avós”, realização
de Encontros de Folclore Infantil com a participação de
grupos vindos de outras zonas do país, realização de formação integrada em etnografia, onde prevalece a transmissão de variados saberes como tecer mantas e esteiras,
tocar instrumentos tradicionais (harmónica de boca,
cavaquinho e viola braguesa), jogar o pau, pião e demais
jogos tradicionais; Aprendizagem das danças e cantares
da nossa zona, lenga–lengas, provérbios, lendas, etc…
Dentro do seu repertório que exibe, os viras , canas ver-

des e modinhas de roda que o Grupo eram dançadas nos
serões que se faziam em Cacia, a caminho das romarias
da região, no final dos trabalhos do campo e aos domingos nos adros das capelas.

Os trajes são cópias fieis dos séculos XVIII, XIX e XX, e
neles se destacam os trajes ricos, trajes de trabalho ligados ao campo e ao rio e trajes de romaria.
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O CRISTAL: ARQUITECTURA HISTÓRICA

Por Carolina Piñeiro

Falar da historia de Vilanova dos
Infantes é falar, por extensión, da historia do Cristal.

Esta poboación consta dun núcleo irregular e bastante disperso, ademais de
estar dividida pola estrada N-540, que
une Ourense coa fronteira portuguesa.
É difícil pasar por esta estrada sen
reparar no Santuario da Nosa Señora
do Cristal; e máis cando un coñece a
extraordinaria reliquia que garda dentro.

Fachada principal do
Santuario da Virxe do Cristal
A estructura arquitectónica actual da
igrexa é consecuencia de diversas
transformacións, as últimas realizadas
durante o século XVIII, e consiste
nunha única nave central con planta de
cruz latina. No centro do altar, debaixo
da cúpula e como monumento central
do interior do santuario, está o baldaquino que acolle a figura da virxe.
Tódolos retablos do interior da capela
pertencen á corrente neogótica.

A construcción do conxunto está relacionada co culto mariano de mediados
do século XVII que xurdiu cando unha
moza da parroquia atopou unha singular imaxe da virxe policromada inserida
nunha pequena estructura cristalina
que deu lugar ó nome da localidade.
O que máis asombra desta peza é o seu
reducido tamaño e a súa orixe descoñecida, pois chegou a ser analizada cristalograficamente por diversos científicos
que non foron quen de lle dar explicación a como puido ser construída coa
tecnoloxía propia da época. Non existe,
polo tanto, aínda ningunha explicación sobre a súa
aparición máis que a fundada nas lendas que circulan na zona dende o
século XVII.
O culto á virxe comezou
aproximadamente no ano
1650, tal como indica o
Padre Juan de Villafañe
que visitou a zona en
1772 e escribiu a historia
“de la invención y principios del culto de esta maravillosa Imagen” que circulaba naqueles intres
pola parroquia. Segundo
afirma o etnógrafo,
X o s é Antón Fidalgo
Santamariña no libro
“Vilanova dos Infantes.
Patrimonio etnográfico de
una parroquia ourensana”, nos escritos do
xesuíta Villafañe, ademais de na tradición
oral, baseou o poeta
celanovense Curros
Enríquez o fío argumental da composición ó versificar a lenda.

Pero tanto chama a
atención o santuario coma o que hai
fóra del, é dicir, o seu entorno; que
comeza cun adro amurallado. A parte
baixa constitúe un merendeiro no que
destaca o altar no que a parroquia
celebra a misa do día 15 de setembro,
que é cando ten lugar a celebración da
aparición da virxe. Inaugurado no ano
2002, construíuse como alternativa ós
problemas de espacio que ocasionaba o
campo da festa.

Ata o 1999 o peto das ánimas estaba
ubicado ó pé da estrada para que quen
pasara por alí tivese a caridade de dar
“Limosna para nuestra señora del
Cristal”, como dicta na súa inscripción.
Actualmente o seu emprazamento
trasladouse ó merendeiro, privándoo
así, en certa medida, da condición
viaria coa que foi creado.
Na outra marxe da estrada que conduce á capital da provincia está o
“campo da festa”, onde tódolos meses de
setembro se celebran as verbenas das
festas do Cristal. O máis significativo
deste campo é o Palco da Música,
actualmente restaurado polo Concello
de Celanova. Data de comezos de século e remite automaticamente á existencia dunha banda de música, o que non
fai máis que reafirmar a estreita
relación da historia da parroquia coa
música e coa danza.

O Libro de Actas da Banda de Música
de Vilanova dos Infantes recolle que na
sesión do 30 de xullo do 1926 foi
adquirido o terreo no campo do Cristal
para a construcción do palco. Dous anos
despois, segundo este mesmo libro, xa é
utilizado, mediante cobro, pola Banda
de Música para amenizar as festas.
Un pobo, o do Cristal, cunha historia
ligada á música e á relixión; elementos
que teceron os fíos dunha historia moi
presente aínda hoxe nas xentes do
lugar do Cristal e dunha boa parte da
provincia de Ourense.

Palco da música no campo
da festa do Cristal
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A Virxe do Cristal, INSPIRACIÓN DA LENDA CURROSIANA

Por Carolina Piñeiro

Por aquí se corre que han muerto por completo en tu corazón los recuerdos de tu
patria. Si esto no es verdad, nunca mejor
ocasión para justificarte: escribe.

Así comeza Manuel Curros Enríquez a
lenda da Virxe do Cristal:
Vilanova dos Infantes
É vila de grande sona:
N’hai zapateiros n’o mundo
Que batan millol-a sola;
Non se cocen en ningures
Petadas qu’aquí non cozan,

E d’aquí sán pr’os teares
As millores mazarocas.
Aquí está a gracia d’os homes
Y-a fror y-a nata d’as mozas;
En fin, solo aquí naceron,
Solo aquí, Martiño e Rosa.

Xan de Bentraces, que estaba namorado
de Rosa, acendera os ciumes de Martiño
dicíndolle que a xente do pobo se ría del. O
erro de Martiño ó crer estas palabras
provoca a ruptura da parella e que, a partir de entón, todo vaia mal para o mozo.
Esta foi a nota que dona Petra Enríquez
lle enviou ó seu fillo Manuel, daquela residente en Madrid, animándoo a participar nun concurso poético que se celebraba
en Ourense o 24 de febreiro de 1877. O
premio, finalmente obtido por Curros
Enríquez, constaba, segundo as súas palabras, de “dous mil reás, ofercidos pol-o
señor D. Modesto Fernández e González ó
autor d’as tres millores poesias dedicadas
á cantar unha tradicion, un tipo y-onha
costume de Galicia”. Deste xeito, xunto
coa peza “AVirxe d’o Cristal”, o “poeta cívico” presentou “O gueiteiro” e “Unha boda
en Einibó”.
O encanto e orixe da Virxe do Cristal era
un misterio que aínda non atopara explicación, pero a lenda sobre a súa aparición
era xa ben coñecida polas xentes do pobo;
entre elas, a nai de Curros. Petra nacera
en Vilanova dos Infantes en 1814, cando
xa a historia da imaxe cristalina formaba
parte da cultura popular, pois un cantar
do pobo dicía: “Rapazas de Vilanova/ Ben
vos podedes gabar,/ Que non hai Virxe n’o
mundo/ Com’a Virxe d’o Cristal”.

A historia lendaria aprendeuna o neno
Curros da súa nai, sen supoñer sequera
que anos despois sería un dos poemas que
comporían o volume “Aires d’a miña
terra”, publicado en 1880, e que o converterían nun dos precursores do
Rexurdimento literario galego.

A virxe preséntase unha noite na
habitación de Rosa, “pura com’on cristal”,
para lle dicir que velará por ela. Ó día
seguinte, será cando a Martiño lle apareza
a imaxe “d’a bendita Nai de Dios”.
Era unha pedriña pedra,
Era unha pedra pedriña,
Com’ on hobo de galiña,
Tallado en fino cristal;
Unha pedra primorosa,
Elíptica, limpa, pura,
D’ artificio e soldadura
Sin xiquer’ unha sinal. (…)

Non é un coyiño formado
Pol-os gotexos d’a terra,
Nin en canteira nin serra
Puido topal-o ninguén.
Non é unha pedra de neve
Qu’ a calor derretería,
Nin salacion, que tería
Outra forma d’a que ten. (…)

Martiño, que ameazara a Xan con cortarlle a lingua, cumpre a súa palabra.
“Estando n’estas liortas/ Sin saber cómo,
corréuse/ Que era de Xan de Ventraces/
Aquel cativo presente// Pois, pol-a mañá
moi cedo/ Xan, derrengado, morréndose,/
Chegóu á vila mostrando/ Non tér a
lengua entre os dentes.// Cando esta nova
se soubo,/ Moitos lástema lle teñen,/ Pero
moitos mais escraman:/ «¡Ben feito, pra
que escarmentes!». A lenda fíxose, se
cadra, máis lenda nos versos do poeta.

Curros débelle boa parte da súa presencia
na literatura galega á súa nai: ela era de
Vilanova dos Infantes e foi gracias a isto
que Curros coñeceu de primeira man a
lenda da Virxe do Cristal; ademais de ter
sido Petra quen o animou a participar no
certame literario que o deu a coñecer como
poeta.

As liortas que o carácter rebelde de Curros
Enríquez lle ocasionaba co pai e que
provocaron a súa marcha da casa familiar
ós 15 anos, non fixeron que a relación coa
nai tamén fose difícil. Da morte repentina
de Petra, en marzo de 1880, naceron os
versos de “Na morte de miña nai”, onde
expresa a dor polo sentido falecemento:
“Doce malenconía, miña musa,/ do meu
esprito noiva feiticeira,/ déixame que hoxe
no teu colo dorma/ sono de pedra!”.

Vilanova dos Infantes era o berce da súa
nai e, por iso, Curros coñeceu dende
pequeno a historia do lugar “onde é mais
tépedo o vento/ que a terra gallega azouta”. Pero máis alá de ser neto da “vila de
grande sona”, o poeta quedou ligado, a
través da virxe, a ela para o resto da historia.
Non só Celanova é a patria literaria de
Curros; Vilanova tén unha presencia case
tan importante no nacemento da súa
faceta lírica. Porque falar da Virxe do
Cristal é falar da súa lenda e falar de Rosa
e Martiño é falar de Curros Enríquez.
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AS TRES MENTIRAS DO BARQUEIRO

Partindo da coñecida fábula
Esopo, con numerosas versións
cultura popular, dámoslle a volta
encabezamento para esquecer
aprendido sobre a cultura fluvial.

de
na
no
o

Os ríos galegos non foron navegables

A forte ocupación do territorio
arredor dos ríos, situándonos na
densa rede fluvial do noroeste
ibérico, motivou unha grande
variedade tipolóxica de embarcacións. Como medios de paso, pesca
e lecer deron resposta ás necesidades
dos ribeiraos. Até a segunda metade
do século XX o espallamento das
barcas de río foi notorio. Pensamos
que todos os cauces fluviais de certa
entidade contaron con embarcacións.
Anotamos a presenza de barcas

cando menos nos ríos Miño, Anllo,
Támoga, Ladra, Parga, Narla, Neira,
Sarria, Asma, Avia e Arnoia; no Sil,
Bibei e Cabe; no Limia, Búbal e
Támega; no Navia, Eo, Masma, Ouro,
Landro e Sor; e no Eume, Mandeo,
Xallas, Tambre, Ulla, Umia e Lérez.

Son tres as tipoloxías dos ríos galegos

Unha primeira referencia ás formas
fluviais témola na obra de Xaquín
Lorenzo, visión que sen revisar segue
a divulgarse, mais trátase dunha sistematización moi parcial e imcompleta, simplemente porque o mestre da

etnografía galega non chegou aos tramos superiores de ríos como o Miño
ou o Ulla, e non falamos só da recollida de tipos de embarcacións fluviais.
Partindo de un patrón universal, o
tronco flutuante, do que deriva a
balsa —unión de troncos ou xangada
do Miño e Támega— e a canoa —considerada como o barco primeiro, con
lembranzas no Sil—, que unidas dan
lugar ao barco de dornas dos ríos
galegos, chegamos aos cascos de
táboas en fiadas sobrepostas —na
dorna marítima, no carocho do Miño
e no rabelo do Douro— e a tope, os
barcos propiamente ditos.
Polas formas e
diferenciamos un
tipoloxías básicas
nos ríos galegos,

pola estrutura
mínimo de dez
de embarcacións
que superan a

quincena se consideramos as
variantes locais. Así, atendendo ao
número de frotadores, atopamos un
exemplar de dobre casco como é o
barco de dornas. Seguindo polos
monocascos, temos as barcas do
primeiro tramo do Miño ou batuxos,
a barca do Sil, a barca de paso dos
portos fluviais, a do Ulla, a gamela
da foz do Miño, a lancha —apropiada
para o paseo nos traxectos vilegos dos
ríos, como no Asma en Chantada, o
Cabe en Monforte de Lemos, o Arnoia
en Baños de Molgas e Allariz ou o
Umia en Caldas de Reis—, do mesmo
grupo que a batela e caíques, o

carocho —igualmente coñecido como
anguleiro ou barco do Miño—, e
finalmente anotemos como a
dianteira en punta redondeada da
barca do Landro se contrapón á
estreita e aguzada da lagoa de
Antela.
A variedade nas tipoloxías recollidas
debemos interpretala como unha
mostra da riqueza da cultura das
ribeiras. Contextualizadas debidamente, comprenderemos como
todas as formas son válidas,
axeitadas á zona na que se
desenvolven, e froito de anos de
experiencia e de evolución propia.

A musealización é a única maneira
de conservar o patrimonio

Máis alá de pedestais, vitrinas e cordas delimitadoras dos visitantes,
inserir as embarcacións na dinámica
social é democratizar o legado patrimonial. Apostamos pola socialización
e o disfrute dos bens culturais. E
miramos ao futuro sabendo que cultura fluvial temos un potencial que
podemos empregar.
Semella que, sendo os encoros aproveitables para a navegación, desaparecida a necesidade de comunicación
transversal polo río coa proliferación
de pasos elevados e cortada a riqueza
natural co levantamento de presas
hidroeléctricas que impide a continuidade da pesca (anguías, salmóns,
sábalos, lamprea...), a ocupación do
tempo libre é o único espazo que
teñen hoxe as barcas fluviais para
servir á sociedade. Desde Barcas do
Minho estanse dando os primeiros
pasos, encamiñados á utilización das
embarcacións tradicionais como
recurso en variadas activacións
patrimoniais. Así anotamos o número
de 3.600 persoas navegando polo
Cabe en 2006 nos meses de xullo e
agosto (máis de 6.000 participantes
en embarcacións tradicionais se
sumamos os obradoiros para nenos e
os días da Festa do Río, que cada ano
se celebra en Monforte de Lemos).

Barcas do Minho

w w w. b a r c a s . o r g
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MUSEO ETNOLÓXICO. RIBADAVIA

Por Victor Manuel Castro Carballal

O nacemento deste museo foi unha iniciativa de Chamoso Lamas, quen considera a creación de tres Museos de Artes
e Costumes Populares de Galicia, o da
Montaña (Museo Etnológico de El
Cebreiro), o da Costa (Museo Marinero
de las Artes de Pesca, en Combarro) e o
do Val, denominación xenérica do Museo
del Ribeiro en Ribadavia. O seu obxectivo, segundo o seu promotor, era documenta-la rexión de Galicia máis coñecida e afamada polos seus caldos, ó tempo
que asumiría a peculiaridade antropoxeográfica do “Val” máis significativo da
paisaxe galega.

Pero a súa andadura como tal comeza no
1979, cando o edificio pasou a estar baixo
a dirección do Ministerio de Cultura, que
decidiu instalar nel o Museo do Ribeiro.
Así, nun primeiro momento configurouse como a Sección Etnográfica do Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense, do
que foron trasladadas as pezas de carácter etnográfico para constituírse neste
como colección central. A súa denominación oficial pasou a ser a de Museo de
Artes e Costumes Populares de
Ribadavia, e con dita titulación foi transferido á Administración Autonómica,
que posteriormente decidiu a súa separación administrativa da dirección do
Museo Arqueolóxico Provincial. Hoxe
este centro posúe a denominación de
Museo Etnolóxico de Ribadavia, e a
Conselle-ría de Cultura da Xunta de

Entrada do museo na rúa
Santiago, 10 de Ribadavia

Galicia estuda o seu crecemento e reorganización. Crecemento que
inclúe a incorporación
de dous novos edificios:
un para albergar a área
de servizos técnicos e
administrativos incluíndo arquivo, biblioteca e
laboratorios, e outro de
inminente apertura adicado á creación do
Museo Galego do Viño,
que funcionará como
unha sección monográfica adscrita ó Museo
Etnolóxico. O primeiro
inmoble está emprazado en fronte do
museo, na rúa de Santiago, e o segundo
na casa reitoral da localidade de Santo
André de Camporredondo. Ademais, o
Museo dispón dende o ano 2007 dun
almacén de reserva para as coleccións
que non están expostas ó público.
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Sala do textil no museo etnolóxico

O número total de Fondos Museográficos
inventariados é de 3500 pezas. A estas
teríamos que engadirlles tanto o material contido no Arquivo Fotográfico como
o Fondo Oral, a Hemeroteca ou os
amplos fondos da Biblioteca.

Facendo unha pequena relación do tipo
de fondos que podemos atopar neste
museo diríamos que responden á temática etnolóxica da cultura rural e vilega de
diversas comarcas da provincia de
Ourense; trátanse, sobre todo, de fondos
para a documentación das labores agrarias e de tecnoloxía dos oficios. Así, en primeiro lugar, teríamos que falar das pezas
que foron trasladadas dende o Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense
(cerámicas, apeiros de traballo, indumentarias) cando se abriu o centro como unha
sección etnográfica deste. A estas sumáronse outras pezas ben por compra, ben
por doazón, que pasaron a formar parte
dos fondos museográficos. Neste sentido,
os fondos abarcan tódalas parcelas da
etnografía, dende talleres de carpinteiros,
a maquinaria agrícola de principios de
século, todo tipo de pezas vinculadas coa
elaboración do viño, cerámicas,...
O plantexamento museolóxico do centro contempla a posta en marcha de
diferentes exposicións temporais ó
longo do ano que conviven cunha exposición semipermanente, adicada ó sec-

tor téxtil. Por outra parte o departamento de difusión desprega un rico
abano de actividades, colaborando e
interactuando con diferentes colectivos.

A colaboración co “Centro Cultural
Xaquín Lorenzo” e a “Romaría Raigame”
responde ós desexos e á vontade do
Museo de traballar conxuntamente con
aquelas institucións que persigan fins
culturais, de difusión do patrimonio,
achegando con este tipo de actuacións o
museo ó público e á sociedade.

Tras unha primeira toma de contacto cos
representantes da organización da
Romaria Raigame pómonos a traballar
para tratar de satisfacer as súas demandas e inquedanzas. O fin é proporcionar
unha serie de pezas que documenten o
proxecto expositivo que están a deseñar
centrado na temática do viño e a súa elaboración. Utilizando os medios de documentación (programas informáticos
específicos) realízase un primeiro e
amplo filtrado de pezas, adecuándoas ó
tema (interesa a procedencia xeográfica
dos fondos, que proveñan do ámbito
local). Estas propóñenselle ós membros
da Organización, e finalmente decídese
en función da adaptabilidade das pezas
ó espazo expositivo e do estado de conservación das mesmas, tratando en todo
momento de preservar a integridade das
pezas e a súa seguridade. Tramitados os
pertinentes permisos, cursados á
Administración Autonómica, os obxectos
abandonan temporalmente a colección
do Museo para que sexan disfrutados e
contemplados polo público que acuda á
Romería Etnográfica Raigame.
http://museoetnoloxico.ribadavia-blog.xunta.es/
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OFICIOS TRADICIONAIS: O COROCEIRO

Dentro das actividades que o Centro
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
realiza na súa sé ao longo do ano,
está a de ofertar obradoiros de oficios
tradicionais. Despois de teren pasado
polas súas instalacións fiadeiras, cesteiros, bordadoras e tecedeiras, este
ano tamén se acercou o señor
Alejandro Regal, da parroquia de
Castro de Carballedo, no concello da
Barrela, Lugo, recoñecido coroceiro.

Nunhas cantas sesións, o Sr.
Alejandro ensinou a un grupo de
nenos de entre 9 e 12 anos a facer
cordas con xuncos e como sería a continuación do traballo para elaborar
unha coroza completa. Ao mesmo
tempo daba as explicacións pertinentes en relación ao este oficio tan vinculado ao do cesteiro, e narrou a súa
experiencia. Comezou a facer corozas

hai máis de setenta anos, sendo
ainda un mozo, cando chegaba do traballo. Aprendeu, ao igual que moitos
outros artesáns da nosa xeografía,
indo xunto un veciño polas noitiñas e
vendo o que el facía.
Pero a máis das corozas, tamén contou como facían xoguetes cos xuncos,
como foguetes ou fondas coas que
rompían os cristais das xanelas dos
veciños.

As novas tecnoloxías e o cambio de
usos, fan que este elemento da vestimenta, noutrora habitual en todas as
casas nas que houbera que pastorear,
estexa hoxe case que desaparecido,
ao igual que os seus creadores, os
coroceiros.

A ilusión do Sr. Alejandro é que algún
mozo queira aprender a facer corozas.

REDEIROS DO MIÑO

Rosendo González Tomé e Manuel Sarandón, veciños de
Arbo e pescadores do río Miño, achégannos ao traballo de
redeiro. Preparan con agullas de buxo e fío a cabaceira —
arte de grande tamaño— e as antigas masouras, a modo
de boitiróns, usadas nas pesqueiras do río para coller
especies tan aprezadas como as anguías, lampreas e
sábalos.

transmisión patrimonial pola memoria unha vez que os
ríos foron transformados nunca sucesión de presas e
encoros sen os indispensables sistemas que permitan o
remonte das especies migratorias que subían para
desovar ou de xuvenís. A esto hai que engadirlle a

Pouco máis podemos facer que lembrar aparellos de
pesca, que os máis novos pensarán propios do mar e
imposibles para os ríos do interior. Deterioradas en
alpendres e faios, as escasas artes que podemos atopar, o
único espazo que lles deixamos para conservarse é a

Nasa do Miño para a Lamprea,
sección e molde para o bozo.

Debuxo de Xaquín Lorenzo

“Cercote de atallada” do Miño para o sollo.

Debuxo de Xaquín Lorenzo

contaminación —verquidos industriais, deficiente
depuración de augas residuais dos asentamentos
humanos, pesticidas e abonos agrícolas—. Os poucos
veciños que moran nas ribeiras, integrados no medio no
pasado recente, ven prohibido o aproveitamento
tradicional —por unha administración que prefire que a
pesca sexa estragada polas turbinas das centrais
hidroeléctricas, que non entende de extracción
controlada, e mesmo que escolle para repoboar
variedades alóctonas que provocarán a medio prazo
graves desequilibrios no ecosistema fluvial—.
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OBRADOIRO DE ENREDOS MUSICAIS

Por Emilio Lois

Este é un obradoiro onde cada quen
aprende a fabricar os seus propios
xoguetes ou instrumentos ó igual que
o facían os nenos de antes, cando non
había os avances nin as posibilidades
que hai hoxe en día.

Neste obradoiro pódense facer instrumentos a partir de materiais como
a cana, pólas de salgueiro, castiñeiro
e loureiro, noces, abelás, tocar con
follas de hedra ou limoeiro,etc.
Nun tempo de dez ou quince minutos
podemos fabricar instrumentos como
castañetas de cana, reco-reco, asubios de aveneiro, pitos de loureiro,
asubios de cana, caralletes de noz,
pipas de castiñeiro, mirlitóns de
cana, etc.

Moitos destes enredos foron usados
ben como xoguetes, (cando o que se
trataba era de facer barullo con eles
para xogar) ou como instrumentos ou
inicio a outro instrumento, como é o
caso das gaitas de cana, pipas de castiñeiro, frautas de cana ou gaitas de
alcacén.
Gran parte dos instrumentos presentados neste obradoiro foron recollidos
á xente maior, principalmente a
“vellos” gaiteiros.

A continuación unha breve mostra
dos instrumentos a construir.

Reco-reco: consiste nunha cana duns
2,5 ou 3 cm. de diámetro e uns 15 de
longo na que imos facer en toda a
cana uns rebaixes cunha separación
de un ou dous cm.
despois cunha
variña ou caniveira de menos grosor, frótanse estes
rebaixes para
acada-lo son e
crear ritmos.

Asubío de avelá:

para a fabricación
deste instrumento,
hai que facer un

rebaixe na casca da avelá ata chegar
ó interior. Logo valeirase a casca e ó
soprar polo furado, obtense o son.

Carallete de noz:

este é un instrumento de percusión fabricado con
media casca de noz á que imos fixar
unha varilla de cana cun sedal ou fío
forte. Ó retorcer este fío, créase un
resorte. Sostendo a noz cunha man e
batendo cos dedos sobre a varilla prodúcese o son.

Mirlitón de cana: é unha cana grosa

duns 10 ou 12 cm. de longo e 2 de diámetro. Na metade da cana faise un
furado de 1 cm de diámetro e logo
tápase un dos extremos con papel de
cebola ou celofán. Ó cantar polo furado que fixemos anteriormente vai
resultar un son ben parecido ó dunha
trompeta.

Gaita de cana: cunha cana de 1 cm.

de diámetro aproximadamente e
duns 15 cm. de longo e logo de limpala ben por dentro, facémoslle seis
furados. Despois a outra cana duns 5
cm. de longo e 7 ou 8 mm. de grosor
facémoslle unha lingüeta que é a que
vai produci-lo son. Introducindo un
extremo desta cana máis estreita
dentro da máis grosa xa podemos
comenzar a facer melodías con ela.

Á esqueda, algúns dos intrumentos que
Emilio Lois realiza nos seus obradoiros

XOGOS POPULARES GALEGOS E PORTUGUESES
Un ano máis, o Centro de Cultura
Popular Xaquín Lorenzo ofrecerá a
oportunidade de realizar xogos tradicionais a todos os visitantes da
Romaria Etnográfica Raigame en
Vilanova, podendo practicar dende as
once da mañá até as seis da tarde
carreiras de sacos, de zancos, de aros,
os xogos da virolla, dos bolos, da ra,
da chave, tiro de carro, o xogo da
porca, da billarda, etc.
Pero este ano contarán coa colaboración da Escola Etnográfica de Cacia,
chegada dende a fegresía do mesmo
nome pertencente ao concello de

Aveiro, en Portugal, que farán unha
demostración dos seus xogos e despois pasarán a ensinarllos a todos
aqueles que se animen a participar.
Un dos xogos que teñen previsto
amosar é o chamado falua, que consiste, moi a grandes rasgos, en facer
unha ponte cos brazos de dous nenos
e o resto en ringleira teñen que pasar
por debaixo mentres recitan unha
canción.
Pero tamén nos amosarán outros
xogos, en moitos casos coincidentes
cos nosos, como poden ser as carreiras de zancos ou de aros, tal como se

pode apreciar na fotografía.

Os nosos amigos de Cacia comezarán
a súa actividade ás once e media da
mañá.
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Premios dos Concursos da VI“Romaría Etnográfica Raigame”

Con motivo da celebración da VII
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 (CelanovaOurense) o día 17 de maio de 2008, convócase o VII Concurso “Romaría Etnográfica
Raigame”, que estará regulado polas
seguintes
Bases:

1. Os interesados poderán participar a
nivel individual ou como colectivo, asociación cultural, grupo folclórico, etc.

2. Os temas abordados nos distintos apartados do concurso deberán estar inspirados
ben na Romaría que se celebre o día 17 de
maio de 2008 en Vilanova dos Infantes
(Celanova-Ourense), ben nas vivencias da
cultura popular galega en xeral, segundo a
modalidade do concurso en que participe.
3. O concurso terá 2 modalidades:
a) 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 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.

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

a. Concurso Fotográfico:

Un premio de 600 Euros.
Un premio de 300 Euros.
Un premio de 150 Euros.
b. Concurso
Etnográfica:

de

Investigación

Un premio de 600 Euros.
Un premio de 300 Euros.
Un premio de 150 Euros.

5. O xurado será nomeado polos organizadores da VII 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 pseudónimo, facendo
constar a modalidade na que participa. En
sobre pechado serán incluídos os datos do

Portada do traballo de Antón
Fidalgo, gañador do Primeiro premio de Investigación Etnográfica
participante: Nome, dirección, teléfono.

7. A data límite de presentación dos traballos será o día 31 de Xullo de 2008.

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.
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 transcorrido ese tempo, os traballos pasarán a ser
propiedade da Organización.

“A Sombra do Danzante” de José Luis Diz Rodríguez, fotografía
galardonada co segundo premio do Concurso de Fotografía

12. A participación en calquera das diferentes modalidades deste concurso implica a total aceptación das presentes bases.
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Premios dos Concursos da VI“Romaría Etnográfica Raigame”

En Celanova, o 10 de setembro de
2007 constituíronse os xurados
correspondentes, para analizar os
traballos presentados aos concursos
Literario, de Fotografía e de
Investigación Etnográfica convocados pola organización da “VI
Romaría etnográfica Raigame” celebrada en Vilanova dos Infantes o
pasado 17 de Maio día das letras
galegas, resolvendo cada un deles o
seguinte:

Concurso Literario:

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

Primeiro premio
Deserto.

de 600 Euros:

Segundo premio de 300 Euros: Ao tra-

ballo presentado baixo o pseudónimo
de Furga garabela titulado “Os bocados da ferruxe”, de Alba Cid
Fernández de Ourense.

Menores de 16 anos, premio de 150
Euros: Deserto.

Concurso de Fotografía:

O xurado constituido por: Xesús
Fariñas Navarro, Jesús Regal
Rodríguez e Fracisco Xavier Álvarez
Campos acordou conceder os premios
da seguinte maneira:

Primeiro premio de 600 Euros: Á fotografía

presentada

por

Milagros

Ademais, o xurado acordou conceder
tres accesits, sen premio económico,
que serán publicados na revista
Raigame a:

-José Luis Barca Buyo, de Ordes (A
Coruña), pola fotografía titulada
“100% Auténtico”.
-José López Pérez, de Santiago (A
Coruña), polas fotografías tituladas
“O Cesteiro” e “Leria”.

Menores de 16 anos, premio de 150
Euros: Deserto

Concurso de Investigación:

O xurado constituido por: Francisco
Calo Lourido, Clodio González e
Carlos Xesús Varela Aenlle acordou
conceder os premios da seguinte
maneira:

Fotografía de
Milagros Fernández
Silva, gañadora do
primeiro premio do
Concurso de Fotografía da pasada
edición
Fernández Silva, de S. Félix de
Navia-S. Amaro (Ourense), baixo
o pseudónimo Mila e co título
“Foto 3”.

Segundo premio de 300 Euros: Á
fotografía presentada por José
Luis
Diz
Rodríguez,
do
Carballiño (Ourense), baixo o
pseudónimo Ecos e co título “A
Sombra do Danzante”.

José Rodríguez Cruz foi
o gañador do segundo
premio de Investigación
Etnográfica

Primeiro premio de 600 Euros: Ao traballo presentado baixo o pseudónimo
Antón Sobrado Grixalba e titulado:
“Colectivos Artesáns. Para unha
etnografía dos portadores de saberes
tradicionais”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de J. Antonio Fidalgo
Santamaria, de Ourense.
Segundo premio de 300 Euros: Ao tra-

ballo presentado baixo o pseudónimo
Aconchón e titulado: Cultura e fala
popular de San Ciprián de
Hermisende. Unha achega etnográfica e léxica para o estudo do idioma
galego en áreas periféricas da nosa
comuidades. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Xosé Rodríguez
Cruz, da Gudiña, Ourense.
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OS VIÑOS GALEGOS NA FILATELIA

Por Mª Elisa Abad Suárez

O viño é lenda desde o seu nacemento, agasallo dos deuses que
se renova cada outono. A súa historia en terras galegas é moi
antiga. De feito, corre parella á aventura dos romanos en terras
de Hispania.
Hoxe en día, podemos gozar do magnífico viño do Ribeiro, o portentoso albariño das Rías Baixas, os maxestuosos tintos da
Ribeira Sacra, os rexios caldos de Monterrei ou os admirables
viños de Valdeorras. E todo iso grazas aos famosos mosteiros
como Armenteira, Oia, San Clodio ou San Estebo porque, entre
as súas paredes, os monxes de orixe francesa ensinaban técnicas e impuñan o cultivo da vide.

No campo filatélico pódense atopar unicamente dous selos alusivos ao tema rexional: o dedicado aos viños da Denominación
de Orixe Rías Baixas do ano 2002 e o último, ata a data: o que
promociona os viños da Denominación de Orixe Ribeiro acollido de bo grado por todos os ourensáns; foi posto en circulación
o 1 de setembro de 2004 aínda que a súa presentación oficial na
nosa terra tivo lugar o 3 do mesmo mes no
Hotel Mosteiro de San Clodio de Leiro; foi
impreso en papel estucado, engomado fosforescente polo procedemento de oco gravado, con dentado 13 ¾ , formato vertical de
28,8 x 40,9 mm.; con tirada de 1.000.000
selos distribuídos en pregos de 50, o seu
valor postal é de 0,27Euros; ambos pertencen a unha serie dedicada aos Viños con
Denominacións de Orixe que esperemos que
se amplíe incluíndo as outras tres denominacións galegas.
Con todo, é grato recordar que os cuños forman parte importante do material filatélico
e temos marcas postais conmemorativas de
eventos relacionados cos nosos caldos.

Un acio de uvas xa aparece nun cuño da
Exposición Filatélica celebrada en setembro de 1964 no Barco
de Valdeorras; nembargantes, a primeira ocasión na que sae á
luz un alusivo a unha Feira do Viño é en 1973 coincidindo coa
X Feira-Exposición do Viño do Ribeiro celebrada en Ribadavia;
cun parón en 1978, o último da serie corresponde ao ano 1982.

En 1974 sae o primeiro en Cambados con motivo da XXII Festa
do Viño Albariño que só volveu aparecer en 1976; acompáñalles
o de Primeiro Día de Circulación do selo da zona emitido en
2002.
A palma, en canto a número, lévaa a localidade pontevedresa
de Salvaterra de Miño que desde o ano 1976 emite cuños conmemorativos da Festa do Viño do Condado ata 1984 e desde
1989 á actualidade.

En O Rosal deléitannos con novidades que acompañan á Feira
do Viño da zona desde o segundo ano da súa creación; así contamos cunha serie iniciada en 1994 que se renovou anualmente.
En 1999 emítese, na localidade lucense de Monforte de Lemos,
un cuño con motivo da Mostra de Viños da Ribeira Sacra.

En canto a rodillos, Ribadavia é a vila que máis dedicou ao viño;
tívoos desde 1973 a 1982 invitando a visitar a Feira-Exposición
de Viños do Ribeiro; o último estivo en vigor do 15 de setembro
ao 15 de outubro do 2004; nel pódese ver o
logotipo do Consello Regulador da
Denominación de Orixe Ribeiro.

De Quiroga temos rodillo dende o ano 2004
sen interrupción, o último estivo en vigor do
22/02/08 ata 22/03/08.
Non podía deixar pasar a ocasión sen lembrar a D. Xaquín Lorenzo Fernández
“Xocas” do que vimos de celebrar o I centenario do seu nacemento.

E que ten que ver D. Xaquín cos viños galegos e a filatelia?. É doado de entender: ademais de dedicar parte da súa obra de etnografía ao estudo detallado dos utensilios
empregados no seu cultivo e elaboración,
foi cofundador da Sociedade Filatélica Miño
de Ourense e pregoeiro da Festa do Viño do Ribeiro no ano
1988, o anterior ao seu falecemento.
Sigamos as pegadas de D. Xaquín, amemos a nosa cultura e
así amaremos a nosa terra.

Concello de
Celanova

