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Romaría Etnográfica Raigame 
Xornal informativo no Día das Letras Galegas

Por sétimo ano, Vilanova convírtese no centroda 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, seenchan con artesáns chegados de toda a nosaxeografía. 
Cesteiros, oleiros, carpinteiros, latoeiros, e asíaté chegar a uns vinte oficios distintos, permi-tirán recuperar para a ocasión o saber quealbergan todos estes artesáns, permitindo queos máis novos vexan e comprendan unhasociedade que seguía vixente até fai ben pou-cos anos: a sociedade dos seus avós, e nalgúnscasos a dos seus propios pais.
É neste empeño didáctico no que se enmarcanas exposicións preparadas pola organización.AAdega do S. Vivián convírtese, grazas á cola-boración do Museo Etnolóxico e á cesión quefixo das súas pezas, nun centro de coñecemen-to sobre o viño, un dos produtos que ao longoda historia e aínda hoxe, impulsou a economíada nosa provincia.
O viño, que non é só un líquido embotellado

que se merca nun supermecado, engloba unhaserie de elementos e coñecementos que pasandesapercibidos para a gran maioría. A travésdas pezas cedidas polo Museo ribadaviense eos paneis explicativos, poderase coñecer cal é oproceso que leva dende o cultivo da viña até aprodución do viño.
Por outra banda, a Asociación Barcas do
Minho de Chantada expón na praza da Torreunha serie de embarcacións de río, que nosachegan aos tempos nos que o Miño e outrosríos galegos, ante a carencia de infraestrutu-ras, era salvado grazas ao esforzo e pericia dosbarqueiros. Persoas, animais e mercancíaspasaban dunha beira a outra do río en barcasque as pontes e actuais medios de transporterelegaron ao olvido.
En 2008 celébrase o centenario da morte deCurros Enríquez, quen tomou Vilanova e aVirxe do Cristal como inspiración para a súaobra poética. Ao igual que Curros, osDanzantes de Vilanova honran cada ano á súaVirxe ofrecéndolle a danza. Nesta ocasión,  conmotivo da creación da Asociación de  Danzas
Brancas, o Concello de Celanova convidou áRomaría aos Danzantes de Redondela, dandoasí, unha visión máis ampla deste dipo dedanzas da nosa terra.

VILANOVA DOS INFANTES:
sete  anos  facendo  e tno lox ía
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DANZAS GREMIAIS: VILANOVA E REDONDELA

Recentemente creouse a Asociación Galega de Concellos conDanzas Brancas, na que se inclúen todas as danzas gremiaise procesionais que se realizan no noso país. O nome débese aocolor da vestimenta que empregan os danzantes, que é bran-ca. 
Nas catro provincias galegas seguen vivas ao redor de 30 con-cellos que manteñen as súas danzas brancas e que amosarono seu interese por se integrar nesta asociación, que ten comoprincipais obxectivos contribuir na conservación e divul-gación deste apartado do patrimonio cultural inmaterialgalego, ao tempo que propón a realización de actividadescomo unha exposición itinerante sobre as danzas, a convoca-toria dun curso monográfico, a publicación de todas as dan-zas brancas galegas seguindo o exemplo das realizadas noseu momento pola Escola de Danza da Deputación deOurense, e fomentar o intercambio das danzas existentesentre os concellos que as manteñan.
É dentro deste último punto no que o Concello de Celanovainvitou ao de Redondela a participar na Romaría Raigamecoa execución da Danza das Espadas e Penlas, programadapara as 13.30 na Praza Maior.
Esta danza ten lugar en Redondela con motivo do Corpus.Na procesión tamén participan os danzantes, as penlas (sim-bolizando aos anxos) e a  Coca, que segundo a lenda era undragón que atemorizaba á vila até que uns mariñeiros mozosconseguiron derrotalo e para festexalo, bailaron ao seu redorcollidos 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 súadanza en honra da Virxe do Cristal. A danza, que nun prin-cipio era realizada polos membros do gremio dos zapateiros,oficio fortemente arraigado en Vilanova, ten lugar o 15 deSetembro. Esta romaría leva á virxe en silencio dende OCristal ata Vilanova, onde fai un percorrido polo pobo. Avoltaó santuario faina acompañada dos danzantes.
Conta Manolo Díaz, máis coñecido coma o “Gamarro”, que adanza é algo que para o pobo “significa moito” por ser moi

antiga. Relata que “foi organizada no ano 1700 ou así. Alí napraza do Balcón estaba o hospital e houbera unha cólera demoitos enfermos en Vilanova”. Por isto, o gremio dos zap-ateiros apareceu danzando alí para darlle gracias á virxe pordeixalos libres da enfermidade.
Don Adolfo Enríquez, párroco de Vilanova, asegura que “adanza é un pouco coma o distintivo da vila. Aquí: zapateiros,músicos e danzantes”. Así, como característica propia dolugar, coa ilusión coa que sempre a viviron os veciños e coafecto 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. 

O pedáneo de Vilanova, Manuel Meléndez, o “Carrollas” coin-cide na importancia que a danza ten para a vila porque “sem-pre foi acompañando á virxe”.
O único problema que atopan hoxe na danza é que non haiquen a baile, algo que preocupa a tódolos entrevistados.

Pero isto non sempre foi así; non sempre tiveronque andar atrás da xente para que danzara. JoséLuís Meléndez, o “Neso”, como todo o mundo ocoñece, di que “antes había que pagar por ir ádanza. Había que pagar unha ola de viño. ¡Queremedio quedaba!”.
A pesar de que a xente nova non participa, comoaseguran, e sempre hai problemas para atopar osoito bailaríns, o pobo de Vilanova non deixa pasara romaría da Virxe do Cristal e, con ela, a reve-rencia e loubanza que lle fan á Nai cada vez queos acordes da Danza de Vilanova soan na gaita eos danzantes quitan o sombreiro para saudar ásúa pequena “pedra, pedriña”.

Os danzantes de Vilanova realizando un paloteo

Danza  das Espadas de Redondela



Por Cristina Gaspar
A Escola de Etnografia da Casa do Povo de Cacia (Aveiro-Portugal) é uma associação juvenil que pretende, entreoutros fins, promover o ensino e a divulgação do folclore,enquanto ciência das tradições, crenças, costumes e artespopulares, e divulgar as raízes etno–folclóricas do povoportugués.
Desde Abril de 2003 que tem vindo a exercer actividadesde vertente etno-folclórica tais como:
Participação no Cortejo Etnográfico e Festival do GrupoFolclórico da Casa do Povo de Cacia, recolhas etnográfi-cas recorrendo à sabedoria popular  dos “avós”, realizaçãode Encontros de Folclore Infantil com a participação degrupos vindos de outras zonas do país, realização de for-mação integrada em etnografia, onde prevalece a trans-missão de variados saberes como tecer mantas e esteiras,tocar instrumentos tradicionais (harmónica de boca,cavaquinho e viola braguesa), jogar o pau, pião e demaisjogos tradicionais; Aprendizagem das danças e cantaresda 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 nosserões que se faziam em Cacia, a caminho das romariasda  região, no final dos trabalhos do campo e aos domin-gos nos adros das capelas. 
Os trajes  são cópias fieis dos séculos  XVIII, XIX e XX, eneles se destacam os trajes ricos, trajes de trabalho liga-dos ao campo e ao rio e trajes de romaria. 

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

Por Sérgio Fonseca 
O Grupo de Cantares "Mulheres de Lorvão" surgiu no seio doGrupo Etnográfico de Lorvão, em Outubro de 2002 por se terconstatado que, no vasto espólio musical recolhido, existiram,cantares em Lorvão e arredores, que eram só entoados pormulheres.   
Acredita-se que estes cantares que, durante séculos, animaramtrabalhos, serões, tempos de lazer, e, até quando as mulheres deLorvão se juntavam para rezarem as novenas, poderão serrecantados e apresentados com uma situação poético - musicalque traz em si a marca de uma realidade social e artística que foigerada dentro e fora do Mosteiro de Lorvão. 
Dentro das tradições musicais do nosso povo, estes cantosfemininos constituídos por polifonias vocais ocupam um lugar dedestaque, mas são hoje muito pouco conhecidos. 
A“paixão“ pelo canto polifónico era uma das características maismarcantes  da música cantada por mulheres, em Lorvão earredores. As modas entoadas no trabalho dos palitos, e tambémnos trabalhos do campo, nos tempos de lazer dos domingos e diassantos, na reza das novenas, nas festas, idas e nas vindas paraos locais de trabalho. 
A melodia está contida na voz de baixo ou ponto, que inicia ocantar, e as outras vozes vão entrando sucessivamente de modopouco rigoroso, com um timbre muito próprio. 
Normalmente formadas por simples quadras, muitas vezes

enriquecidas por um refrão mais ou menos complexo, estasmodas são entoadas a 2, 3 e 4 vozes sem qualqueracompanhamento instrumental e exprimem toda umaproblemática feminina à volta de duas grandes linhascondutoras: 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 alapamno fundo de estreito e alcantilado vale de austera beleza. 
Com andamento vagaroso e de ritmo pouco marcado, asonoridade de alguns destes cantares fazem vir à memória asantigas polifonias medievais com fortes influências do cantochão.   
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GRUPO DE CANTARES “Mulheres de Lorvão”, COIMBRA
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Por Carolina Piñeiro
Falar da historia de Vilanova dosInfantes é falar, por extensión, da histo-ria do Cristal. 
Esta poboación consta dun núcleo irre-gular e bastante disperso, ademais deestar dividida pola estrada N-540, queune Ourense coa fronteira portuguesa.É difícil pasar por esta estrada senreparar no Santuario da Nosa Señorado Cristal; e máis cando un coñece aextraordinaria reliquia que garda den-tro.  

A estructura arquitectónica actual daigrexa é consecuencia de diversastransformacións, as últimas realizadasdurante o século XVIII, e consistenunha única nave central con planta decruz latina. No centro do altar, debaixoda cúpula e como monumento centraldo interior do santuario, está o bal-daquino que acolle a figura da virxe.Tódolos retablos do interior da capelapertencen á corrente neogótica.

A construcción do conxunto está rela-cionada co culto mariano de mediadosdo século XVII que xurdiu cando unhamoza da parroquia atopou unha singu-lar imaxe da virxe policromada inseridanunha pequena estructura cristalinaque deu lugar ó nome da localidade. 
O que máis asombra desta peza é o seureducido tamaño e a súa orixe descoñe-cida, pois chegou a ser analizada crista-lograficamente por diversos científicosque non foron quen de lle dar expli-cación a como puido ser construída coatecnoloxía propia da época. Non existe,polo tanto, aínda ningun-ha explicación sobre a súaaparición máis que a fun-dada nas lendas que cir-culan na zona dende oséculo XVII.

O culto á virxe comezouaproximadamente no ano1650, tal como indica oPadre Juan de Villafañeque visitou a zona en1772 e escribiu a historia“de la invención y princi-pios del culto de esta ma-ravillosa Imagen” que cir-culaba naqueles intrespola parroquia. Segundoafirma o etnógrafo,X o s é Antón FidalgoSantamariña no libro“Vilanova dos Infantes.Patrimonio etnográfico deuna parroquia ouren-sana”, nos escritos doxesuíta Villafañe, ade-mais de na tradiciónoral, baseou o poetacelanovense CurrosEnríquez o fío argumen-tal da composición ó ver-sificar a lenda.
Pero tanto chama aatención o santuario coma o que haifóra del, é dicir, o seu entorno; quecomeza cun adro amurallado. A partebaixa constitúe un merendeiro no quedestaca o altar no que a parroquiacelebra a misa do día 15 de setembro,que é cando ten lugar a celebración daaparición da virxe. Inaugurado no ano2002, construíuse como alternativa ósproblemas de espacio que ocasionaba ocampo da festa.

Ata o 1999 o peto das ánimas estabaubicado ó pé da estrada para que quenpasara por alí tivese a caridade de dar“Limosna para nuestra señora delCristal”, como dicta na súa inscripción.Actualmente o seu emprazamentotrasladouse ó merendeiro, privándooasí, en certa medida, da condiciónviaria coa que foi creado. 
Na outra marxe da estrada que con-duce á capital da provincia está o“campo da festa”, onde tódolos meses desetembro se celebran as verbenas dasfestas do Cristal. O máis significativodeste campo é o Palco da Música,actualmente restaurado polo Concellode Celanova. Data de comezos de sécu-lo e remite automaticamente á existen-cia dunha banda de música, o que nonfai máis que reafirmar a estreitarelación da historia da parroquia coamúsica e coa danza.
O Libro de Actas da Banda de Músicade Vilanova dos Infantes recolle que nasesión do 30 de xullo do 1926 foiadquirido o terreo no campo do Cristalpara a construcción do palco. Dous anosdespois, segundo este mesmo libro, xa éutilizado, mediante cobro, pola Bandade Música para amenizar as festas.
Un pobo, o do Cristal, cunha historialigada á música e á relixión; elementosque teceron os fíos dunha historia moipresente aínda hoxe nas xentes dolugar do Cristal e dunha boa parte daprovincia de Ourense.

O CRISTAL: ARQUITECTURA HISTÓRICA

Fachada principal do 

Santuario da Virxe do Cristal

Palco da música no campo 
da festa do Cristal
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Por Carolina Piñeiro
Por aquí se corre que han muerto por com-pleto en tu corazón los recuerdos de tupatria. Si esto no es verdad, nunca mejorocasión para justificarte: escribe.

Esta foi a nota que dona Petra Enríquezlle enviou ó seu fillo Manuel, daquela re-sidente en Madrid, animándoo a partici-par nun concurso poético que se celebrabaen Ourense o 24 de febreiro de 1877. Opremio, finalmente obtido por CurrosEnríquez, constaba, segundo as súas pal-abras, de “dous mil reás, ofercidos pol-oseñor D. Modesto Fernández e González óautor d’as tres millores poesias dedicadasá cantar unha tradicion, un tipo y-onhacostume de Galicia”. Deste xeito, xuntocoa peza “AVirxe d’o Cristal”, o “poeta cívi-co” presentou “O gueiteiro” e “Unha bodaen Einibó”.
O encanto e orixe da Virxe do Cristal eraun misterio que aínda non atopara expli-cación, pero a lenda sobre a súa apariciónera xa ben coñecida polas xentes do pobo;entre elas, a nai de Curros. Petra naceraen Vilanova dos Infantes en 1814, candoxa a historia da imaxe cristalina formabaparte da cultura popular, pois un cantardo pobo dicía: “Rapazas de Vilanova/ Benvos podedes gabar,/ Que non hai Virxe n’omundo/ Com’a Virxe d’o Cristal”.
A historia lendaria aprendeuna o nenoCurros da súa nai, sen supoñer sequeraque anos despois sería un dos poemas quecomporían o volume “Aires d’a miñaterra”, publicado en 1880, e que o conver-terían nun dos precursores doRexurdimento literario galego. 

Así comeza Manuel Curros Enríquez alenda da Virxe do Cristal: 
Vilanova dos InfantesÉ vila de grande sona:N’hai zapateiros n’o mundoQue batan millol-a sola;Non se cocen en ninguresPetadas qu’aquí non cozan,
E d’aquí sán pr’os tearesAs millores mazarocas.Aquí está a gracia d’os homesY-a fror y-a nata d’as mozas;En fin, solo aquí naceron,Solo aquí, Martiño e Rosa.

Xan de Bentraces, que estaba namoradode Rosa, acendera os ciumes de Martiñodicíndolle que a xente do pobo se ría del. Oerro de Martiño ó crer estas palabrasprovoca a ruptura da parella e que, a par-tir de entón, todo vaia mal para o mozo. 
A virxe preséntase unha noite nahabitación de Rosa, “pura com’on cristal”,para lle dicir que velará por ela. Ó díaseguinte, será cando a Martiño lle aparezaa 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 soldaduraSin xiquer’ unha sinal. (…)
Non é un coyiño formadoPol-os gotexos d’a terra,Nin en canteira nin serraPuido topal-o ninguén.Non é unha pedra de neveQu’a calor derretería,Nin salacion, que teríaOutra forma d’a que ten. (…)

Martiño, que ameazara a Xan con cortar-lle 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 mañámoi cedo/ Xan, derrengado, morréndose,/Chegóu á vila mostrando/ Non tér alengua entre os dentes.// Cando esta novase soubo,/ Moitos lástema lle teñen,/ Peromoitos mais escraman:/ «¡Ben feito, praque escarmentes!». A lenda fíxose, secadra, máis lenda nos versos do poeta.

Curros débelle boa parte da súa presenciana literatura galega á súa nai: ela era deVilanova dos Infantes e foi gracias a istoque Curros coñeceu de primeira man alenda da Virxe do Cristal; ademais de tersido Petra quen o animou a participar nocertame literario que o deu a coñecer comopoeta.
As liortas que o carácter rebelde de CurrosEnríquez lle ocasionaba co pai e queprovocaron a súa marcha da casa familiarós 15 anos, non fixeron que a relación coanai tamén fose difícil. Da morte repentinade Petra, en marzo de 1880, naceron osversos de “Na morte de miña nai”, ondeexpresa a dor polo sentido falecemento:“Doce malenconía, miña musa,/ do meuesprito noiva feiticeira,/ déixame que hoxeno teu colo dorma/ sono de pedra!”.
Vilanova dos Infantes era o berce da súanai e, por iso, Curros coñeceu dendepequeno a historia do lugar “onde é maistépedo o vento/ que a terra gallega azou-ta”. Pero máis alá de ser neto da “vila degrande sona”, o poeta quedou ligado, através da virxe, a ela para o resto da histo-ria.
Non só Celanova é a patria literaria deCurros; Vilanova tén unha presencia casetan importante no nacemento da súafaceta lírica. Porque falar da Virxe doCristal é falar da súa lenda e falar de Rosae Martiño é falar de Curros Enríquez. 

A Virxe do Cristal, INSPIRACIÓN DA LENDA CURROSIANA



RAIGAME - 6 COLABORACIÓNS ESPECIAIS - EXPOSICIÓNS - 17 de Maio de 2008

Partindo da coñecida fábula deEsopo, con numerosas versións nacultura popular, dámoslle a volta noencabezamento para esquecer oaprendido sobre a cultura fluvial. 
Os ríos galegos non foron navegables

A forte ocupación do territorioarredor dos ríos, situándonos nadensa rede fluvial do noroesteibérico, motivou unha grandevariedade tipolóxica de embar-cacións. Como medios de paso, pescae lecer deron resposta ás necesidadesdos ribeiraos. Até a segunda metadedo século XX o espallamento dasbarcas de río foi notorio. Pensamosque todos os cauces fluviais de certaentidade 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 eTámega; 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 formasfluviais témola na obra de XaquínLorenzo, visión que sen revisar seguea divulgarse, mais trátase dunha sis-tematización moi parcial e imcomple-ta, simplemente porque o mestre da

etnografía galega non chegou aos tra-mos superiores de ríos como o Miñoou o Ulla, e non falamos só da recolli-da de tipos de embarcacións fluviais.
Partindo de un patrón universal, otronco flutuante, do que deriva abalsa —unión de troncos ou xangadado Miño e Támega— e a canoa —con-siderada como o barco primeiro, conlembranzas no Sil—, que unidas danlugar ao barco de dornas dos ríosgalegos, chegamos aos cascos detáboas en fiadas sobrepostas —nadorna marítima, no carocho do Miñoe no rabelo do Douro— e a tope, osbarcos propiamente ditos. 
Polas formas e pola estruturadiferenciamos un mínimo de deztipoloxías básicas de embarcaciónsnos ríos galegos, que superan a

quincena se consideramos asvariantes locais. Así, atendendo aonúmero de frotadores, atopamos unexemplar de dobre casco como é obarco de dornas. Seguindo polosmonocascos, temos as barcas doprimeiro tramo do Miño ou batuxos,a barca do Sil, a barca de paso dosportos fluviais, a do Ulla, a gamelada foz do Miño, a lancha —apropiadapara o paseo nos traxectos vilegos dosríos, como no Asma en Chantada, oCabe en Monforte de Lemos, o Arnoiaen Baños de Molgas e Allariz ou oUmia en Caldas de Reis—, do mesmogrupo que a batela e caíques, o

carocho —igualmente coñecido comoanguleiro ou barco do Miño—, efinalmente anotemos como adianteira en punta redondeada dabarca do Landro se contrapón áestreita e aguzada da lagoa deAntela. 
A variedade nas tipoloxías recollidasdebemos interpretala como unhamostra da riqueza da cultura dasribeiras. Contextualizadas debi-damente, comprenderemos comotodas as formas son válidas,axeitadas á zona na que sedesenvolven, e froito de anos deexperiencia e de evolución propia.
A musealización é a única maneira
de conservar o patrimonio

Máis alá de pedestais, vitrinas e cor-das delimitadoras dos visitantes,inserir as embarcacións na dinámicasocial é democratizar o legado patri-monial. Apostamos pola socializacióne o disfrute dos bens culturais. Emiramos ao futuro sabendo que cul-tura fluvial temos un potencial quepodemos empregar. 
Semella que, sendo os encoros apro-veitables para a navegación, desapa-recida a necesidade de comunicacióntransversal polo río coa proliferaciónde pasos elevados e cortada a riquezanatural co levantamento de presashidroeléctricas que impide a conti-nuidade da pesca (anguías, salmóns,sábalos, lamprea...), a ocupación dotempo libre é o único espazo queteñen hoxe as barcas fluviais paraservir á sociedade. Desde Barcas doMinho estanse dando os primeirospasos, encamiñados á utilización dasembarcacións tradicionais comorecurso en variadas activaciónspatrimoniais. Así anotamos o númerode 3.600 persoas navegando poloCabe en 2006 nos meses de xullo eagosto (máis de 6.000 participantesen embarcacións tradicionais sesumamos os obradoiros para nenos eos días da Festa do Río, que cada anose celebra en Monforte de Lemos). 
Barcas do Minhowww.barcas.org

AS TRES MENTIRAS DO BARQUEIRO 



Por Victor Manuel Castro Carballal
O nacemento deste museo foi unha ini-ciativa de Chamoso Lamas, quen consi-dera a creación de tres Museos de Artese Costumes Populares de Galicia, o daMontaña (Museo Etnológico de ElCebreiro), o da Costa (Museo Marinerode las Artes de Pesca, en Combarro) e odo Val, denominación xenérica do Museodel Ribeiro en Ribadavia. O seu obxecti-vo, segundo o seu promotor, era docu-menta-la rexión de Galicia máis coñeci-da e afamada polos seus caldos, ó tempoque asumiría a peculiaridade antropo-xeográfica do “Val” máis significativo dapaisaxe galega.
Pero a súa andadura como tal comeza no1979, cando o edificio pasou a estar baixoa dirección do Ministerio de Cultura, quedecidiu instalar nel o Museo do Ribeiro.Así, nun primeiro momento configurou-se como a Sección Etnográfica do MuseoArqueolóxico Provincial de Ourense, doque foron trasladadas as pezas de carác-ter etnográfico para constituírse nestecomo colección central. A súa denomina-ción oficial pasou a ser a de Museo deArtes e Costumes Populares deRibadavia, e con dita titulación foi trans-ferido á Administración Autonómica,que posteriormente decidiu a súa sepa-ración administrativa da dirección doMuseo Arqueolóxico Provincial. Hoxeeste centro posúe a denominación deMuseo Etnolóxico de Ribadavia, e aConselle-ría de Cultura da Xunta de

Galicia estuda o seu cre-cemento e reorganiza-ción. Crecemento queinclúe a incorporaciónde dous novos edificios:un para albergar a áreade servizos técnicos eadministrativos incluín-do arquivo, biblioteca elaboratorios, e outro deinminente apertura adi-cado á creación doMuseo Galego do Viño,que funcionará comounha sección monográfi-ca adscrita ó MuseoEtnolóxico. O primeiroinmoble está emprazado en fronte domuseo, na rúa de Santiago, e o segundona casa reitoral da localidade de SantoAndré de Camporredondo. Ademais, oMuseo dispón dende o ano 2007 dunalmacén de reserva para as colecciónsque non están expostas ó público.
O número total de Fondos Museográficosinventariados é de 3500 pezas. A estasteríamos que engadirlles tanto o mate-rial contido no Arquivo Fotográfico comoo Fondo Oral, a Hemeroteca ou osamplos fondos da Biblioteca. 
Facendo unha pequena relación do tipode fondos que podemos atopar nestemuseo diríamos que responden á temáti-ca etnolóxica da cultura rural e vilega dediversas comarcas da provincia deOurense; trátanse, sobre todo, de fondospara a documentación das labores agra-rias e de tecnoloxía dos oficios. Así, en pri-meiro lugar, teríamos que falar das pezasque foron trasladadas dende o MuseoArqueolóxico Provincial de Ourense(cerámicas, apeiros de traballo, indumen-tarias) cando se abriu o centro como unhasección etnográfica deste. A estas sumá-ronse outras pezas ben por compra, benpor doazón, que pasaron a formar partedos fondos museográficos. Neste sentido,os fondos abarcan tódalas parcelas daetnografía, dende talleres de carpinteiros,a maquinaria agrícola de principios deséculo, todo tipo de pezas vinculadas coaelaboración do viño, cerámicas,...
O plantexamento museolóxico do cen-tro contempla a posta en marcha dediferentes exposicións temporais ólongo do ano que conviven cunha expo-sición semipermanente, adicada ó sec-

tor téxtil. Por outra parte o departa-mento de difusión desprega un ricoabano de actividades, colaborando einteractuando con diferentes colectivos.
A colaboración co “Centro CulturalXaquín Lorenzo” e a “Romaría Raigame”responde ós desexos e á vontade doMuseo de traballar conxuntamente conaquelas institucións que persigan finsculturais, de difusión do patrimonio,achegando con este tipo de actuacións omuseo ó público e á sociedade. 
Tras unha primeira toma de contacto cosrepresentantes da organización daRomaria Raigame pómonos a traballarpara tratar de satisfacer as súas deman-das e inquedanzas. O fin é proporcionarunha serie de pezas que documenten oproxecto expositivo que están a deseñarcentrado na temática do viño e a súa ela-boración. Utilizando os medios de docu-mentación (programas informáticosespecíficos) realízase un primeiro eamplo filtrado de pezas, adecuándoas ótema (interesa a procedencia xeográficados fondos, que proveñan do ámbitolocal). Estas propóñenselle ós membrosda Organización, e finalmente decídeseen función da adaptabilidade das pezasó espazo expositivo e do estado de con-servación das mesmas, tratando en todomomento de preservar a integridade daspezas e a súa seguridade. Tramitados ospertinentes permisos, cursados áAdministración Autonómica, os obxectosabandonan temporalmente a coleccióndo Museo para que sexan disfrutados econtemplados polo público que acuda áRomería Etnográfica Raigame.
http://museoetnoloxico.ribadavia-blog.xunta.es/
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MUSEO ETNOLÓXICO. RIBADAVIA

Sala do textil no museo etnolóxico

Entrada do museo na rúa
Santiago, 10 de Ribadavia
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REDEIROS DO MIÑO

OFICIOS TRADICIONAIS: O COROCEIRO

Rosendo González Tomé e Manuel Sarandón, veciños deArbo e pescadores do río Miño, achégannos ao traballo deredeiro. Preparan con agullas de buxo e fío a cabaceira —arte de grande tamaño— e as antigas masouras, a modode boitiróns, usadas nas pesqueiras do río para collerespecies tan aprezadas como as anguías, lampreas esábalos.
Pouco máis podemos facer que lembrar aparellos depesca, que os máis novos pensarán propios do mar eimposibles para os ríos do interior. Deterioradas enalpendres e faios, as escasas artes que podemos atopar, oúnico espazo que lles deixamos para conservarse é a

transmisión patrimonial pola memoria unha vez que osríos foron transformados nunca sucesión de presas eencoros sen os indispensables sistemas que permitan oremonte das especies migratorias que subían paradesovar ou de xuvenís. A esto hai que engadirlle a

contaminación —verquidos industriais, deficientedepuración de augas residuais dos asentamentoshumanos, pesticidas e abonos agrícolas—. Os poucosveciños que moran nas ribeiras, integrados no medio nopasado recente, ven prohibido o aproveitamentotradicional —por unha administración que prefire que apesca sexa estragada polas turbinas das centraishidroeléctricas, que non entende de extraccióncontrolada, e mesmo que escolle para repoboarvariedades alóctonas que provocarán a medio prazograves desequilibrios no ecosistema fluvial—. 

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

Dentro das actividades que o Centrode Cultura Popular Xaquín Lorenzorealiza na súa sé ao longo do ano,está a de ofertar obradoiros de oficiostradicionais. Despois de teren pasadopolas súas instalacións fiadeiras, ces-teiros, bordadoras e tecedeiras, esteano tamén se acercou o señorAlejandro Regal, da parroquia deCastro de Carballedo, no concello daBarrela, Lugo, recoñecido coroceiro.
Nunhas cantas sesións, o Sr.Alejandro ensinou a un grupo denenos de entre 9 e 12 anos a facercordas con xuncos e como sería a con-tinuación do traballo para elaborarunha coroza completa. Ao mesmotempo daba as explicacións pertinen-tes en relación ao este oficio tan vin-culado ao do cesteiro, e narrou a súaexperiencia. Comezou a facer corozas

hai máis de setenta anos, sendoainda un mozo, cando chegaba do tra-ballo. Aprendeu, ao igual que moitosoutros artesáns da nosa xeografía,indo xunto un veciño polas noitiñas evendo o que el facía.
Pero a máis das corozas, tamén con-tou como facían xoguetes cos xuncos,como foguetes ou fondas coas querompían os cristais das xanelas dosveciños. 
As novas tecnoloxías e o cambio deusos, fan que este elemento da vesti-menta, noutrora habitual en todas ascasas nas que houbera que pastorear,estexa hoxe case que desaparecido,ao igual que os seus creadores, oscoroceiros. 
A ilusión do Sr. Alejandro é que algúnmozo queira aprender a facer corozas.



Un ano máis, o Centro de CulturaPopular Xaquín Lorenzo ofrecerá aoportunidade de realizar xogos tradi-cionais a todos os visitantes daRomaria Etnográfica Raigame enVilanova, podendo practicar dende asonce da mañá até as seis da tardecarreiras de sacos, de zancos, de aros,os xogos da virolla, dos bolos, da ra,da chave, tiro de carro, o xogo daporca, da billarda, etc. 
Pero este ano contarán coa colabora-ción da Escola Etnográfica de Cacia,chegada dende a fegresía do mesmonome pertencente ao concello de

Aveiro, en Portugal, que farán unhademostración dos seus xogos e des-pois pasarán a ensinarllos a todosaqueles que se animen a participar. 
Un dos xogos que teñen previstoamosar é o chamado falua, que con-siste, moi a grandes rasgos, en facerunha ponte cos brazos de dous nenose o resto en ringleira teñen que pasarpor debaixo mentres recitan unhacanción. 
Pero tamén nos amosarán outrosxogos, en moitos casos coincidentescos nosos, como poden ser as carrei-ras de zancos ou de aros, tal como se

pode apreciar na fotografía. 
Os nosos amigos de Cacia comezarána súa actividade ás once e media damañá. 
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OBRADOIRO DE ENREDOS MUSICAIS

XOGOS POPULARES GALEGOS E PORTUGUESES

Por Emilio Lois
Este é un obradoiro onde cada quenaprende a fabricar os seus propiosxoguetes ou instrumentos ó igual queo facían os nenos de antes, cando nonhabía os avances nin as posibilidadesque hai hoxe en día. 
Neste obradoiro pódense facer ins-trumentos a partir de materiais comoa cana, pólas de salgueiro, castiñeiroe  loureiro, noces, abelás, tocar confollas de hedra ou limoeiro,etc.
Nun tempo de dez ou quince minutospodemos fabricar instrumentos comocastañetas de cana, reco-reco, asu-bios de aveneiro, pitos de loureiro,asubios de cana, caralletes de noz,pipas de castiñeiro, mirlitóns decana, etc.

Moitos destes enredos foron usadosben como xoguetes, (cando o que setrataba era de facer barullo con elespara xogar) ou como instrumentos ouinicio a outro instrumento, como é ocaso das gaitas de cana, pipas de cas-tiñeiro, frautas de cana ou gaitas dealcacén. 
Gran parte dos instrumentos presen-tados neste obradoiro foron recollidosá xente maior, principalmente a“vellos” gaiteiros.
A continuación unha breve mostrados instrumentos a construir.
Reco-reco: consiste nunha cana duns2,5 ou 3 cm. de diámetro e uns 15 delongo na que imos facer en toda acana uns rebaixes cunha separaciónde un ou dous cm.despo i s  cunhavariña ou canivei-ra de menos gro-sor,  frótanse estesreba ixes  paraacada-lo son ecrear ritmos.

Asubío de avelá:para a fabricacióndeste instrumento,hai que facer un

rebaixe na casca da avelá ata chegaró interior. Logo valeirase a casca e ósoprar polo furado, obtense o son.
Carallete de noz: este é un instru-mento de percusión fabricado conmedia casca de noz  á que imos fixarunha varilla de cana cun sedal ou fíoforte. Ó retorcer este fío, créase unresorte. Sostendo a noz cunha man ebatendo cos dedos sobre a varilla pro-dúcese o son.
Mirlitón de cana: é unha cana grosaduns 10 ou 12 cm. de longo e 2 de diá-metro. Na metade da cana faise unfurado de 1 cm de diámetro e logotápase un dos extremos  con papel decebola ou celofán. Ó  cantar polo fura-do que fixemos anteriormente vairesultar un son ben parecido ó dunhatrompeta.
Gaita de cana: cunha cana de 1 cm.de diámetro aproximadamente eduns 15 cm. de longo e logo de limpa-la ben por dentro, facémoslle seisfurados. Despois a outra cana duns 5cm. de longo e 7 ou 8 mm. de grosorfacémoslle unha lingüeta que é a quevai produci-lo son. Introducindo unextremo desta cana máis estreitadentro da máis grosa xa podemoscomenzar a facer melodías con ela.

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



Con motivo da celebración da VIIRomaría Etnográfica Raigame, organiza-da polo “Centro de Cultura PopularXaquín Lorenzo Fernández” daDeputación Provincial de Ourense e oConcello de Celanova, co patrocinio daConsellería de Industria e Comercio, aFundación Comarcal Terra de Celanova,Caixa Galicia e Caixanova, e que terálugar en Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense) o día 17 de maio de 2008, convó-case o VII Concurso “Romaría EtnográficaRaigame”, que estará regulado polasseguintes
Bases:
1. Os interesados poderán participar anivel individual ou como colectivo, asocia-ción cultural, grupo folclórico, etc.
2. Os temas abordados nos distintos apar-tados do concurso deberán estar inspiradosben na Romaría que se celebre o día 17 demaio de 2008 en Vilanova dos Infantes(Celanova-Ourense), ben nas vivencias dacultura popular galega en xeral, segundo amodalidade do concurso en que participe.
3. O concurso terá 2 modalidades:
a) Concurso Fotográfico.
Recollerán aspectos da xornada de cele-bración da presente edición da RomaríaRaigame. As fotografías presentadasdeberán ser orixinais en cor ou en brancoe negro. Cada fotografía deberá levar untítulo identificativo e non se poderán pre-sentar máis de 3 fotografías. Premiarase

unha única fotografía. Tamaño mínimode 18x24 cm. Tamaño máximo de 30x40cm. sen montar.
Admitiranse fotografías dixitais sempre ecando non teñan tratamento informáticoengadido que vaia máis alá da correcciónda cor.
b) Concurso de Investigación Etnográfica.Non precisan facer referencia explícita áRomaría Raigame, pero si á etnografíagalega. Os traballos deberán ser presen-tados 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 de InvestigaciónEtnográfica:
Un premio de 600 Euros.Un premio de 300 Euros.Un premio de 150 Euros.

5. O xurado será nomeado polos organiza-dores da VII Romaría EtnográficaRaigame  e as súas decisións serán inape-lables. 
6. Os traballos deberán ser remitidos benao “Centro de Cultura Popular XaquínLorenzo Fernández”, ben ao Concello deCelanova, baixo pseudónimo, facendoconstar a modalidade na que participa. Ensobre pechado serán incluídos os datos do

participante: Nome, dirección, teléfono.
7. Adata límite de presentación dos traba-llos será o día 31 de Xullo de 2008. 
8. Unha vez que o xurado falle os premios,daranse a coñecer a través dos medios decomunicación, podendo declarar desertoalgún deles, así como conceder accesitsespeciais, consistentes na publicación dostraballos na revista “Raigame” da “Centrode Cultura Popular Xaquín LorenzoFernández” da Deputación de Ourense. 
9. Os premios serán entregados o día 15 desetembro en Vilanova dos Infantes.
10. Os traballos premiados quedarán enpropiedade da Organización, podendofacer uso deles nomeando a autoría. 
11. Os traballos non premiados poderánser recollidos polos seus propietariosdurante os dous meses posteriores ao fallodo xurado, no “Centro de Cultura PopularXaquín Lorenzo Fernández” daDeputación Provincial. Unha vez transco-rrido ese tempo, os traballos pasarán a serpropiedade da Organización.
12. A participación en calquera das dife-rentes modalidades deste concurso impli-ca a total aceptación das presentes bases.

RAIGAME - 10 CONCURSOS - 17 de Maio de 2008

Portada do traballo de Antón
Fidalgo, gañador do Primeiro pre-
mio de Investigación Etnográfica

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

Premios  dos Concursos da VI“Romaría Etnográfica Raigame”
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En Celanova, o 10 de setembro de2007 constituíronse os xuradoscorrespondentes, para analizar ostraballos presentados aos concursosLiterario, de Fotografía e deInvestigación Etnográfica convoca-dos pola organización da “VIRomaría etnográfica Raigame” cele-brada en Vilanova dos Infantes opasado 17 de Maio día das letrasgalegas, resolvendo cada un deles oseguinte:
Concurso Literario:

O xurado constituido por José MaríaRodríguez Álvarez, Lalo PavónGonzález e Felipe Ferreiro Feijóoacordou conceder os premios daseguinte maneira:

Primeiro premio de 600 Euros:Deserto. 
Segundo premio de 300 Euros: Ao tra-ballo presentado baixo o pseudónimode Furga garabela titulado “Os boca-dos da ferruxe”, de Alba CidFernández de Ourense.
Menores de 16 anos, premio de 150Euros: Deserto.
Concurso de Fotografía:

O xurado constituido por: XesúsFariñas Navarro, Jesús RegalRodríguez e Fracisco Xavier ÁlvarezCampos acordou conceder os premiosda seguinte maneira:
Primeiro premio de 600 Euros: Á foto-grafía presentada por Milagros

Fernández Silva, de S. Félix deNavia-S. Amaro (Ourense), baixoo pseudónimo Mila  e co título“Foto 3”. 
Segundo premio de 300 Euros: Áfotografía presentada por JoséLuis Diz Rodríguez, doCarballiño (Ourense), baixo opseudónimo Ecos e co título “ASombra do Danzante”. 

Ademais, o xurado acordou concedertres accesits, sen premio económico,que serán publicados na revistaRaigame a:
-José Luis Barca Buyo, de Ordes (ACoruña), pola fotografía titulada“100% Auténtico”.-José López Pérez, de Santiago (ACoruña), polas fotografías tituladas“O Cesteiro” e “Leria”.
Menores de 16 anos, premio de 150Euros: Deserto
Concurso de Investigación:

O xurado constituido por: FranciscoCalo Lourido, Clodio González eCarlos Xesús Varela Aenlle acordouconceder os premios da seguintemaneira:

Primeiro premio de 600 Euros: Ao tra-ballo presentado baixo o pseudónimoAntón Sobrado Grixalba e titulado:“Colectivos Artesáns. Para unhaetnografía dos portadores de saberestradicionais”. Aberto o sobre, o traba-llo resultou  ser de J. Antonio FidalgoSantamaria, de Ourense. 
Segundo premio de 300 Euros: Ao tra-ballo presentado baixo o pseudónimoAconchón e titulado: Cultura e falapopular de San Ciprián deHermisende. Unha achega etnográfi-ca e léxica para o estudo do idiomagalego en áreas periféricas da nosacomuidades. Aberto o sobre, o traba-llo resultou ser de Xosé RodríguezCruz, da Gudiña, Ourense.

Fotografía de
Milagros Fernández
Silva, gañadora do
primeiro premio do
Concurso de Foto-
grafía da pasada
edición

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

Premios  dos Concursos da VI“Romaría Etnográfica Raigame”



RAIGAME - 12 COLABORACIÓNS - 17 de Maio de 2008
OS VIÑOS GALEGOS  NA FILATELIA

Por Mª Elisa Abad Suárez
O viño é lenda desde o seu nacemento, agasallo dos deuses quese renova cada outono. A súa historia en terras galegas é moiantiga. De feito, corre parella á aventura dos romanos en terrasde Hispania.
Hoxe en día, podemos gozar do magnífico viño do Ribeiro, o por-tentoso albariño das Rías Baixas, os maxestuosos tintos daRibeira Sacra, os rexios caldos de Monterrei ou os admirablesviños de Valdeorras. E todo iso grazas aos famosos mosteiroscomo Armenteira, Oia, San Clodio ou San Estebo porque, entreas súas paredes, os monxes de orixe francesa ensinaban técni-cas e impuñan o cultivo da vide.
No campo filatélico pódense atopar unicamente dous selos alu-sivos ao tema rexional: o dedicado aos viños da Denominaciónde Orixe Rías Baixas do ano 2002 e o último, ata a data: o quepromociona os viños da Denominación de Orixe Ribeiro acolli-do de bo grado por todos os ourensáns; foi posto en circulacióno 1 de setembro de 2004 aínda que a súa presentación oficial nanosa terra tivo lugar o 3 do mesmo mes noHotel Mosteiro de San Clodio de Leiro; foiimpreso en papel estucado, engomado fos-forescente polo procedemento de oco grava-do, con dentado 13 ¾ , formato vertical de28,8 x 40,9 mm.; con tirada de 1.000.000selos distribuídos en pregos de 50, o seuvalor postal é de 0,27Euros; ambos perten-cen a unha serie dedicada aos Viños conDenominacións de Orixe que esperemos quese amplíe incluíndo as outras tres denomi-nacións galegas.
Con todo, é grato recordar que os cuños for-man parte importante do material filatélicoe temos marcas postais conmemorativas deeventos relacionados cos nosos caldos.
Un acio de uvas xa aparece nun cuño daExposición Filatélica celebrada en setembro de 1964 no Barcode Valdeorras; nembargantes, a primeira ocasión na que sae áluz un alusivo a unha Feira do Viño é en 1973 coincidindo coaX 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 Festado Viño Albariño que só volveu aparecer en 1976; acompáñalleso de Primeiro Día de Circulación do selo da zona emitido en2002.
A palma, en canto a número, lévaa a localidade pontevedresade Salvaterra de Miño que desde o ano 1976 emite cuños con-memorativos da Festa do Viño do Condado ata 1984 e desde1989 á actualidade.
En O Rosal deléitannos con novidades que acompañan á Feirado Viño da zona desde o segundo ano da súa creación; así con-tamos cunha serie iniciada en 1994 que se renovou anual-mente.
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-Exposiciónde Viños do Ribeiro; o último estivo en vigor do 15 de setembroao 15 de outubro do 2004; nel pódese ver ologotipo do Consello Regulador daDenominación de Orixe Ribeiro. 

De Quiroga temos  rodillo dende o ano  2004sen interrupción, o último estivo en vigor do22/02/08 ata 22/03/08.
Non podía deixar pasar a ocasión sen lem-brar a D. Xaquín Lorenzo Fernández“Xocas” do que vimos de celebrar o I  cente-nario do seu nacemento.
E que ten que ver D. Xaquín cos viños gale-gos e a filatelia?. É doado de entender: ade-mais de dedicar parte da súa obra de etno-grafía ao estudo detallado dos utensiliosempregados no seu cultivo e elaboración,foi cofundador da Sociedade Filatélica Miñode Ourense e  pregoeiro da Festa do Viño do Ribeiro no ano1988, o anterior ao seu falecemento.

Sigamos as pegadas de D. Xaquín, amemos a nosa cultura easí amaremos a nosa terra.

Concello de 
Celanova


