RAIGAME
Romaría Etnográfica Raigame
Xornal informativo no Día das Letras Galegas

O día das Letras Galegas ten o seu
marco de celebración en Vilanova dos
Infantes coa IX edición da Romaría
Etnográfica Raigame, actividade encamiñada a dar vida as tradicións e o folclore do noso país.

Nesta ocasión, a Romaría pretende
homenaxear aos Zapateiros de Vilanova,
oficio que durante o século XX tivo especial relevancia entre os veciños da vila.
Na Adega do San Vivián haberá unha
exposición dedicada ao calzado tradicional na que poderemos aprender sobre os
zapateiros e os zoqueiros. Na praza da
Torre terá lugar a I Mostra-mercado, na
que artesáns do gremio farán exhibicións
do seu traballo.
Moi perto, na praza do Balcón a olería
tradicional terá o seu espazo, con artesáns chegados dende Niñodaguia,
Gundivós, Bonxe, Buño e Moveros de
Aliste. E ao seu lado estará a Asociación
Barcas do Miño construíndo unha barca
das que antigamente navegaban polos
nosos ríos.

A música, o canto e o baile son características das nosas festas, nas que nunca
poden faltar. Dende o inicio da xornada
grupos de toda a provincia farán demostracións polas rúas e as prazas de
Vilanova. Á unha e media, será o turno
dos Danzantes de Vilanova na praza
Maior e unha hora antes, na Igrexa de S.
Salvador, celebrarase unha misa na que
participará a Coral De Ruada. Ás sete da
tarde, como peche da xornada, a Banda
de Vilanova ofrecerá un concerto na
praza Tralacerca.

Pero polas rúas de Vilanova tamén poderemos atopar tecedeiras, cesteiros, palilleiras, orfebres, canteiros e un longo
etcétera de artesáns que amosarán a
quen se achegue a eles o seu modo de
traballar e a súa obra.
E así, unha vez máis, Vilanova pretende
celebrar o día das Letras Galegas ofrecendo unha variada oferta cultural baseada na nosa música, nos nosos oficios, na
nosa gastronomía e na nosa xente, en
definitiva, nas nosas tradicións e na nosa
cultura.
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I MOSTRA-MERCADO DE ZAPATEIROS E ZOQUEIROS

Na praza ao pé da Torre estarán situados os zapateiros e zoqueiros participantes na I Mostramercado de calzado tradicional da Romaría
Etnográfica Raigame, actividade que pretende
homenaxear un dos oficios máis relevantes de
Vilanova dos Infantes.

Profesionais chegados dende Lugo, Pontevedra,
Ourense e Asturias, amosarán o produto do seu
traballo, ao tempo que farán demostracións de
como se fabrican chancas, zocas, zapatos e zapatillas, aportando todas as explicacións precisas
a todo aquel que se lles achegue para coñecer
máis sobre este oficio tradicional. Artesáns
labrando as pezas de amieiro e bido no burro,
cosendo as pezas de coiro, facendo os mallós,
preparando as solas, etc., son actividades que
ilustrarán esta mostra-mercado.

E na rúa da Vila, cerca do Restaurante da Torre,
poderemos visitar o único taller-fábrica de
Vilanova que continúa operativo. O seu propietario, Luis Vázquez, “Lilí”, abre as portas da
súa casa para que os visitantes poidan apreciar in
situ como se fabrican hoxe en día os zapatos en
Vilanova. A incorporación de maquinaria ao taller
permite que este oficio siga vivo na vila dos zapateiros.

MÚSICA, CANTO, BAILE, ARTESÁNS E
ANIMACIÓN NAS RÚAS DE VILANOVA

Grupos de música, canto e baile chegados de toda a
provincia de Ourense, de Lugo e Pontevedra, e
tamén de Portugal, percorrerán durante a xornada
do 17 de Maio as rúas de Vilanova dos Infantes
facendo unha demostración do noso folclore. A
danza de Vilanova en honor á Virxe do Cristal, terá
o seu momento á unha e media na Praza Maior.

Tamén haberá compañías de teatro e animación,
cegos cos seus lazarillos, regueifeiros e grupos de
canto que farán que os paseos polas rúas conten
cunha chea de atractivos.
No Camiño da Igrexa colocarase, ao igual que na
edición anterior, un mercadiño de antigüidades, no
que se poderán atopar toda clase de obxectos
curiosos e ao seu carón o Obradoiro de Xogos
Populares.

A gastronomía será outra actividade que poderemos gozar ao longo do día. Ademais das polbeiras
situadas nos campos da entrada da vila, haberá
talleres polas rúas elaborando os seus produtos:
forno cocendo, posto de filloas á pedra, obradoiro de
chocolate, porco ao espeto,etc.

Grupo da Escola Provincial de Danza
bailando na edición de 2009
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O RANCHO FOLCLÓRICO DE PASSOS DE SILGUEIROS
E O SEU MUSEO ETNOGRÁFICO

Passos de Silgueiros é unha pequena freguesía a pouco
máis de dez quilómetros de Viseu. Aquí, a preocupación
pola cultura popular levou aos seus veciños a crear en
1978 o Rancho Folclórico e ao mesmo tempo o Museu
Etnográfico de Silgueiros, coa intención de conservar,
ensinar e divulgar as tradicións da comarca. Pouco a
pouco, a asociación foi medrando e ao seu carón foron
nacendo diferentes actividades como un grupo de teatro,
un grupo de canto só de homes, a organización de
diferentes festivais de folclore, etc.

O museo nace coa intención de reunir a documentación
necesaria para ser memoria do pobo da rexión de Viseu.
Así, nas súas instalacións podemos atopar material que
nos explica o ciclo do liño, a fabricación do pan e do viño,
as ferramentas de moi distintos oficios, os xoguetes
infantís, a reprodución das dependencias dunha casa, etc.

Pero son tres as seccións que destacan sobre as demais. A
vestimenta e os seus complementos: sombrillas, luvas,
bolsos, panos, etc. É unha colección de traxes con pezas
datadas dende século XIX até hoxe, celosamente coidada da
luz e humidade, catalogada e clasificada, que nos permite
facer un percorrido pola sociedade da rexión portuguesa de
Viseu a través da historia, coñecendo os seus costumes e
diferenzas sociais tendo como guía a súa vestimenta.
Unha segunda sección digna de mención é a colección de
botóns. Máis de 137000 feitos de todo tipo de material: de
tecido, de latón, de aluminio, de ferro, de uña de cabalo,
de óso, de
pedras
preciosas ou semipreciosas, até
os máis modernos de diferentes pastas
sintéticas.

O Rancho Folclórico de Passos de Silgueiros
actuando nunha festa popular.

Entre eles tamén destaca a relación de botóns de
uniforme de todo o mundo: militares, policías, gardas,
oficiais de correos e de ferrocarril, etc.

A terceira sección é a Biblioteca, especializada en
Antropoloxía Cultural, e que serve de ferramenta
efectiva para numerosos doutores, licenciados,
estudantes e estudosos de temas etnográficos e
etnolóxicos. Conta con perto de 4000 títulos a máis de
dosieres temáticos formados por recortes de prensa e
revistas. Outro tema da biblioteca é a historia local, que
xunto con miles de fotografías confirma esta institución
como garante da memoria do pobo.

Tanto o Rancho Folclórico como o Museu Etnográfico
están dirixidos polo Profesor António Lopes Pires, persoa
de recoñecido prestrixio no campo da etnografía
portuguesa.
Para máis información
w w w. a s s o p s . p t

Á esquerda, o
Profesor António
Lopes Pires, mostrando una peza do
museo
Á dereita,
a tecedeira traballando no seu tear

poden

visitar
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RAIGAME - 4

HISTORIA E ARTE - 17 de Maio de 2010

A BANDA DE MÚSICA DE VILANOVA: CAPÍTULO 2

Por Carolina Piñeiro

A música en Vilanova, o outro milagre
O ano pasado comecei a historia da Banda dicindo
que Vilanova é terra de músicos e zapateiros. Este
ano vou comezar dicindo o mesmo. Quédame pendente, en anos próximos, investigar o dos zapateiros e xa teño os entrevistados medio decididos; pero xa que este ano lle tocou á música, outra
vez, decidín enfocalo dun xeito ben distinto á simple descrición histórica do conxunto.
Mirade ben se é ou non certa a presencia da música en Vilanova que alá polos anos 50 ou 60, entre os
irmáns do Paulino, os do Tacón, os do Dardo e os
músicos da familia do Carrollas, xa “eran media
banda”, di o gaiteiro que leva 37 anos facendo danzar á Madamiña. Non quedaba outra porque comer
había que comer e a música era un bo refuxio, non
só para gañar uns cartiños, senón tamén para
pasalo ben.
“Era moi esclava”, din. Cando a actuación era na
contorna, os pés foron o vehículo máis común ata
metade de século. De feito, músicos máis recentes
pero dos de sempre ó mesmo tempo, como pode ser
o Tacón, xa non recordan ir camiñando a ningunha
festa. Con todo, o Paulino manteno moi fresco entre
os seus recordos: un camión cun banco era todo o

que precisaban. E cando chegaban a unha
actuación na que tocaba quedar a pasar a noite, un
palleiro tiña que facerse confortable; tampouco
aquí quedaba outra. Tamén o Dardo o recorda. É
máis, aínda lembra a un músico que ía ensaiar tres
veces por semana a pé, co instrumento ó lombo,
dende máis alá das Maravillas.
O financiamento da Banda de Música séguese
facendo do mesmo xeito que se facía, ou case. Das
contratas por actuación gardan unha parte para
pagarlle ó director. Antigamente, igual; o único é
que agora reciben cartos do Concello de Celanova e
da Deputación Provincial. Aínda que ós músicos
non lles daba para vivir e todos tiñan que posuír un
traballo estable, os directores que tivo a banda si
que foron sempre profesionais e algún aínda viviu
na parte de riba da antiga escola.
En canto ós destinos, hoxe en día a actuación que
non perden é a Semana Santa zamorana; e isto é
así dende hai máis dunha década. Tempo atrás, ían
dúas veces ó ano á Coruña, polas festas de María
Pita e para o Rosario. Algo máis de dez anos
estiveron indo e son actuacións que recordan con
moito cariño.
Alí ben botaban quince días e, mentres os músicos
tocaban na capital coruñesa, en Vilanova non
perdían nin un só dos acordes da súa banda.

A banda de
Vilanova nun xornal
do primeiro terzo do
século XX
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Músicos da banda de Vilanova a finais dos anos sesenta
Daquela sobraban os dedos dunha man para contar
as radios da vila, así pois, xuntábanse os veciños
na casa do afortunado posuidor para seguir o concerto da Coruña.
Non daba para comer, ensaiaban tres veces por semana e as condicións de viaxe tampouco eran as
dun cruceiro. Que era o que os animaba, entón, a
ser bos? Ver que o do lado era quen de facer máis
florituras ca un. E isto non quere dicir que o ambiente entre músicos fose malo, senón todo o contrario.
Calquera persoa que forme parte dun conxunto, xa
sexa musical, folclórico, teatral ou mesmo de taekwondo, saberá que as bromas son unha peza máis.
Así era tamén na Banda dos Infantes. Recordan
que había uns cantos que durante unha tempada
dedicáronse a meter preservativos no peto dos
casados. A gracia do chiste chegaba cando as
mulleres procedían a lavar a roupa dos seus homes
que chegaban de actuar. Imaxinade, pois, o cachondeo dos bromistas.

Mulleres. Daquela non as deixaban tocar na banda.
Vale, non quero ser eu valente e dicir que non as
deixaban. Simplemente, non as había. E ben sabido
é que os músicos nas festas sempre causaron especial interese nas mozas casadeiras. Pero o máis que
levaban para a casa era un baile cos músicos se a
sorte permitía que as liortas entre pobos non fixeran levantar a festa primeiro.
E dos músicos de Celanova, nin falar. Se te cambiabas de Banda, tanto dunha vila para a outra
como da outra para a unha, xa podías esquecerte de
volver.
“A cousa cambiou moito, moito”. Agora, os músicos
son todos labrados nun conservatorio, pero antes
esa tarefa tocaba facela na casa, onde ben entre
irmáns, ben de pai a fillo, os coñecementos da solfa
eran un costume que se transmitía en Vilanova do
mesmo xeito que os segredos de facer un bo par de
zapatos.
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PERSONAXES ILUSTRES DE VILANOVA
XOSÉ LUIS MÉNDEZ FERRÍN

Por Carolina Piñeiro

“Sen Vilanova seguro que sería un pobre desgraciado”
O Ferrín, o neto do Cucufate, non precisa presentacións, menos en Vilanova e menos aínda no día
das Letras Galegas. Coa Torre da Homenaxe, a Virxe
do Cristal e os seus recordos de fondo nunha Porta do
Sol do Vigo que o criou, o seu recente cargo como
Presidente da Real Academia Galega, que lle impide
acudir a Raigame, non debe eclipsar a súa verdadeira
identidade: “un profesor que escribe”.

Profesor, columnista, escritor, político e Presidente da
Real Academia. Como te defines?
Vai todo xunto. Un home non pode ser tanta xente ó
mesmo tempo. Polo meu modo de vida e a miña traxectoria na sociedade eu considérome sobre todo un
profesor que escribe en xornais ou libros e que ten
actividade política. Eu cando gozo de verdade é cando
lle explico a alguén algo.

política, é preciso estar arraigado nela. Se eu vivise en
Vilanova participaría máis na vida política do
Concello, pero non o fago porque non me considero lexitimado.

Din que o teu avó era un gran alcumador. É importante o tema dos motes en Vilanova.
En tódalas vilas pequenas, sobre todo nas que hai
moita vida social e moita xente apegada unha a outra,
os motes son importantes. Cando a Vilanova antiga
estaba moi poboada os rapaces xogaban xuntos e os
adultos tiñan que soportarse. Por estas cousas
recoñecémonos moito a través dos alcumes e normalmente temos varios. Eu por parte dese avó son
Cucufate, pero tamén son Rabino.

Cantas xeracións para atrás hai que contar para ver a
túa orixe vilanovesa?
A familia de miña nai non ten nada que ver con
Vilanova pero a do meu pai estivo alí dende que o
mundo é mundo.

En Vilanova es algunha desas personas ou es simplemente o neto do Cucufate?
Como son os teus recordos de neno aquí?
Son todos eses xuntos. O que menos, político, porque
para incidir na sociedade, tal e como eu entendo a

Eu ía continuamente e recórdoa coma o paraíso terrenal.
Por alí non pasaban coches e os nenos pequenos podían

Ferrín na casa de
Curros en Celanova

17 de Maio de 2010 -

HISTORIA E ARTE

RAIGAME - 7

andar sos pola rúa, cousa que en Ourense, onde eu
nacín, estaba prohibido. Había moitos rapaces da
miña idade e a sensación era de liberdade porque se
podía facer o que se quixera, dentro duns límites que
non se podían traspasar.

É certo que a xente de Vilanova ten un carácter
especial?
Creouse a imaxe dunha sociedade diferente en
Vilanova, da cal se dixo que tiña rabo de porco, por iso
se especulou cunha orixe xudía. Non era unha
sociedade de agricultores senón que vivían da artesanía e o comercio. Iso convertíanos en diferentes. A
pesar de que a historia xudía non está comprobada
nin demostrada, si hai unha memoria diferencial viva.

Cal é a influencia real da vila na túa obra?
É difusa, pero eu penso que, indirectamente, está en
toda ela. Nunca me atrevín a escribir a historia da
miña familia ou a da xente de Vilanova a fondo,
porque tería que refacer “Cien años de soledad”.
Débolle que, sobre todo, me dera unha visión da miña
cultura máis ben urbana e dura, moi dura.

Cal é a sensación coa que saes de aquí cando vés?
Sempre volvo con medo de atoparme comigo mesmo,
de que algo caera, que algo se cambiara de sitio. Non
só que se me puideran caer tellas da casa, que é unha
preocupación constante, senón algo máis profundo.
Vou como con medo a que se perdese algo sen que eu
estivese alí.

E sen a lenda da Virxe do Cristal, Vilanova non sería
Vilanova.
É moi importante para a imaxinación e para a identidade de Vilanova, porque os veciños considéranse custodios dun valor moi grande e están moi contentos de
que veña xente renderlle culto ó seu tesouro. Eles considéranse cargadores dun valor; ou considerámonos,
porque eu tamén.

Entón, é vostede devoto da Virxe do Cristal?
Pois si, e iso que non creo pero…

A relixión en Vilanova é a Virxe do Cristal.
É que é impresionante. É un obxecto enigmático e
non hai outra no mundo que sexa así. Ademais, a
rapaza é bonita. Unha vez, Luís Soto dixo que sempre

Ferrín nun acto na casa de
Curros en Celanova
pensamos que se parece á nai de cada un, ou á moza,
ou á filla.

A súa relación con Luís Soto xurdiu entón arredor de
Vilanova?
Cando eu era neno, Luís Soto era un mito. Tiña moitos
seguidores e era unha figura importante na memoria
tanto para os próximos a el como para os que lle eran
adversos politicamente. Cando abandonou o Partido
Comunista tiña idea de facer un partido nacionalista
galego de esquerda e xa me colleu a min. Colaborei
con el en Vieiros e na creación da UPG e, por suposto,
tiñamos en común Vilanova.

Xa por último, que sería de Mendez Ferrín con
Ourense e con Vigo e sen Vilanova?
Nada. Seguro que sería un pobre desgraciado. Ben,
sen Vilanova e todo o que significa Vilanova, porque
aparte desa cousa de sociedade pechada, para min
está relacionada con todo o que significa a raia. Alí
miramos moito máis de cara á fronteira que de cara
a Ourense.
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VILANOVA DOS INFANTES: OURO E ALCATRÁN

Por Carolina Piñeiro

Sumar “Vilanova” máis “lenda” ten un resultado claro: a
Rosa, o Martiño e a Virxe do Cristal. Pero esta é unha
suma cunha segunda derivación.
Dubido que haxa algún pobo no mundo que non posúa
lugares mitificados dalgún xeito. En tódalas culturas, e a
galega non podía quedar atrás, existen puntos naturais
ou construídos sobre os que maxinar. Así, Vilanova dos
Infantes goza de tódolos elementos definitorios como pobo
entre os que salientan con moito as lendas e, para alén da
“pedra pedriña” ou da “pedriña pedra”, o castelo –símbolo por excelencia da contorna vilanovesa- garda baixo
chave o seu propio misterio.
Din que foi unha princesa moura, seica. Curiosa a
omnipresencia dos mouros na cultura oral galega se
temos en conta que a presencia histórica real foi máis
escasa que noutros lugares. Algúns sinalan que a dama
cavou un túnel. Ou máis ben mandouno cavar.
Vou cambiar sinxelamente o rexistro, que non a historia,
para formular unha adiviña, que non é tal. Se aínda
nunca o fixo, hoxe é o día. Suba ó alto do castelo e realice
a panorámica que a paisaxe esixe. Pense agora nun túnel
escarvado dende o máis baixo da torre e, sen perder de
vista ningún dos montes que o rodean, a propia xeografía
sinalaralle o punto exacto da desembocadura. Non vou eu
escribilo aquí para non esgotar a intriga se aínda nunca
oíu falar da trabe de ouro e a trabe de alcatrán.

A vila de Vilanova vista dende o camiño a Vieiro

Aquí pois, un novo dato que conduce ó tesouro, porque
sen el unha lenda non sería lenda. Seica, disque,
parece ser que o túnel escarvado nos baixos do castelo
é o camiño a seguir para quen queira acadar a fortuna.
A lenda non se completaría se tentar gañar o tesouro
non levara algún risco implícito. Din que unha viga de
ouro permanece en equilibrio cunha de alcatrán, polo
que o misterio é imposible de resolver sen alterar a
harmonía e sufrir as consecuencias do chapapote.
En Vilanova hai quen cre na posibilidade de que o
camiño subterráneo dende o castelo exista, pero coa
finalidade de que os presos escaparan. Hai quen nin
sequera pensa que poida ser certo. E eu descúlpome
neste punto por non ser quen de desvelar a intriga
porque no que coinciden a maioría dos veciños, polo
menos cos que eu falei, é que se existise de verdade
ouro debaixo da torre “xa iría o castelo no nabo”.
Hai uns anos, relativamente poucos, a adega do
San Vivián foi aberta ó público. Non é este un
comentario feito ó azar, pois resulta que o “respiradoiro” que apunta na parte superior da adega, foi
maxinado, durante moito tempo, como unha pista
de que tal camiño existía, pois o que se cría era que
descorría por baixo da cheminea.
É certo que non é máis que unha adega e que parte
da intriga desapareceu cando se abriu, pero iso non
ten por que significar que o misterioso camiño non
exista. Digo eu.
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O propio Curros Enríquez relaciónaa
coa orixe mesma da torre e sinala en
vez dunha trabe de ouro e outra de
alcatrán, unha soa viga que sostén
dúas cántaras.

Todos coñecen esta historia nos
arredores da vila dos infantes. Todos
a escoitaron dende nenos. Os meus
avós escoitárona de nenos, os meus
pais escoitárona de nenos e eu
escoiteina de nena.

Vista de Vilanova e a Torre
Aínda que pequena, esta lenda foi recollida por algúns
dos máis célebres autores do concello. Ferrín non só a
empregou como telón de fondo da súa infancia en
Tagen Ata (ou na propia Vilanova?), senón que con ela
tamén lle deu nome á revista “A trabe de Ouro”.
Curros, nembargante, válese dela co gallo de presentar o pobo de Vilanova no poema da Virxe do Cristal,
de xeito que presenta unha lenda grande cunha
menor. E descríbea deste xeito:
Como este antigo edificio
outro non hai, según contas;
pois diz que foi levantado
por unha princesa moura
dendes d’a posta d’o sol
hastr’a saída d’aurora;
e ind hai vellos que aseguran,
e pódia que certo fora,
que debaixo d’os cementos
que os altos muros soportan
deixóu a moura princesa,
pra que quen se astreva morra,
sobre unha trabe en equilibrio
dúas cántaras que asombran;
unha de alquitrán inchida
y-outra de moedas e xoyas.
De sorte, que quen quixere
coller a que ouro atesoura,
creba unha cántara e morre
feito carbón baixo a outra,
quedándose ô mesmo tempo
sin ò santo y-a limosna.

Así é como é, porque é unha lenda. E
as lendas transmítense deste xeito:
de xeración en xeración a través das
palabras, desas que se falan, non
das que se escriben. Por iso, segundo
a quen lle preguntei por este conto
en Vilanova, aportoume un datiño
distinto ós que me dera o anterior. Aí
está a maxia.

O respiradoiro da adega do San Vivián
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ZAPATEIROS DE VILANOVA

Vilanova dos Infantes foi coñecida, até fai non
moitos anos, por tres cousas principalmente: a
Romaría da Virxe do Cristal, a súa Banda de
Música e os seus zapateiros. Poucas familias
había na vila na que non houber alguén que
traballara de zapateiro. Hai sesenta anos,
Vilanova contaba con 120 homes censados con
esta prefesión. Este foi o momento de máximo
esplendor do oficio. A partires de mediados da
década dos sesenta foi en declive por mois
diversas razóns: a competencia do zapato
industrial, a pouca rendibilidade do traballo
artesanal, a emigración dos novos que xa non
aprendían o oficio, etc.

Os zapateiros de Vilanova aprendían o oficio de
novos, ao redor dos doce anos, no taller dun
mestre zapateiro, e a aprendizaxe duraba sobre
dous anos. Non tiñan que pagar por aprender, pero
tampouco cobraban nada polo traballo que
realizaban: endereitar puntas, facer cabos para
coser o calzado, e outros labores sinxelos e sen
necesidade de coñecemento especial.
Unha vez rematada a aprendizaxe convertíase en
operario e ben quedaba a traballar no taller do
mestre, ía para outro taller, ou, dende os anos 40
entraba na fábrica dos Alonso, montada en
Celanova con traballadores de Vilanova. Chegou a
ter 50 empleados e no ano 1968 pechou con só 9.

Moitos dos zapateiros de Vilanova complementaban
os ingresos que lles proporcinaba o seu oficio con
outros. Ademais de dedicárense ao zapato de sola,
tamén había quen facía zocos. Outros eran músicos
e zapateiros, ou zapateiros, zoqueiros e músicos;
tamén había quen se dedicaba só aos zocos e aos
zocos e á música.

As pezas que facían tiñan dúas calidades: podían ser
calzado para a feira ou ben calzado de encarga, este
último mellor, con mellor material, mellor rematado
pero tamén máis caro. Era principalmente para
particulares da zona, para viaxantes e para comercios.
A súa principal produción era esta:

Zapatóns : zapato alto e forte, con piso de sola e nas
últimas épocas de goma. Botas : zapato alto de home

e muller. Nos cincuenta e sesenta fixéronse moitas
para a Guada Civil e o Exército. Zapato baixo :
similar ao que se emprega hoxe, con piso de sola e
de goma, segundo fose máis fino ou máis tosco.
Sandalias : calzado de verán, feito de tiras, que
podía ir aberto ou pechado no talón. Botinas : botas
de muller moi parecidas ás dos homes. Zapato fino
de muller : modelos copiados de revistas. Zapato de
neno e chancas : xunto ao taller de chancas tamén
está o de facer os paus do piso. Para facer as
chanca levaban un longo proceso: primeiro
compraban as árbores, cortábanas, carretábanas para a casa, cortaban os toros segundo a
medida e preparaban os paus das chancas para
rematar poñéndolles a peza de coiro. Nos
últimos tempos compraban os paus xa preparados.
Como xa se dixo, a actividade deixou de ser
rendíbel a mediados dos 60. A produción
industrial chegada de outras zonas de España,
a non adaptación dos artesáns á nova situación
produtiva e comercial da época, xunto coa
emigración cara Venenzuela primeiro e Vigo
despois, fixo que fosen desaparecendo os
zapateiros de Vilanova.

Hoxe só queda un, o taller de Luis Vázquez, o
“Lilí”, que conta cunha pequena industria
semi-artesanal, sendo o único zapateiro que
continúa o oficio de Vilanova.
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Tal como acontece nos últimos anos, durante os
días previos e posteriores ao 17 de Maio a Adega
do San Vivián convírtese nun museo etnográfico,
nesta ocasión dedeicado ao calzado tradicional.

A exposición está composta por ferramentas cedidas polos veciños de Vilanova, moitos deles zapateiros retirados. Sillas, bancos, mesas, máquinas
de coser, esmeril de pulir, formas, martelos,
bigornias, cerguilladores, subelas e unha chea de
diferentes ferramentas que formaban parte do
material empregado polos zapateiros da vila para
o desenvolvemento do seu traballo.

Compleméntase coa aportación de Alberto Geada,
zoqueiro de Foz, Lugo, quen conta cunha colección de zocas do Norte peninsular, expostas permanentemente no Museo Os Muíños en
Mondoñedo, parte da cal, moi amabelmente cedeu
durante uns días para que sexa admirada en
Vilanova. Madreñas asturianas, albarcas cántrabras ou zuecos cataláns comparten espazo coas
pezas propiamente galegas.

Helena Ferro, de Lalín, tamén expón a súa colección de chancas, zocos ou tamancas, que os tres
nomes recibe este calzado feito de coiro e madeira.
Son pezas que ao longo da súa vida profesional foi
recompilando como modelos para facer de novo,
conservando e transmitindo deste modo a esencia
dun oficio tradicional case desaparecido.
Xunto a estas pezas, tamén poderemos obsevar calzado feito polos propios zapateiros de Vilanova
recollido entre os veciños da vila, a maioría en desuso, así como algún exemplo dos que todavía elabora o único taller que todavía segue a traballar en
Vilanova.

Mesa dun zapateiro de Vilanova dos Infantes
Pero isto non remata aí. Na parte baixa da adega
está disposta a ferramenta e o proceso de fabricación das zocas e das chancas. Paso a paso, dende a
máis burda preparación da madeira, percorrendo
as diferentes etapas que levan até a elaboración
final deste calzado, e coa axuda dun vídeo explicativo, o mundo da elaboración do calzado tradicional
descubrirá os seus segredos a todos aqueles que se
acheguen á Adega do San Vivián.

Esta exposición ten o seu complemento cos artesáns zapateiros e zoqueiros traballando na praza
da Torre, así como a visita ao único taller que continúa facendo zapatos en vilanova, o de Luis
Vázquez, na rúa da Vila.

Ferramenta dos zapateiros de Vilanova dos Infantes: (de esquerda a dereita) bigornia, coitelas,
martelo, pedra de asentar a sola, subelas, pedra de afiar e cerquillador
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AS ZOCAS E OS ZOQUEIROS

A historia dos zoqueiros comeza a partir da necesidade de protección do pé humano. É tan antigo que
é difícil lembrar o inicio exacto (crese que é un calzado de orixe prerromano). Todo apunta a que unha
base de madeira suxeita ao pé por correas é o comezo do calzado primitivo de madeira que foi evolucionando co paso dos anos.
En Galicia, existen dous modelos:
1. Zoca: É unha peza de madeira
2. Zoco, chanca ou tamanco: A base é de
madeira e a parte superior, de coiro.

A palabra zoqueiro define á persoa que realiza a
acción do desbaste da madeira. Na provincia de
Lugo e norte da Coruña utilizouse máis a zoca,
debido a que o clima é máis húmido e chuvioso. En
Ourense, Pontevedra e sur da Coruña, utilízanse
máis os zocos, chancas ou tamancos.

A día de hoxe a zoca practicamente non se utiliza, e o zoco vai
polo mesmo camiño. A causa é que chegaron novos calzados
doutras partes a Galicia e fixéronse co mercado.

Un dato importante é que até 1960, aproximadamente, foi o
calzado por excelencia dos galegos. Un 90% dos habitantes de
aldeas e pobos pequenos utilizaron as zocas e os zocos.

Á técnica que se utiliza para a elaboración da zoca ou zoco
coñécella co nome de zoquear. O zoqueiro ten que posuír unha
destreza, acompañada dunha boa visión mental, para realizar
o desbaste. Esta acción foi transmitíndose de xeración en
xeración, chegando a un dos últimos zoqueiros de zoca, como é
o caso de Alberto Geada.

O día a día dun zoqueiro pode ser itinerante. O zoqueiro itinerante, é aquel que leva a ferramenta, nunha cesta, e ía
zoqueando polas casas dos usuarios. Desprazábase andando
coas ferramentas ao ombreiro. Todo o que a terra crea vaise
perdendo e este oficio tamén se está extinguindo. A proba é que
a diferenza de idade supera o corenta anos entre os artesáns
maiores e o máis novo. Sobre 1920, cada pobo ou aldea tiña

1.

3.

- 17 de Maio de 2010

2.

4.

Mostra de zocas do norte peninsular:
1. Zocas galegas. 2. Madreñas asturianas.
3. Albarcas cántabras. 4. Zuecas catalás
polo menos un zoqueiro. 90 anos máis tarde, a nivel profesional, só queda un zoqueiro (de zoca) en toda Galicia.

O proceso de elaboración dun par de zocas comeza unha vez que
se asentan as ferramentas e o banco de zoquear. A continuación,
o zoqueiro colle o tronzador e corta a árbore, mídese e trocéase
para o número que se quere elaborar, cóllese a brosa e a aixola e
a pulso se desbasta a parte exterior, dándolle a forma desexada.
Séguense empregando as gubias, trades e llergas na parte
interior e unha vez que temos a peza aproximada, compróbanse as medidas coa bara de medir. O resto, faise, como se
di familiarmente, a ollo de bo cubeiro. As llergas, anteriormente citadas, son as ferramentas que cualifico de maxistrais
posto que dan o último asento á parte que se axusta ao pé. Xa
de noite, á luz do candil, na lareira, se rebocan (é dicir, rebáixase o borde da entrada do pé). Despois, co coitelo, alísanse as
imperfeccións de fóra causadas pola aixola. Nalgunhas zonas
de Galicia as zocas repinicábanse e afumábanse
para protexelas e decoralas.

Un modelo de zoca chamado zoca de caña, consiste
en cravar un anaco de coiro ou pneumático de
coche ao redor da boca da zoca e utilizábana os
campesiños para ir aos prados de regadío e os mariñeiros para ir pescar.
Apalla e a herba seca foron utilizadas como protección
para as zocas proporcionando un mellor asento e
adaptación do pé, absorbendo a suor e a humidade
que se ía xerando no interior da zoca co uso.

Alberto Geada facendo unha
demostración no museo de Mondoñedo
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FERRAMENTA E FABRICACIÓN DUNAS ZOCAS

1.

3.

2.

1. Fendendo a madeira de bido.
2. Dando forma co machado ou brosa.
3. Traballando coa aixola.
5.

6.

4.
4. Usando a trade. 5. Debastando coa gubia e o macico. 6. Dando a forma interior coa llerga.
7. Rebocando o borde. 8. Alisando coa coitela.
9. Unha vez afumada, adórnase.
7.
9.
8.
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OS ZOCOS, CHANCAS OU TAMANCAS

Por Helena Ferro

Os ZOQUEIROS son os artesáns que fan zocos e tamén
zocas. Os zocos están feitos de madeira e coiro, mentres
que as zocas fanse soamente de madeira. En ámbolos
dous casos, as madeiras máis utilizadas son as de
abeneiro e bidueiro, por ser madeiras lixeiras e con poucos
nós. O coiro que se emprega para facer zocos é de vaca ou
becerro engraxados.
No norte de Lugo concéntrase a maioría da produción das
zocas, estendéndose a Asturias (madreñas) e Cantabria
(albarcas).

O maior inconveniente que se atopaba para facer os zocos
era conseguir o coiro, polo que onde máis zoqueiros había,
era onde había curtidores, como en Allariz, Carballo,
Noia, Santiago, Lalín...

Era raro ver algún neno cos zocos da súa talla, os tempos
eran difíciles e aproveitábanse duns irmáns para outros,
así que ou ben quedaban grandes ou había que engruñar
os dedos.
Naqueles tempos ser zoqueiro consistía en percorrer as
aldeas da zona, facendo e refacendo zocos nas casas e
levando tamén a produción as feiras. Non era traballo
doado, pois carecíase de vehículo privado e o transporte
era o coche de liña, a carga era voluminosa e pesada,
había que levar moita numeración, modelos diferentes e
ademais ferramentas. Era habitual tamén que a xente
acudira as feiras cun vimbio coa medida do pé dun familiar ou veciño para levarlle unha encarga de zocos.

Os zocos de home e de muller son diferentes, sendo os de
home máis anchos, con menos tacón e con máis empeine.
Ademais poden ser de media caña (por debaixo do xeonllo,
propios para ir tornar a auga), de cordón, de febelas, co coiro
natural ou tinguidos de negro. Os zocos negros eran os dos
domingos e festas, por parecerse máis os zapatos. A mellor
época para os zoqueiros era desde finais de setembro ata
febreiro, no inverno a demanda era maior. O oficio había que
combinalo na maioría dos casos co traballo de labrador.
A finais dos 70 empezou a decadencia dos zocos, cunha
clara inimiga rusa, a katiuska. Os chanclos coa pantufa
dentro, tamén lle fixeron moito mal. Isto, unido á marcha
da xente das aldeas e o abandono dos traballos do campo,
fixo que empezaran a desaparacer moitos zoqueiros.

O vello zoqueiro Alfonso Ferro, montando
unhas chancas

Houbo ademais momentos puntuais na historia, nos que
conseguir coiro non foi tarefa doada, como na guerra civil e
na posguerra, xa que o exército tiña a produción requisada.

Os zocos teñen como principal función illar do frío e
da humidade, polo que foi o calzado máis utilizado na
Galicia rural. Había moitos zoqueiros de oficio, pero
tamén en case tódalas casas había alguén mañoso
que ou os sabía facer ou ben arranxar, substituíndo a
madeira gastada e aproveitando o coiro. Os zocos
acostumaban durar un inverno e despois tocaba
reparalos, parecendo moitas veces as pezas (a parte
de coiro) verdadeiros coladores de tanto reutilizalas e
remendalas. Para que as madeiras durasen máis,
cravábanse ferraduras, latas, coiros vellos, e o máis
habitual, as brochas ou chapras (cravos coa cabeza
grande). Pero isto ocasionaba problemas, o gastarse a
madeira soltábanse e pinchaban bicicletas, ferían os
pés das vacas, máis tarde pincharon os coches... polo
que nos anos 60, prohibíronse. A raíz de isto,
empezáronse a ferrar os zocos con goma das rodas, e
así se seguen facendo na actualidade.

Hoxe en día, coa recuperación da cultura tradicional,
quizais o panorama sexa máis alentador e se asegure a
conservación do oficio.

Montando uns zocos

O primeiro paso para facer un par de zocos é preparar a
madeira no burro. A parte máis delicada é facer a
xabreira, o surco onde se crava o coiro. Hai que escavar o
pau para que o pé asente e non manque ao camiñar.

A ferramenta dun zoqueiro: o can, o martelo, a subela, a
pedra de afiar, a coitela o sacabocados e a llerga
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Marcamos no coiro as pezas, a traseira e a pala, e cortamos cunha coitela de aceiro ben afiada na pedra. Na traseira poñemos o contraforte, que reforza o coiro no calcañar. Na máquina de coser unimos a traseira coa pala
sen esquecer o gardapolvos que protexe interiormente na
zona dos ollais. Collemos o sacabocados e furamos para
máis tarde poñer o malló.

Agora toca asentar a peza no pau. O primeiro cravo ponse
na traseira, co can (tenaza de forma curvada) tensamos o
coiro sobre o pau, méntense uns cravos ao redor, recórtase o coiro sobrante facendo de guía a xabreira e xa está
listo para poñer a vira todo ao redor. Axudámonos coa
subela picando na vira, poñendo os cravos máis bastos
que ao asentar. Con este paso evitamos que a auga entre
no zoco. Tamén se pode poñer unha biqueira como reforzo na punta. Para que a madeira non se gaste e non
esvaren ao camiñar, ferrámolos con goma de roda. Por
último poñemos os mallós e dámoslle unha man de graxa
e os zocos están listos para camiñar.

2.

1.

3.

4.
1. Despece dun zoco.
2. Rematando o pau no
burro.
3. Cosendo a traseira e a
pala.
4. Asentando a peza de
coiro no pau.
5. Poñendo a vira.
6. Exposición de zocos,
polainas e paus.
5.

6.
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OLIVERIO ÁLVAREZ, FERREIRO DA FONSAGRADA

Oliverio Álvarez é un dos últimos ferreiros da
montaña lucense que continúa traballando. Aínda
que xa xubilado, segue coa súa forxa, coa súa zafra e
o martelo por gusto, por lle ensinar o seu xeito
tradicional de elaborar as pezas de ferro a todo aquel
que se lle achegue e máis por botar unha parrafada,
sempre relacionada co oficio de ferreiro, participando
en feiras, mostras e exhibicións sobre etnografía e
traballos tradicionais, sendo esta a cuarta ocasión
que visita a Romaría Etnográfica Raigame.

Con setenta anos, continúa o oficio do seu pai, de quen
o aprendeu cando era neno, subido nun banco para
poder chegar á mesa onde, baixo a atenta mirada do
seu proxenitor, comezaba os seus primeiros pasos no
que sería o traballo da súa vida. Fouces, fouciños,
aixadas, petolos, bisagras, pechaduras, petadores,
cravos, e moitas outras pezas, saían da súa fragua.
Dende hai tempo, as novas tecnoloxías e sistemas de
comercio fixeron que a produción artesanal dos
ferreiros e as ferrerías tradicionais das montañas
lucense non fosen rendíbeis, acabando por seren
abandonadas.
Na actualidade, só poderemos apreciar o traballo
destes artesáns en reunións como esta de Vilanova
dos Infantes, nas que por amor ao oficio se xuntan os
vellos artesáns.

II MOSTRA-MERCADO DE OLERÍA
A praza do Balcón, ao carón da Torre de
Vilanova, será o lugar onde se ubiquen os oleiros, unha das actividades que máis expectación
levanta entre o público asistente á Romaría.

Oleiros de Niñodaguia (Ourense), de Gundivós e
de Bonxe (Lugo) e de Buño (A Coruña) en representación dos artesáns galegos, e máis un de
Moveros de Aliste de Zamora, celebrarán unha
pequena mostra-mercado na que os visitantes
poderán apreciar o traballo destes artesáns, a
máis de ser motivo para iniciar unha bonita
colección de pezas tradicionais de toda a nosa
xeografía.
Os máis novos tamén poden meter as mans no
barro, xogar con el e facer as súas propias pezas,
que unha vez cocidas e pintadas poderán levar
para as súas casas. Unha boa ocasión para se
iniciaren nesta actividade que salvo nos citados
casos de Niñodaguia, Gundivós, Bonxe e Buño,
está en plena decadencia.

O oleiro Agustín Vázquez, de Niñodaguia
(Ourense), na Romaría do ano pasado
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Xavier Viana Álvarez

Os cursos fluviais, os ríos, unen as terras pero separan ás persoas que viven nas súas ribeiras. As
solucións para facilitar a mobilidade e a comunicación pasan sempre por construcións fixas que
permitan o paso (pontes, pasairos...) ou por construcións que permitan o desprazamento a través
da auga. Son as barcas.
As barcas nos ríos existen dende que as persoas
precisaron atravesalos ou dende que se pensou
que a pesca sería moito máis abundante se esta
puidera ser feita dende medios flotantes no mesmo
cauce. Nas proximidades de Vilanova dos Infantes
encontramos dous casos que ilustran a antigüidade da súa existencia: as Canoas Monoxilas
rescatadas do fondo do río Lima e datadas no século II a.c. e a permanencia da barca da Antela ata
tempos ben recentes.

Ensamblando as pezas de madeira da “lancha lixeira”

Así, o deseño e construción das diferentes tipoloxías de
embarcacións foi feita por carpinteiros que se foron
especializando segundo as características de navegabilidade de cada un dos ríos. Barcos de Dornas, Barcas de
Paso, Canoas, Lanchas... son consecuencia da
adaptación das persoas ribeirás ás necesidades que o
medio impón, desenvolvendo, para elo, os medios tecnolóxicos imprescindibles para unha frutífera e sostible
explotación dos recursos.
Os carpinteiros especializados en embarcacións ,
recoñecidos nas comarcas mariñeiras como carpinteiros
de ribeira, son os enxeñeiros das sociedades tradicionais (do mesmo xeito que o son os ferreiros, os
zoqueiros...) que utilizando a ferramenta axeitada e cos
coñecementos adquiridos do mestre (por transmisión
oral) reproducen os saberes do pobo.

Por todo isto, e polo compromiso co desenvolvemento e
permanencia da cultura popular, a Asociación Cultural
Barcas do Miño decidiu pór en funcionamento un taller
de carpintería de ribeira. O obxectivo é recuperar aquelas
embarcacións tradicionais desaparecidas dos ríos galegos, tanto por medio da nova construción como da restauración. Fernando Ibarra é o responsable deste taller e o
carpinteiro que leva adiante a idea de pór a madeira a
navegar de novo polos nosos ríos. Son varios os tipos e
moitas en número as embarcacións recuperadas nos últimos anos: Barca de Paso, Batuxo, Barca do Ulla, Lancha
do Cabe, Barco de Dornas, Carocho, Barca do Sil...
Como mostra estas que se poden ver na Romaría
Etnográfica Raigame deste ano 2010. Unha lancha lixeira con dianteira en punta (bico) usada nos ríos Sil,
Asma, Cabe, Arnoia, Umia, Tambre, Lérez ou Miño,
tanto para a pesca como para o paseo nos traxectos vilegos destes ríos (Barco de Valdeorras,
Chantada, Monforte de Lemos, Allariz, Caldas de
Reis...); e unha barca do tramo final do río Ulla,
de maior elaboración e con varios usos recoñecidos: pesca en xeral, acceso ás lampreeiras, transporte de madeira ou, simplemente, para o paso
de persoas dunha beira á outra. En ámbolos dous
casos, lancha e barca, van impulsadas por remos
ou, de xeito extraordinario, na do Ulla, por un
cabo atado nas dúas bandas do río.
Así pois, o valor patrimonial destas embarcacións está no valor que todos nós lles
queiramos dar como elemento de especial relevancia nese proceso de recuperación dunha
sociedade humanizada que recoñeza a importancia das tecnoloxías tradicionais como tecnoloxías
ecoloxicamente sostibles.

O carpinteiro de ribeira
rematando a lancha
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PREMIOS DOS CONCURSOS DA
VIII “ROMARÍA RAIGAME”

O pasado 9 de Setembro reuníronse en
Celenova os xurados dos concursos da VIII
Romaría Etnográfica Raigame, acordando
conceder os seguintes premios:

O xurado do concurso de fotografía, constituido por Xosé Vázquez “Che”, José Paz e
Antonio Piñeiro, que actuou de secretario,
acordou conceder os premios da seguinte
maneira:
Primeiro premio de 600 € ao traballo presentado co título “BARRO NAS MANS” de
José Luis Diz Rodríguez, de O Carballiño.
Segundo premio de 300 € ao traballo presentado co título “CANTEIRO” de Evaristo
Santamaría Inzúa, de Noia, A Coruña.

Terceiro premio de 150 € ao traballo presentado co título “APRENDENDO O OFICIO”
de Juan Andrés Hervella, de Ourense.

Arrriba, fotografía de J. Luis Diz, gañadora
do primeiro premio. Abaixo, fotografía de Evaristo
Santamaría, gañadora do segundo premio

O xurado tamén acordou conceder accesits
aos traballos titulados:

“A voda” de María López Cacheda, de
Santiago.

“Arte na pedra” de Manuel González
Carballo, de O Carballiño.
“Troula” de Josefa Rodríguez, de Vigo.

“Fiadeiras de vilanova”, de Pilar Oviedo
González, de San Benito de Cova de Lobo,
Barbadás, Ourense.

“Folclore portugués” de José López Pérez,
de Santiago de Compostela.
“Sepia 3” de Milagros Fernández Silva, de San Amaro,
Ourense.

No apartado de Investigación Etnográfica, o xurado constituído por Lalo Pavón González, Francisco Javier Ávarez
Campos e José María Roríguez Álvarez, que actuou de
secretario, acordou conceder o premio de 750 € ao traballo presentado baixo o pseudónimo “AZ ZAIT” co título “A
oliveira e os muíños de aceite” de Aníbal Cid Babarro, de
Ourense.

Á esquerda, fotografía de J. Andrés Hervella,
terceiro premio. Na páxina seguinte, portada
do traballo sobre o aceite, gañador do premio
de investigación
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CONCURSOS

BASES DOS CONCURSOS DA
IX “ROMARÍA RAIGAME”

Con motivo da celebración da IX Romaría
Etnográfica Raigame, organizada polo
“Centro de Cultura Popular Xaquín
Lorenzo Fernández” da Deputación
Provincial de Ourense e o Concello de
Celanova, que terá lugar en Vilanova dos
Infantes (Celanova-Ourense) o día 17 de
maio de 2010, convócase o IX 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 2010 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. Recollerá 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 de Investigación Etnográfica:
Un único premio de 750 euros.

5. Segundo a normativa legal vixente, os premios que superan a contía de 300 euros estarán suxeitos á perceptiva retención fiscal.
6. O xurado será nomeado polos organizadores da IX Romaría Etnográfica Raigame
e as súas decisións serán inapelables.

7. 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 participante: Nome, dirección, teléfono.
8. A data límite de presentación
dos traballos será o día 31 de
Xullo de 2010.

9. 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” do “Centro de
Cultura
Popular
Xaquín
Lorenzo
Fernández”
da
Deputación de Ourense.
10. Os premios serán entregados arredor do día 15 de setembro de 2010 coincidindo coa
celebración da Romaría da
Virxe do Cristal, para o cal os
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galardoados serán citados a través
dunha comunicación persoal.

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

12. Os traballos presentados ao concurso
de fotografía poderán ser utilizados para a
realización dunha exposición sobre a
Romaría Raigame dentro da programación do Outono Fotográfico, durante os
meses de Novembro e Decembro.

13. Os traballos non premiados poderán
ser recollidos polos seus propietarios nos
dous meses posteriores ao do 9 de Xaneiro
de 2011, no “Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial. Unha vez transcorrido
ese tempo, os traballos pasarán ó arquivo
da Organización.

14. A participación en calquera das diferentes modalidades deste concurso implica a total aceptación das presentes bases.

ADENDA
Premio honorífico “Xan de Barros”

Co fin de recoñecer a persoas ou colectivos
que se signifiquen por ter traballado no
campo da promoción da Romaría Raigame
ou de calquera actividade directa ou indirectamente relacionada con ela, así como cos
valores etnográficos que esta Romaría pretende exaltar, creouse no ano 2009, o premio
honorífico “Xan de Barros” (en lembranza
do persoeiro no que Curros Enríquez personifica ó crego de Vilanova dos Infantes que
instituíu a romaría da Virxe do Cristal).
Un xurado formado por representantes dos
estamentos organizadores e patrocinadores
da Romaría Etnográfica Raigame, escollerán ós premiados de entre todas as propostas que se poidan realizar internamente ou
daqueloutras que se lle fagan chegar a través de terceiras persoas.

A persoa ou colectivo galardoado será dado
a coñecer publicamente a través dos medios
de comunicación antes do día 17 de maio e
o premio seralle entregado o propio día 17
de maio no transcurso dun acto público que
terá lugar ao longo da xornada de celebración da Romaría.

PECHE - 17 de Maio de 2010
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PREMIO HONORÍFICO “XAN DE BARROS”:
FLORENCIO DE ARBOIRO E AS RODAS DE AFIAR

outro o mundo do subconsciente, da mitoloxía galega,
as meigas, o moucho, o seu
traballo cos pacientes do
Hospital Psiquiátrico de
Toén. Estas obras constitúen
un estudo da personalidade
do galego, do galego representado neses homes en certo
modo marxinais que abandonan as súas casas para
gañar, ou perder, a vida fóra,
lonxe da terra e dos seus.

Florencio Martínez foi, até
hai poucos meses que se
xubilou, o responsábel de
Terapia Ocupacional no
Hospital Psiquiátrico de Toén
durante máis de trinta anos.

Florencio de Arboiro é o responsábel de que máis de 140 rodas
de afiar, e con elas a memoria
dos camiños que percorreron e
dos homes que as empuxaron, se
conserven hoxe, e tal como é o
seu de-sexo, que algún día formen parte do “Museo do afiador”
de Ourense.

Así é como se coñece en Ourense,
Florencio de Arboiro, o das rodas. Arboiro
é a súa aldea natal. Alí se criou, alí
medrou, alí ten as súas raíces, na comarca
de Castro Caldelas, terra de afiadores. O
seu amor por este oficio levouno a que na
aldea teña catro palleiras todas elas cheas
de rodas de afiar, unhas listas para
expoñer, outras en proceso de restauración. Mellor aí almacenadas que perdidas en calquera lugar da península, abandonadas, tiradas, mortas.

Xunto con cada roda, Florencio conserva
os datos dos seus propietarios, onde traballou, que camiños andou, que aventuras pasou, en definitiva, a historia
dunha peza que conta a vida de moitas
persoas. O seu traballo de recompilación
non se limita ás rodas, senón que
abrangue todo tipo de ferramenta relacionada co mundo do afia-dor. A través
das súas pezas podemos facer un percorrido pola evolución do mundo do afiado
nos últimos 200 anos: dende a máis simple pedra, pasando polas rodas de levar
ao lombo, as bicicletas, as motos, até o
moderno taller actual. Montóns de
fotografías, cintas de casetes con entrevistas, revistas, libros, recortes de prensa, Florencio de Arboiro é un deses tolos
apaixonados capaz de sacrificar

vacacións, diñeiro e nalgúns casos a
familia polas rodas de afiar.

Pero esta paixón polo oficio do “naceiro”,
Florencio esténdea a todos aqueles oficios
ambulantes e temporeiros que en moitos
casos estaban tan relacionados: o
cordeleiro, o quincalleiro, o capador, o seutureiror, etc. Coas súas ferramentas e coas
súas historias pode recrear a súa forma de
vivir e o tempo no que vivían. En definitiva, un trozo da nosa historia.

Como dicíamos ao principio, o seu amor
por Arboiro fai que sexa raro a semana
que non se achega até a aldea na que conserva a casa dos seus avós, onde restaurou
o muíño, o forno, así como grande parte da
maquinaria agrícola da súa familia, que
xunto con outras coas que se foi facendo
forman outra interesante colección.
En Arboiro tamén
leva a cabo outra das
súas paixóns, a escultura. Alí é onde funde
as súas obras en
bronce, obras que
reproducen as súas
teimas: por un lado o
mundo xa desaparecido do rural, os oficios
ambulantes, os labores do campo; e por

Concello de
Celanova

Pero a grandeza de Florencio
de Arboiro non só reside no
seu traballo de recuperación e conservación de rodas e demais ferramenta,
nen na súa capacidade para expoñer a
súa visión da vida a través das súas
esculturas. Florencio de Arboiro é un
home do pobo, do pobo galego, un galego
desprendido.

É por iso que a Organización da
Romaría Etnográfica Raigame quere
concederlle o Premio “Xan de Barros”
a Florencio de Arboiro, en recoñecemento á súa colaboración coa cesión de
rodas de afiar, de ferramentas, de
máquinas de segar e de mallar para
realización de diferentes actividades
dentro da Romaría dende a súa
primeira edición, así como polos seus
innumerábeis consellos e ensinanzas,
contribución que axuda a medrar ano
a ano a esta festa.

