RAIGAME
Romaría Etnográfica Raigame

Festa de Interese Turístico de Galicia

17 de Maio de 2012

Dep. Legal: OU 75-2008

Nº 9

SUMARIO

NOVAS
- Festa de Interese
Turístico de Galicia
- Un día polas terras de
Celanova (e Vilanova)
ACTIVIDADES
- Mostra-Mercado: Os
Cesteiros
- Vellos Oficios: Os
Cesteiros - A súa fala
- Gremios de Artesáns
nas Prazas de Vilanova

C

oa décimo primeira edición da
Romaría Etnográfica Raigame
que se celebra este ano, iníciase unha nova etapa marcada polo título de
Festa de Interese Turístico outorgado pola
Xunta de Galicia. Tal galardón enche de
orgullo á Organización e esperamos que
tamén a todos os participantes, xa que deles
é este premio. Ao mesmo tempo recoñece a
relevancia que esta festa ten alcanzado, e
non só a nivel galego, senón tamén nas
zonas limítrofes da nosa Comunidade, de
onde veñen tanto artesáns como visitantes.
Que a Romaría Raigame reciba a categoría
de Festa de Interese Turístico significa que é
recoñecida como unha das festas máis
importantes de Galicia.
Neste segundo decenio da Romaría
Etnográfica Raigame, etapa que se inicia
marcada pola crise económica que afecta,
dun xeito ou doutro, a todos os estamentos
da sociedade, especialmente aos relacionados coa cultura e máis coa cultura tradicional, a Organización pretende consolidar a
participación de artesáns. Son estes os que
lle dán sentido á festa como mostra dunha

industria tradicional, adaptación aos novos
tempos e unha saída profesional cara ó
futuro baseada no trato personalizado cos
clientes que escapan de produtos globalizados. Neste sentido son claro exemplo artesáns como os oleiros, canteiros, os do ramo
do coiro, do calzado, etc, que na súa grande
maioría elaboran produtos cunha dobre
funcionalidade, ornamental e utilitaria, e
que contan coa súa páxina web e o seu mercado virtual na rede.
E sen esquecer que a Romaría
Etnográfica xurdíu por iniciativa, entre
outros, da Escola de Danza da Deputación
de Ourense, o baile, a música e o canto continuarán tendo un papel destacado dentro
da programación. Aos diferentes grupos folclóricos que levan participando dende o inicio da festa, cada ano vanse sumando
outros procedentes das outras provincias
galegas, principalmente de Pontevedra. E
xunto a todo isto, a gastronomía, o teatro,
as exposicións, os concursos, os xogos populares e principalmente os visitantes-participantes, farán que a Romaría continúe
cando menos outras dez décadas máis.
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HISTORIAS DE VILANOVA
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- III Premio Honorífico da
Romaría Etnográfica
Raigame “Xan de Barros”
Contactos en:

www.romariaraigame.es
Fotografía de Milagros
Fernández Silva, gañadora do

concurso fotográfico do ano 2007
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A ROMARÍA ETNOGRÁFICA,
FESTA DE INTERESE TURÍSTICO DE GALICIA
C

on motivo da celebración da X edición da
Romaría Etnográfica Raigame en 2011, o
Concello de Celanova decidiu solicitar á Xunta de Galicia
a declaración de Festa de Interese Turístico, condición
que implica a súa inclusión no Plan Galego de Promoción
do Turismo, así como prioridade á hora de acceder a axudas e subvencións económicas para o seu financiamento.
No mes de marzo do presente ano reuniuse a Comisión de
Valoración que deu unha resolución favorable para que o
Consello da Xunta pechase o proceso declarando a
Romaría Raigame como Festa de Interese Turístico.
A designación da Romaría con
este título vén condicionada por
unha serie de requisitos a cumprir:
a antigüidade da festa ten que ser
superior a dez anos; a singularidade deberá resaltarse en aspectos
que a distingan de outras festas
similares valorando especialmente
o feito de ser un reflexo da idiosincrasia da zona e da poboación
local; no arraigo valórase o carácter participativo da poboa-ción así
como o asentamento no ámbito territorial correspondente; e por último, no referente ao valor cultural
tense en conta que o tema da festa
xire en torno a manifestacións de
carácter artístico, relixiosos, gastronómico, etc.

En outubro de 2011, a Xunta presentou un novo proxecto de decreto de Declaración de Festas de Interese
Turístico, no que se engaden tres novos aspectos: continuidade no tempo, que como máximo debe ser cada cinco
anos; a accesibilidade, no que se valora o esforzo pola maior
accesibilidade, integración e participación da poboación; e a
estética, punto no que a posta en escena, recreación, instalacións e infraestrutura son tamén a ter en conta.
Ademais de todo isto, outro aspecto fundamental á
hora da designación da Romaría Etnográfica Raigame
como Festa de Interese Turístico de Galicia reside na

exaltación das tradicións, a cultura popular,

a gastronomía tradicional, etnografía, adaptación aos tempos
actuais e singularidade da festa.
Dende un principio estas foron características que a
Romaría Etnográfica Raigame perseguiu, marcándoas case
como directrices á hora de organizar a festa, e intentando que
a celebración do Día das Letras Galegas non quedase nun
mero acto simbólico, senón que chegase a ser un día de
mostra da identidade galega. Como reto ante este segundo
decenio que comezamos con esta edición da Romaría, a
Organización proponse, ademais de manter o xa conseguido,
medrar na mostra de artesáns e actividades a desenvolver na
festa, así como na asistencia de público, que no caso da
Romaría non se pode considerar público, senón máis ben participante, xa que a súa presenza activa é a principal razón de
ser desta festa da galeguidade.
Fotografías de Eva Fdez.
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UN DÍA POLAS TERRAS DE CELANOVA (E VILANOVA)
Xosé Manuel Piñeiro (Presentador da TVG)

N

on fan falta moitas escusas para visitar
Celanova, un deses lugares ós que lle gardo
especial cariño desde os tempos de verbena polas festas
do Cristal, onde media ducia de mozos alaricanos
eramos quen de meternos dentro do Mini 1000 do Visi
por aquelas curvas de Noso Señor para bailar ó son de
Los Arquinos; ata anos máis tarde cando acudiamos
devotos á procesión profana dos farois da Ramallosa
coas miñas amigas Candi e Sole, ou cando tiven o
inmenso pracer de cantar diante do impresionante
Mosteiro de San Salvador.
A última desculpa para achegarme a estas queridas
terras foi a de visitar, na compaña do xornalista e
amigo Antonio Piñeiro, o patrimonio etnográfico de
Vilanova dos Infantes, e de paso saudar a Luís Vázquez
"Lilí" que nos abriu a porta do seu taller para dar fe de
como aínda queda presente e futuro do que noutrora foi
o berce dos zapateiros.

Aproveitamos para homenaxearnos coas “delicatessen” do restaurante “A Torre” na compaña do
alcalde Antonio Mouriño, que se uníu ó xantar e con
quen puidemos repasar historias ben entrañables da
súa vila e da miña unidas pola industria do coiro, por
aquela banda de música que amenizaba as alboradas e
os concertos do San Benito, sendo a primeira en incorporar o son das gaitas, e tamén unidas por esa carretera que aínda mantendo un excelente asfaltado,
segue estando a proba de biodramina; pero que percorrín ben a gusto e ben a mo-diño para gozar da paisaxe
e mesmo da visión dun pequeno raposo atravesándoa ás
seis da tarde no cruce de Forxás, e recordar a cantidade
de amigos e amigas que desde Pardavedra, Podentes ou
Corbillón se achegaban cada domingo a bailar á discoteca alaricana de "El Mesón".

O LUXO DO "ILDUARA"
Pero antes de deixar as terras de Celanova, e previo
saúdo ó entrañable párroco Cesáreo Iglesias, a quen
hai xa uns aniños tiveramos que espertar á medianoite
para solucionar unha dúbida xurdida en directo no
"Supermartes" relativo o nome do mosteiro, tomamos
café e tertuliamos na Praza Maior antes de que os meus
anfitrións me levasen a coñecer o flamante novo
Auditorio "Ilduara", bautizado así na honra da nai de
San Rosendo, onde puiden comprobar a súa beleza
arquitectónica, a excelente acústica e as prácticas
instalacións. Non boto en saco roto o ofrecemento do
alcalde para exercer de mestre de cerimonias dalgún
acto a celebrar en tan espléndido marco.
Agora ben, antes de todo isto prometo volver a
Vilanova con motivo da próxima Romaría Etnográfica
"Raigame" que cada ano dálle máis sentido ás palabras
de Curros cando se refería a Vilanova dos Infantes
como vila de grande sona, pois o Día das Letras
Galegas xentes chegadas de todas partes renden
pleitesía a esta terra de poetas, ós que algúns tivemos
a ousadía de musicar naqueles tempos de guitarra e
mochila, quedando enganchados para sempre á obra e
á terra de Celso Emilio.

Xosé Manuel Piñeiro
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MOSTRA-MERCADO: OS CESTEIROS

A
Recreo

Romaría Etnográfica Raigame ten como tema central deste ano o oficio dos cesteiros. Na praza do
situaranse máis de media ducia destes artesáns
chegados dende toda a nosa xeografía e farán unha exhibición do seu traballo facendo un pase polas súas diferentes
técnicas.
Podemos atopar cesteiros que traballan con vergas,
outros que teñen como material de construción os vimbios,
outros a palla, etc. Tamén podemos atopar artesáns que,
non sendo cesteiros propiamente ditos, están intimamente
relaciondos con este oficio, como son os que se dedican a
facer sombreiros, e outros que fan corozas.
Ademais do seu xeito de traballar, tamén podemos disfrutar e mesmo adquirir os seus produtos, elementos do
máis variado, que se ben antigamente tiñan un destino
utilitario e práctico, hoxe tamén outro valor como é o decorativo. Así, entre os cestos e canastras encontramos cestas
para o pan, cestas para a roupa, xarras, xarróns, lámparas, sombreiros, etc., con deseños antigos e outros máis
modernos.

Tipos de cestos na Romaría de Vilanova
Fotografía de Xabier Barreiro

A FALA DOS CESTEIROS DE MONDARIZ
M

ondariz é coñecido, entre outras ousas, como a
terra dos cesteiros. De alí saíron noutros tempos numerosos artesáns que gañaban a vida coa súa destreza facendo cestos. Ao igual que os afiadores, os canteiros ou os músicos, os cesteiros tamén tiñan unha fala

propia que lles permitía comunicárense entre os do gremio sen que outras persoas souberan dos seus negocios.
Velaiquí algo do vocabulario que empregaban:

FALA DOS CESTEIROS
DE MONDARIZ
DOCAITO ..........................
CHAPONA .........................
CHUMAR ...........................
CHUMO ..............................
ORETA ................................
PIELO ...................................
FERREXAR ........................
GALRUPAR .......................
HORXE ...............................
LOUGUIÑO ......................
LUCIO .................................
RAUCHA ............................
XABIL ...................................

CORRESPONDENCIA
EN GALEGO
MACHADO
CHAQUETA
BEBER
VIÑO
AUGA
BÉBEDO
TRABALLAR
FALAR
MADEIRA
CENTEO
DÍA
NOITE
DIÑEIRO

Cesteiro elaborando un cesto de vimbio
Fotografía de Aníbal Cid
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VELLOS OFICIOS: OS CESTEIROS
O

oficio de cesteiro era antigamente indispensábel
para dispor de recipientes nos que transportar e
almacenar os máis diversos produtos. A competencia coa
produción industrial a partir da segunda metade do século XX fixo que esta artesanía deixase de ser rendíbel e
pouco a pouco foron desaparecendo como profesionais.
Rara era a comarca onde non houbese algún cesteiro.
Estes podían ser de dous tipos, con taller fixo ou ambulante, e mesmo podían compaxinar os dous modos de
vida. Nalgúns casos tamén era un oficio estacional, tendo
máis traballo nos momentos nos que se achegaba a época
de recoleción dun determinado produto: as uvas, as patacas, o millo, etc, o que facía que algúns cesteiros ambulantes se desprazaran a zonas como o Ribeiro para facer
ou reparar os culeiros para a vendima.
A materia prima é moi variada, como madeira de castiñeiro, carballo, bidueiro, cerdeira, colmo (palla de centeo), freixo, salgueiro, vimbieiro, etc. A ferramenta que
utilizan é moi simple: unha machadiña, unha coitela e o
“burro” para facer as vergas, unha navalla para cortar
vimbios e varas e uns ferros ou punzóns para furar a
madeira ao ir tecendo.

Proceso de elaboración dun cesto de vergas
Debuxos de Xaquín Lorenzo Fernández, Os Oficios

A ferramenta dun cesteiro:
os ferros, a coitela, a
navalla e o “burro” para
facer as vergas.

Para facer un cesto de vergas, o primeiro que teñen
que facer é cortar as pólas de carballo ou castiñeiro, ou
da árbore elexida, para despois de fendela, colocala no
“burro” e ir facendo as vergas do grosor desexado coa
coitela. Para que non rompan as vergas ao dobralas, é
aconsellábel humedecelas. Unha vez que se teñen as
vergas, colócanse entrecruzadas no chan para comezar
o cesto polo cu. Cando se ten a medida do ancho que se
quere para o cesto, hai que torcer as vergas verticalmente para comezar a subilo, introducindo outras horizontalmente para facer as paredes. Xa só falta facer o
remate, quizais un dos pasos máis complicados, e para
o que hai varias opcións. Unha é facer uns buratos na
cima das vergas, perto da boca, por onde se intruduce
unha vara que despois se cubre con outra verga. Outra
é deixar sobresair as vergas verticais un trozo suficiente como para dobralas sobre unha vara colocada ao
redor da boca. Deste xeito queda rematado o cesto. Se o
cesto se fai con vimbio, a técnica é ben parecida, con
algúns detalles adaptados ao propio material.
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GREMIOS DE ARTESÁNS NAS PRAZAS DE VILANOVA
C

omo novidade nesta edición da Romaría
Etnográfica Raigame de 2012, decidimos concentrar os distintos gremios de artesáns participantes nas diferentes prazas de
Vilanova. Deste xeito, e como xa viña sendo
habitual nos últimos anos, a Praza da Torre é o
lugar onde se sitúan os zapateiros e zoqueiros.
A Praza do Balcón está destinada aos oleiros,
coa participación de media ducia de artesáns
representando a olería galega, máis algún
outro chegado dende Zamora.
Nun recuncho da Praza Maior podemos admirar as habilidades de diferentes grupos de palilleiras pasando os fíos dos bolillos para faceren
os encaixes. E pola rúa da Barronca chegamos ao
Campo da Antiga Escola, lugar destinado para o
mercado de Artesanía no que se concentran máis
de vinte e cinco artesáns dedicados á xoiería e
bisutería, abalorios, coiro, cerámica e procutos
textís.

Palilleira traballando cos seus
bolillos na Praza Maior
Na Antiga Estrada de Celanova sitúanse os feirantes
cos produtos do mercado de Celanova e un pouco máis
adiante os anticuarios cos seus “recordos materiais”.
Na Praza do Recreo poderemos atopar o gremio dos
cesteiros, tema central nesta edición da Romaría

Etnográfica, con máis de media ducia de artesáns traballando con diferentes materiais e técnicas para elaborar
os máis diversos obxectos: cestos, sombreiros, xarróns, etc.

Os “Serranos” preparando o porco asado

Fotografía de Aníbal Cid

Ao lado está a Praza do Touriño que enlaza coa rúa do
Arrabaldo. Este espazo está destinado a mostra gastronómica, concentrando artesáns dedicados a produtos típicos de
moi distintas comarcas. Así, podemos atopar o xamón da
Cañiza, castañas do Caurel, porco ao espeto, chourizos asados, chocolate artesán, un forno cocendo pan, etc.

Xa por último, a Praza do Castelo, ademais de ser o escenario de actuacións de músicos e pandereteiras, concentra
aos artesáns dedicados á elaboración de instrumentos musicais. Aí están construtores de zanfonas, pandereiretas, tambores, bombos, gaitas, requintas, etc., así como un obradoiro de enredos musicais para os máis pequenos.

Artesán facendo unha pandeireta
Fotografía de Aníbal Cid

Celanova”.

“Cé Orquestra
Pantasma”

Escola de
Gaitas de
Celanova

Outras Actividades:

12.30 Misa cantada pola Coral “De Ruada” na Igrexa parroquial de S.

Salvador de Vilanova.

13.00 Entrega do Premio Honorífico “Xan de Barros” no C.C. “Terra de

Grupo de baile
“Candaira” de
Castrelo do Val

Grupo de Gaitas
“Os Castros “do
Centro Galego
de Alacant

18.00

18.30

Grupo de baile do
Concello de Allariz

Coro “Aimil” de
Xinzo da Limia

“Cé Orquestra Pantasma”

PRAZA DO
ARRABALDO

Grupo de baile
“Castro Floxo”

Grupos de baile da
Asoc. C. “Furafollas” da
Cañiza e “Chouteiros”
de Maceda
Grupos de baile
Grupos de baile da
“Lemavos” de Monforte Asoc. C. “Furafollas” da
e Asoc. C. “Os Xuncos” de Cañiza e “Chouteiros”
Xunqueira de Espadañedo
de Maceda

Grupos de baile da
Escola de Danza da
Deputación de Ourense

Grupos de baile “Candaira”
de Castrelo do Val, Asoc. C.
“Soutullo” de Oímbra e
Asoc. “Alto Támega” de Laza

C A M P O S

Grupos de baile “Candaira” de
Castrelo do Val, Asoc. C.
“Soutullo” de Oímbra e
Asoc. “Alto Támega” de Laza

N O S

Danza de Vilanova

Grupos de música e baile
“Rebuldaina” do
C. S. de Coia e do
Concello de Allariz
Escola de Música e
Baile Tradicional
“Rebulir” do Concello
de Ramirás
Grupos de danza
“Solpor” de Celanova e
da Asoc. C. “Trépia” de
Pontevedra

Grupos de baile da
Escola de Danza da
Deputación de Ourense

Grupos de baile dos Concellos de Xinzo e Monterrei e
da Asoc. de Mulleres Rurais
de Sta. Eulalia de Montes

PRAZA MAIOR

PZ. DO
CASTELO

Concerto
Banda de Música de
Vilanova

Escola de Música e
Baile Tradicional do
Concello da Veiga

“Cé Orquestra
Pantasma”

Cantareiras
“Agarimo”
de Ourense

I G R E X A
Grupos de baile da
Escola de Danza da
Deputación de Ourense

D A

Grupo de Gaitas
Pandereteiras
“Os Castros “do Centro
da Rabeda
Galego de Alacant

Grupos de baile dos conceCantareiras
llos de Xinzo e Monterrei e
“Agarimo”
da Asoc. de Mulleres Rurais
de Ourense
de Sta. Eulalia de Montes
Escola de Música e
Escola de
Baile Tradicional
Gaitas de
“Rebulir” do Concello
Celanova
de Ramirás

Grupos de baile da
Escola de Danza da
Deputación de Ourense

PRAZA
TRALACERCA

Grupos de baile
“Lemavos” de
Monforte

Grupos de baile Asoc. C.
“Os Xuncos” de Xunqueira
de Espadañedo e da APA
“O Montiño” da Merca

Coro “Aimil” de Xinzo
da Limia

Grupo de baile
da Asoc. C. “Trépia”
de Pontevedra

PZ. RÚA
DA IGREXA

XI ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME
PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES

PROGRAMACIÓN

19.00

“Cé Orquestra
Pantasma”

17.30

MOSTRA DE ARTESANÍA:
coiro, bisutería, textil, manualidades,...

Escola de Música
e Baile Tradicional
do Concello da
Veiga

MOSTRA-MERCADO DE CESTEIROS

17.00

MOSTRA-MERCADO DE CALZADO

C O M I D A

MOSTRA-MERCADO DE OLEIROS

16.30

Coro “Aimil” de
Xinzo da Limia

PZ. DA PZ. DO PZ. DO
TORRE BALCÓN RECREO

MOSTRA DE PALILLEIRAS

14.00

13.30

13.00

Grupo de música e
12.30 baile “Rebuldaina”
do C. S. de Coia

12.00

11.30

11.00

CAMPO DA
ESCOLA
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MOSTRA DE PALILLEIRAS

MOSTRA-MERCADO DE CESTEIROS

MOSTRA-MERCADO DE OLEIROS

MOSTRA-MERCADO DE CALZADO

MOSTRA DE ARTESANÍA:
coiro, bisutería, textil, manualidades,...

13.30 Presentación do Selo de Correos dedicado ao centenario do
nacemento de Celso Emilio Ferreiro no C.C. “Terras de Celanova”.
Sociedade Filatélica “Miño”.

Grupos de ambientación polas rúas de Vilanova: Escola de Gaitas do Concello

de Celanova, Grupo de gaitas “Os Castros” do C. Galego de Alacant, Grupo
“Mariacastaña” de Lugo e o músico “Cé Orquestra Pantasma”.
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PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES

Local

Actividades

1

Artesáns

POSTO DE INFORMACIÓN

Local

Actividades

Artesáns

58

Libraría

“Livraría Torga” Xavier Paz

59

2

Taberna

Benito Codeso

Canteiro

Marcos Escudero Pérez

3

Exposición Filatélica

Sociedade Filatélica “Miño”

Zapateiro

Xosé Ramón Laya Gómez

Asociación Amas de Casa Ilduara

Alpargatas de Nava

Alfonso Paz Rodríguez

Zoqueira

Elena Ferro Lamela

Rebuldaina

60

4

Bolillos, palilleiras e encaixes

Zoqueiro

Alberto Geada

5

Encaixe de Camariñas

Carmen Fernández Dorado

61

Forxa tradicional

Oliverio Álvarez

6

Manualidades

Residencia San Carlos

62

Selleiro

Javier Fernández Lage

7

Panadería. Pastelería

Panadería San Rosendo

63

Taberna

Cristian Rodríguez Pires

8

Meleiro. Apicultura e produtos da colmea Mauro Lorenzo Rodríguez

Antigüidades “Braga”

9

Bolillos

Asoc. Mulleres Rurais Maravalla

Alberto Vázquez.

10

Panadería Artesanal

Forno da Hermida

11

Carpintería Tradicional

Asoc. Cultural Casa do Barqueiro

María Aurora Amor Casal

64

Francisco Castro

Anticuarios

“Las Arcas” - José Álvarez Álvarez

Olaría de Gundivós (taller participativo) Figulus.Otilia e Tomás
12

13

Galeón Coleccionismo - José Fernández

Olaría de Niñodaguia

Agustín Vázquez Ferreiro

Olaría de Buño

Fernando Mourón

65

Numismática

Cerámica Castrexa

F. Terra Termarum de Castro Landín

66

Olería de Moveros de Aliste, Zamora

Francisco Pascual Prieto

67

Xogos Populares

CCP Xaquín Lorenzo

68

Calceta, Ganchillo e Complementos

Sandra Luzia Rguez de Andrade

POSTOS DO MERCADO de Celanova
WC

14

RESTAURANTE A TORRE

15

Taberna “El Avelino”

Avelino Vázquez - “El Galeón)

69

Postos de alimentación: Xeados, doces…

16

Taberna

Concepción Iglesias Enríquez

70

Elaboración de cervexa e Galeguesas

17

Taller de zapatos

Luís Vázquez “Lilí”

71

Pulpeiras – Carpas da comida

18

Modista Traxes tradicionais

Celia Blanco López

19

Fundas de Pandeiretas, Traxes e Prata

Moura - Mercedes López Pascual

72

Taberna

Fernando Nieto Estévez

20

Instrumentos vento e percusión

Reberete

Coiro

Artesanía Vagamundi - Iria García Pérez

21

Instrumentos tradicionais de percusión Foliqueiras

Minerais

A Casa das pedras

22

Construción de Zanfonas

Artesanía en Madeira. Retablos

Roberto Fernández Fernández

23

Instrumentos musicais tradicionais

Os Alegres - Dionisio Aboal Bermúdez

Madeira e pizarra

Eugenio Blanco

24

Obradoiro de enredos musicais

Emilio Lois

Produtos de madeira

Javier Salamanca

Cervexa Artesá e Galeguesas

MOSTRA DE ARTESANÍA - CAMPO DA ESCOLA

Xaime e Rivas da Costa

25

Forno

Talla de madeira, miniaturas etnográficas Sacandovirutas - Martín Morales

26

Taberna “Tómalle outra”

Talla en madeira

27

Pirograbado en Madeira, Pintura en pizarra Pepa Blanco

Menciñeira

Vanessa Aldao

28

Taberna

Julio J. Alonso Feijoo

Cerámica

Irene Sánchez Prieto

29

C. I. dos Zapateiros de Vilanova

Adega San Vivian

Cerámica

Juan Rguez Ferreira

30

Embutidos

Manuel Riestra Santalices

Cerámica

Susana Anta Lopez

31

Mostra de Restauración de mobles

Dextra Restauración de Obras de Arte

Coiro - Fundas de instrumentos

Juan Ruiz Ruiz

32

Porco ao espeto

Os Serranos

Arcilla polimerica

Ana María Faro Represas

33

Forno

Manuel Pereira

Bisutería

M. José Pía Villamarín

Domingo Ribao Docampo

34

Taperia e licores de Vilanova

Sandra

Bisutería

M. Mercedes Grande

35

Licores caseiros, ecolóxicos e roscas

Saleta e Xan

Bisutería e Complementos

Kukadas con Kaprichos - Loly Aldán

35

Panadería Panmillo

Manuel Pereira

Bisuteria

Dreams - Tania Lareo Piñeiro

36

Panadería de Fontelo

Laura Vieira

Xoieria

Susana Vázquez Prieto

37

Fiadeiro – “O labor do liño”

Mulleres de Requeixo – A Veiga e CCP X. L.

Bisuteria

Mónica Gaitan

38

Fabricación de Queixos

Queixos Feijoo

Xoiería

Manuel Costas Alonso

39

Chocolate e marmelo artesán

C.R.C.P. “Castelo de Sobroso”

Xoiería Artesanal

Rafael Rodríguez Carretero

40

Produtos elaborados con castañas

Castañas Ribada. Enrique Fernández

Complementos e madeira poligravada

Beatriz

41

Obradoiro de Teares

CCP Xaquín Lorenzo

Coiro

María Moares Lago

42

Produtos de Alimentación

Mesón Vieira - Benita Fernández

Coiro

O Paseante

43

Queixeiro

Lacteos de Ourense

Coiro. exposición e venda

Susana Caride Conde

44

Taberna

Sergio Sauces

Coiro, cristais metal

Rosa Artesanía

45

Ebanistería

Elias Ayala

Marroquinería

Fernando Javier Mosquera Varela

46

Alimentación. Castañas do Caurel

Caurelor - Verónica López Núñez.

Orfebrería e Coiro

“Taller Alma” - Cesar López e Ana M. F.

47

Panadería Artesá

Panadería Xube - J.M Arias Soto

Textil e Coiro

Alicia Graciela Castaño

48

Latoneiro e Follateiro

José Manuel Álvarez Gómez

Albardeira, talabartería, e marroquinería Ramón Blanco Márquez

49

Fotografia Antiga (Minuteiro)

Santiago Nicolás

Inciensos, Bambú e Esencias

Carlos Langarica Vázquez

Belén Rodríguez Estevez

Xabón artesanal

Camille Hedoin

Enrique Taboas

Xaboneria e Cosmética natural

María Valverde Comesaña

Antonio Suárez Dávila

Feltro e Tela

A flor da Laranxa - Julia Seijo

María Celeste Iglesias Núñez

Cendón e calceta

Lola García Romaneli

J. Carlos Gonzalez Martínez

Confección de Accesorios de traxe rexionais “7 Kira Original” - M. Luisa Cambronero

Lola Tourón e Antonio Yañez

Feltro e pintura

Juno Februata

C.D.R. Portas Abertas - Dolores Alonso

Ganchillo

María José Gómez Vázquez

Doce artesanal: filloas

Vanessa Fernández Rodríguez

Pintura, Costura, Bordado a man

“Lacasademamapata “ - Beatriz Torres

Produtos micolóxicos

Borja Mínguez Gonzalez

Tela e Madeira

Elida e Xoan

Xamón e produtos da Cañiza

Asoc. Furafollas da Cañiza

Textil

Julia Mosquera Varela

Vidreira

Laura Perez Quintana

Complementos

Aspanas-Termal - Dolores Pérez Ramos

50
51

Cesteiros
Taberna “O Recreo”

52
53

Cesteiros

54
55
56

Aguardenteiro

57

Contacontos

Diego Freire

73
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LUÍS VÁZQUEZ: O ÚLTIMO ZAPATEIRO

Por Carolina A. Piñeiro

F

oron familias enteiras as que viviron durante
anos deste oficio. Non había casa en Vilanova na
que non houbera un músico ou un zapateiro. Algúns
incluso facían as dúas cousas. Músicos agora aínda hai
ben deles. Zapateiros queda só un. Luís Vázquez (O Lilí),
mantén a sabedoría dos seus antergos adaptada ós tempos modernos.

Que significa para Vilanova que vostede sexa o último zapateiro?
Pois para Vilanova non sei se significa algo. Para min non é
máis que un modo de vida coma outro calquera. É que en realidade tampouco son zapateiro ó uso coma os que había aquí. A
miña vida profesional estivo sempre relacionada cos zapatos,
pero doutro xeito. Fun dependente de comercio e viaxante de
calzado. Isto foi unha circunstancia que ocorreu hai seis anos
porque a fábrica que temos estaba antes en Seixalbo e ó morrer
o dono, un sobriño del que xa levaba traballando dende rapaz
involucroume nisto. E así estamos. Eu teño aquí a miña parte do
traballo, que é o principio e a fin do zapato. O resto faino el na súa
casa, en Xunqueira de Ambía. O meu labor consiste en cortar a
pel e despois o rematado. O oficio non me é descoñecido porque o
meu pai si que foi zapateiro dos de sempre de Vilanova. Pero,
claro, a tradición é difícil mantela e, hoxe en día, tampouco a
xente pagaría o que vale un zapato feito da maneira na que se
fixo aquí toda a vida, non se valoraría. Polo que eu lle vía ó meu
pai, un zapateiro, traballando moito, facía dous pares ó día, non
máis. Era outra fabricación máis manual.

Que queda de artesanal no oficio?
Eu penso que nada. Si que sigo cortando á man algún modelo dos que se encargan por pares ou engadímoslle características
especiais a quen nolo pide. Hoxe en día non tería sentido estar aí
cortando á man. Algo aínda se traballa manual, si. Mesmo o meu
socio ó montar o zapato segue aplicando as colas con brocha,
cando noutras fábricas xa o fan as máquinas de montado. Outra
das cousas que foi en detrimento deste tipo de oficios foi a industrialización. Agora esixen outros materiais e xeitos de traballar.

Como fan a distribución?
A maior parte da clientela xa estaba feita, entón
seguimos traballando con
ela. Senón, ás veces eu
tamén saio por aí dar unha
volta e falar coa xente. Os
nosos modelos son clásicos e
só traba-llamos para o
inverno, entón, os clientes
que nos coñecen xa tódolos
anos piden o mesmo.

cliente, sen ningún intermediario. Ían ás feiras, normalmente as
mulleres. Antes de que comezaran a ir con animais, contan os vellos que ían cunha canastra de vimbio na cabeza con catro ou cinco
pares ata Gomesende, Cartelle, Quintela de Leirado… Se conseguían vender tres ou catro, xa virían encantados da vida. Era do
que vivían. Nós, ata chegar ó consumidor final, pasa aínda por un
comerciante ou, sobre todo, por un ambulante. Directamente ó
público non lle vendo. A non ser que veña un veciño calquera pedíndomos, véndollos, pero coma se fora un comercio, igual. O que non
podo é facerlle unha competencia desleal ós meus clientes.

Aquí en Vilanova chegou a haber moito zapateiro.
Si, moitas casas talleres onde traballaban as familias. De
feito, na Exposición dos Zapateiros que hai no San Vivián
dise que chegou a haber 50 casas. Había zapateiros e
zoqueiros. Moitas veces, un zapatón dos que vendían aquí,
cando xa o piso quedaba gastado, aproveitábase para chancas. Había moitas casas que o facían, pero a vida era a que
era. E cando a xente viu que había outras formas de vida
mellores, deixaron isto. A emigración tamén contribuíu
moito. Xa se vía que isto ía en detrimento, como vai o noso.
Eu cando me metín a isto pensei: “Mal será que non consiga
acadar a miña xubilación”. Agora xa tamén teño dúbidas.
Vilanova tivo esa tradición. Pero é que os pobos quedan sen
xente e non hai nin quen traballe. Hoxe, que vivamos aquí
todo o ano, somos en torno a 100. Pero estamos falando que
daquela igual había 500 persoas, tódalas casas estaban
cheas e as familias eran grandes.

A exposición permanente sobre os zapateiros que hai no San
Vivián, servirá para que non caia no esquecemento o oficio?
Serve para que a xente veña e vexa cal era o xeito de traballar.
Eu, ás veces, colaboro para guiar excursións. Para recuperar a tradición non servirá, pero para recordala si. Esta tradición acabouse.

Despois de vostede, non parece que vaia haber ningún outro?
Non o vexo vir. Porque incluso eu podía reconverter isto e
facer outro tipo de zapatos, pero estamos na mesma, os custos non darían competido co
que agora vén de fóra. A consecuencia é que as nosas
fábricas van pechando e firmas de primeiro nivel están
fabricando en Portugal.

Pero aínda que non vivan del,
aquí segue habendo quen
sabe o oficio?
Quedan uns cantos residentes en Vigo ou aquí, pero
xa superan todos os 70 anos.
De xente nova, non hai quen
os faga. Eu mesmo, se tivera
que facer un zapato como o
facía o meu pai, pois tampouco sabería. Podería aprender e irme poñendo ó día,
igual que me pasou con isto
que estou facendo agora.

E cal é o seu tipo de cliente?
Maioritariamente, os
nosos produtos van para os
feirantes. Se falamos da tradición de Vilanova, tampouco
aqueles za-pateiros ían para
os comercios, senón que o produto ía do fabricante para o

Luís Vázquez, “Lilí”, no seu taller de Vilanova
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Por Carolina A. Piñeiro

zo e o que temos que procurar é estar preto da xente axudando
no que se poida. Nese sentido, son corenta anos, non de éxitos nin
dunha gran colleita, pero si de estar aí. O Señor estivo trinta anos
sen ver nada fóra, non creo sequera que fixese moitos mobles
naquel tempo, pero estivo alí. Aínda que a todos nos gusta ter
algo que presentar, non nos podemos medir polas obras. Cando o
Señor me chame, eu presentarei as mans moi baleiras.

MEDIO SÉCULO CON “DON ADOLFO”

P

asaron 50 anos dende que se ordenou sacerdote. El
di que o único que fai é estar. Pero algo máis haberá
cando pasou a ser coma os de Vilanova de toda a vida e os
seus fregueses organizaron un acto de homenaxe no seu
nome agradecéndolle tódolos anos de servizo cos veciños da
vila. Di tamén que milagres non fixo moitos e pode ser. Do
que non cabe dúbida é de que a devoción deste limiao é profunda e vive para axudar. No que poida, pero axudar sempre.

Como chegou a Vilanova?
Pois xa hai moito tempo. Levo 50 anos de cura. Botei catro
alá na miña terra, por Calvos de Randín; outros catro en
Ourense, en Santa Eufemia, e despois vin para Vilanova.
Aquí levo 43, que xa chegan ben. Cambiar da cidade para un
pobo é un mundo moi distinto. Alí non hai tempo para nada.
Hoxe os pobos están morrendo e un está asistindo á súa
agonía. Nin hai xa nenos, non se cobren as baixas que vai
habendo, que son moitas. Cando cheguei non sabía se aguantaría, pero xa pasaron máis de corenta anos e aquí estou.

A nivel de sacerdocio, que significa o feito de estar nunha parroquia cunha imaxe tan peculiar como a da Virxe do Cristal?
Despois da curiosidade e de poder presumir de que é a
máis pequena e con tanta sona, o feito de sentirte capelán da
Nosa Señora. Tamén o de poder acoller a moita xente que
chega con ganas de vela e coñecela. Hai dou tipos de visitas.
A maior parte veñen pola Virxe, pero hai tamén outro grupo
que queren ver o Cristo románico. Outros, polas dúas cousas.

E segue chamando a atención a Virxe?
Si, a xente queda pasmada. Moitos pensan que é un
recordo para comprar e preguntan canto vale.

Nun balance global, está satisfeito co destino que lle tocou? Hai pouco, os veciños das parroquias nas que vostede é
cura, fixéronlle unha homenaxe no Auditorio de
Nós temos que estar satisfeitos onde nos poñan que para iso Celanova. Como viviu aquel día?

nos ordenamos. A xente aquí é moi boa, sociable e moi amantes do
seu. Aínda que un sexa malo, sempre falan ben del, polo menos por
aí fóra. Aínda que recoñezan entre eles mesmos os defectos, nunca
os andan aireando. Nese sentido, estou a gusto e contento, aínda
que sinta non poder axudar algo máis. Pero temos unha medida
pequeniña, sobre todo algúns, e temos que aceptala como é.

Botando a mirada atrás, como valora o tempo en Vilanova?
Se te paras a ver que tes nas mans, non estás moi satisfeito
porque ves pouco. Unhas veces porque non puideches ou non
tiveches posibilidades. Pero nós non nos podemos medir polos
feitos, senón polo feito de estar. O noso é unha vocación e un servi-

Vivino sorprendido, porque eu non sabía nada. Un día tiveramos aquí unha misa e dinme conta ó entrar na igrexa. Vin que
a cousa era para min, pero xa non pensaba que fora haber nada
máis. Polo visto, o do Auditorio estivérano preparando xa dende
a Festa do Cristal. Algúns de Madrid marcharon no verán sabéndoo xa. Chamáronme dicindo que ía haber unha representación
da lenda de Curros no Auditorio e que eu debía estar alí. Eu dixen
que si, claro. Saín de dar misa no Cristal e marchei como estaba.
Cando cheguei, empecei a ver xente de San Martiño, de Cañón,
o alcalde, o don César…, todos elegantes. Despois xa vin ós meus
irmáns e sobriños. Sorprendeume todo o acto. Déronme tamén
un cheque para ir a Terra Santa, que teño pensado gastar en
xullo cos Salesianos, que organizaron unha peregrinación.

Hoxe en día segue xogando un papel fundamental a
Igrexa no mundo rural?

Don Adolfo cos danzantes de Vilanova ensinando a imaxe
da Virxe do Cristal. ca. 1965

A nivel social, quizais non tanto coma noutro tempo. Eu, por
exemplo, cando vin para aquí o cura era o traballador social.
Daquela, a Seguridade Social estaba comezando, había quen
non pagaba o censo, había quen non cobraba nada, porque tampouco eran empresarios. Tampouco se coñecía o mecanismo.
Había que informar e tamén eu tiña que informarme. Fixen o
que puiden e creo que algo axudei. A uns pola pensión, a outros,
se non tiñan dereito a ela, polo menos a ter unha de beneficencia. Aquí fai moito porque non vivían da agricultura, eran todos
zapateiros e músicos. Nun momento pensamos en montar
unha cooperativa para facer unha cadea artesá de zapateiros.
Queriamos facer unha industrialización artesanal, pero pareceunos que non era viable porque non tiñamos claro como podiamos facelo nin conseguir crédito. Eu fun enfriando e contaxiando o frío. Daqueles talleres xa non queda nin a mostra. O
único recordo que queda é a Exposición dos Zapateiros. Fomos
acometendo algunha obriña que por necesidade houbo que
afrontar. Estes sonche tódolos milagres do Adolfo.
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OS CANASTROS DE VILANOVA

V

ilanova conta con varios
canastros que se manteñen en moi diferentes estados
de conservación: algúns perfectamente restaurados, outros en
relativo bo estado e por último
algúns vencidos polo tempo e en
perigo de desaparición. Tamén
hai uns cantos dos que xa só
quedan os seus pés.
En total podemos contar con
dezasete canastros que se manteñen erguidos. Canastro é a
denominación que reciben nesta
comarca de Celanova. Son todos
do mesmo tipo, de madeira sobre
dous ou tres pares de pés de
pedra troncopiramidais con tornarratos redondos. Soamente hai dous canastros que contan con tornarratos de lousa que vai de pé a pé transversalmente. A cámara do canastro está formada por catro
trabes sobre as que se levantan panos feitos de doelas verticais fixadas por travesas horizontais. A cuberta é a dúas
augas con tella curva que sobresae entre 40 e 60 cm. Todos
eles carecen de calquera tipo de adorno, salvo un situado
na rúa da Vila que conta cuns apliques de madeira cuns
recortes curvos. Outra característica dos canastros de
Vilanova, e en xeral de toda a comarca, é que carecen de
sistema de acceso á porta, polo que a persoa que queira
entrar no canastro terá que ir acompañado dunha escada.

Conxunto de canastros na rúa do Castelo
Os canastros están distribuídos por toda a vila, pero
existen dous lugares onde se concentran en grupos de
catro: na rúa do Arrabaldo e na rúa do Castelo, ao lado da
torre, estes últimos son os que están en mellor estado de
conservación.
No primeiro caso, na rúa do Arrabaldo houbo até o ano
pasado (2011) catro, en deficiente estado de conservación,
e hoxe xa só quedan tres en pé. No segundo caso, o seu
estado de conservación é perfecto. Tamén é aquí onde hai
dous canastros dos máis grandes, con tres pares de pés.
Hai un quinto canastro situado no lado leste da torre que
pode considerarse tamén do grupo. Na rúa da Vila tamén
hai tres canastros xuntos, dous deles de tres pares de pés,
e o seu estado é de perigo de desaparición. Os outros
todos están dispersos e illados en distintos lugares, como
en eidos ou en patios, e só un en lugar público, na praza
do Touriño.
Nesta edición da Romaría Etnográfica Raigame, a
Asociación Cultural “Casa do Barqueiro” de Chantada
(Lugo) ten previsto construír un canastro na Praza do
Balcón. Coas súas diferentes partes medio preparadas, ao
longo do día irán dando os diferentes pasos encamiñados
a levantar un canastro de madeira, similar aos que abundan na comarca. Ademais disto, tamén haberá un obradoiro para nenos con fichas nas que poderán debuxar,
pintar e aprender as diferentes partes dos canastro, así
como as diferentes tipoloxías, nomes e a súa distribución
pola nosa xeografía.

Canastro na praza do Touriño

Na Praza do Recreo, o cesteiro Carlos González fará
un cabazo, canastro feito con varas e con cuberta de
colmo, unha das tipoloxías que polo seu material de construción está practicamente desaparecida.
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PREMIOS DOS CONCURSOS DA
X “ROMARÍA RAIGAME”

A

X Romaría Etnográfica Raigame tivo en setembro unha
segunda parte coa resolución dos premios correspondentes aos concursos de Fotografía e Investigación Etnográfica.
No Concurso de Fotografía, o xurado composto por Xosé
Vázquez, Xosé Paz e Xesús Regal, adxudicou o primeiro premio
cunha asignación de 600€ a Héctor Guzmán, do Carballiño
(Ourense). O segundo premio, de 300€, foi para o traballo presentado co título “Unha e outra vez” de Carmen Blanco de
Pontedeume (A Coruña), e o terceiro premio de 150€ correspondeulle ao traballo titulado “Costureiriña bonita” de José
Izquierdo de Burela (Lugo).
Tamén decidiron conceder tres accesits á fotografía
“Pequena pandereira” de Luisa Cristina Falcón, de San Vicente
de Cerponzóns (Pontevedra), á fotografía “Creación I” de Juan
Antonio Rúa do Carballiño (Ourense), e á fotografía “Xogamos”
de María Álvarez.
En novembro pechouse a actividade da Romaría Etnográfica
cunha exposición das mellores fotografías presentadas ao concurso, exposición encadrada no programa da 29º edición do
Outono Fotográfico.
No Concurso de Investigación Etnográfica, o xurado composto por Lalo Pavón, Xavier Álvarez e X. Luis Ferro decidíu, ante
a calidade dos traballos presentado, dividir o premio entre
dous: As embarcacións tradicionais dos ríos de Galiza, de Lois
Ladra, da Coruña; e Bandas de música en Galiza, de Federico
Vázquez, de Lugo. Asimesmo, concedeu unha mención especial
para Aníbal Cid pola súa obra Petadores, reparade ó chamar, e
a Fco. Antonio Vidal por Ramos de vida e fartura.

Arrriba, á esquerda, fotografía de Héctor Guzmán, gañadora do primeiro premio.
Á dereita, fotografía de Carmen Blanco, gañadora do segundo premio.

Arriba, fotografía de
José Izquierdo, terceiro premio.
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BASES DOS CONCURSOS DA
XI “ROMARÍA RAIGAME”

C

on motivo da celebración da XI 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 2012, convócase o X Concurso de Fotografía “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 no concurso deberán recoller
aspectos da xornada de celebración da Romaría Raigame
que terá lugar o día 17 de maio de 2012 en Vilanova dos
Infantes (Celanova-Ourense).
3. O concurso terá 2 modalidades, nas que poderá participar simultaneamente un mesmo autor:

a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA.
Premiarase a mellor serie fotográfica composta por
un mínimo de 3 fotografías e un máximo de 5, que
deberán ter unha unidade temática e/ou narrativa
referente a algún aspecto da Romaría Etnográfica
Raigame a celebrar en Vilanova dos Infantes. A
serie deberá ir acompañada dun título e máis un
pequeno texto explicativo do traballo.

b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA.
Cada fotografía deberá levar un título identificativo
e non se poderán presentar máis de 3 fotografías por
autor. Premiarase unha única fotografía por autor.
As fotografías, nas dúas modalidades, deberán ser orixinais en cor ou en branco e negro e presentaranse impresas en papel fotográfico. O tamaño mínimo será de 18x24
cm. e o máximo de 30x40 cm. sen montar.
4. Premios:

a. Concurso MELLOR SERIE FOTOGRÁFICA:
Un único premio de 500 euros.

b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA:
Un premio de 300 euros.
Un premio de 250 euros.
Un premio de 200 euros.

5. Segundo a normativa legal vixente, os premios que
superan a contía de 300 euros estarán suxeitos á perceptiva retención fiscal.

8. A data límite de presentación dos traballos será o día
31 de Xullo de 2012.
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. Así mesmo, entre os traballos presentados, o xurado
realizará unha selección destinada á organización dunha
exposición fotográfica sobre a Romaría Raigame, no
marco da programación do Outono Fotográfico, durante
os meses de novembro e decembro do presente ano.
11. Os premios serán entregados arredor do día 15 de
setembro de 2012 coincidindo coa celebración da Romaría
da Virxe do Cristal, para o cal os galardoados serán citados a través dunha comunicación persoal.
12. Os traballos premiados quedarán en propiedade da
Organización, podendo facer uso deles (total ou parcialmente en publicacións, exposicións, carteleira, ou
mediante calquera outro medio) nomeando a súa autoría.
13. Os traballos non premiados poderán ser recollidos
polos seus propietarios nos dous meses posteriores ao 9
de Xaneiro de 2013, no “Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo Fernández” da Deputación Provincial.
Unha vez transcorrido ese tempo, os traballos pasarán ó
arquivo da Organización, e poderán ser utilizados, citándose a súa autoría, para promoción da Romaría
Etnográfica Raigame.
14. A participación no 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 Etnográfica 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).

6. O xurado será nomeado polos organizadores da XI Romaría
Etnográfica Raigame e as súas decisións serán inapelables.

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.

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 e correo elctrónico.

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.
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O “XAN DE BARROS”PREMIA Ó PROGRAMA “ALALÁ” (TVG):
UN RECOÑECEMENTO QUE LEVA IMPLÍCITO UN AGRADECEMENTO DEBIDO
Cando se pon en marcha calquera iniciativa de carácter público que dependa, precisamente, dun coñecemento
popular para poder falar de éxito, por máis que se centren
tódolos esforzos na elaboración dun programa atractivo e
se leven a cabo campañas de difusión baseadas no boca a
boca, edición tras edición, a miúdo resulta imposible –ou,
cando menos, moi difícil– superar a barreira do inmediato, saltar o muro do localismo e chegar ó denominado
gran público.
Con esa eiva foi cómo, conscientemente, empezamos a
traballar nos primeiros anos da Romaría Etnográfica
Raigame, confiando inicialmente en que ó achegarse a
Vilanova dos Infantes nenos e nenas que forman parte
das diferentes escolas de danzas que se atopan espalladas por multitude de concellos da nosa provincia –e
con eles os seus país, nais e outros membros das súas
familias–, iso axudaríanos a ir dando a coñecer de forma
exponencial a iniciativa, entendendo que paseniñamente
rexistraríanse máis e máis visitantes que decidiran celebrar o Día das Letras Galegas dando un paseo polo vello
burgo medieval de Vilanova e converténdose, coa súa participación, en protagonistas directos da Romaría.
Sen embargo, tamén sabíamos que con esta práctica
divulgativa e co investimento publicitario anual nos
medios de comunicación ourensáns, dificilmente
daríamos o salto a outros públicos que viven o seu día a
día máis alá do Padornelo, da Raia Seca, dos montes da
Cañiza e do Paraño, ou do alto de
Dozón e, cando estábamos a cavilar
en cómo facerlle fronte a isto, unha
chamada telefónica alertounos de
que un programa de televisión da
TVG, “Alalá”, quería achegarse a
Vilanova e mergullarse literalmente
na romaría para transmitir o cerne
da celebración.
Loxicamente dixémoslles que
serían non só ben recibidos, senón
conducidos, acompañados, guiados e
asesorados en todo aquilo do que fora
mester, pois para nós sería unha
inmensa honra que unha romaría
tan nova coma Raigame espertara o
seu interese.

Organizan:

Concello de Celanova

E así foi. Viñeron, viron, gravaron, entrevistaron,
incluso chegaron a bailar coas súas cámaras no medio
dalgunhas roldas de polkas e foliadas e logo emitírono en
horario de máxima audiencia da TVG.
O resultado non se fixo agardar e a partir daquela
emisión empezamos a recibir chamadas, digamos
foráneas, interesándose polos pormenores da romaría,
solicitando poder participar na seguinte edición ou simplemente preguntándonos onde quedaba aquela fermosa
localidade que viron con tan bo ambiente pola televisión.
E como de ben nacidos é ser agradecidos, velaí a razón
pola que nesta undécima edición entendemos que debiamos recoñecer co “Xan de Barros” a este programa de
televisión. Mellor dito, a todos aqueles que fan que os
televidentes galegos poidamos gozar cada semana de tan
senlleiro programa de televisión.
Pero, se nos quedaramos no simple agradecemento e
premiaramos ó programa “Alalá” soamente por ter contribuído coas súas cámaras a divulgar a nosa iniciativa por
Galicia adiante e incluso polo máis alá, a onde chega a canle
internacional, cometeriamos un acto de soberbia e de
autismo cultural imperdoable. E cometeriamos un acto de
autismo cultural porque o traballo levado a cabo nos últimos anos polos programa “Alalá”, no campo da divulgación
do noso patrimonio cultural, musical e etnográfico máis
puro, é sinxelamente impresionante e de tal dimensión cultural que, coma tódalas grandes iniciativas, empezarán a
seren valoradas cando xa non formen
parte da vida cotián dos galegos.

Pilar García Rego, presentadora do
progama “Alalá”
Patrocinan:

Coa colaboración dos veciños de Vilanova

Por iso consideramos que, ademais de agradecerlles a contribución
coa nosa “causa”, este ano no que a
declaración de Festa de Interese
Turístico vai marcar un segundo
punto de inflexión para a Romaría,
tiñamos que entregarlles a eles o premio “Xan de Barros”, personificando a
todo o seu equipo na súa presentadora, Pilar García Rego, así como no seu
director, Senén Bernárdez, en quen
conflúe ademais a circunstancia de
ser un fillo máis destas Terras de
Celanova, de onde beben os ventos os
principios argumentais da romaría.

