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XII Romaría Etnográfica quere, nesta edición de 2013,
resaltar a vinculación de
Vilanova co mundo do circo, que
naceu hai máis de cen anos, cando
un veciño da localidade, Secundino
Feijoo, comezou creando un número
cunhas vacas que bailaban ao son dunha gaita, chegando a forxar un dos
circos máis importantes de España
nos dous primeiros terzos do século XX, o Circo Feijoo. Tamén da súa
mesma familia e de Vilanova era o
Padre Silva, fundador do Circo dos
Muchachos, compañía que mantivo
unha escola de circo e que levou o
nome de Ourense por todo o mundo.
Así, con estes precendentes, o Concello de Celanova e os veciños de Vilanova decidiron a colocación dunha
placa para recordar a tan ilustres personaxes.
Nesta edición da Romaría Raigame,
polas rúas de Vilanova ademais dos
artesáns, gaiteiros e bailaríns, tamén
atoparemos espectáculos circenses
da man da compañía Ale Hop, dirixida por Churry Silva, sobriño do Padre Silva: malabaristas, equilibristas,

- Churry Silva e a
compañía Ale Hop
- O Circo dos Muchachos:
o soño do Padre Silva
- A gastronomía na Romaría de Vilanova
acróbatas, pallasos, etc., e organizarán
un pequeno obradoiro para todo o público. Por outra parte, a Fundación
Benposta Nación dos Muchachos
mostra unha exposición fotográfica e
de carteis referidos ao circo e actuará
cun dos seus número emblemáticos, a
Pirámide de Arlequíns.

PROGRAMACIÓN

A Sociedade Filatélica “Miño” de
Ourense tamén se quere sumar a esta
homenaxe cunha exposición de selos
sobre o circo e creando un Selo de Correos para a ocasión, que será presentado ao público pola directiva da asociación dende o seu posto en Vilanova.

- Toponimia de Vilanova:
chamándolle ao mundo
polo seu nome

O premio Xan de Barros recae neste ano 2013, a título póstumo, na
figura de Xosé Antón Fidalgo Santamariña, antropólogo coruñés de
nacemento e ourensán de adopción,
que entre os seus traballos afondou
no coñecemento de Vilanova coa obra
Patrimonio etnográfico de una parroquia orensana. Ademais colaborou coa
organización da Romaría Etnográfica
Raigame dende o seu comezo aportando asesoramento científico para
deseñar as actividades e o desenrolo
da programación.

PECHE

- Horarios
- Plano de Vilanvoa
- Artesáns
HISTORIAS DE VILANOVA

CONCURSO
- Convocatoria 2013

- IV premio honorífico
“Xan de Barros”
Contactos en :
www.romariaraigame.es
Fotografía de Susana Fernández,
Vellas e novas xeracións, seleccionada para a exposición Estampas
dunha Romaría do OF de 2010
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VILANOVA E O CIRCO,
UNHA HISTORIA CON MÁIS DE CEN ANOS

P

or raro que pareza, o mundo do circo está intimamente ligado con Vilanova. Foi nesta vila
celenovesa onde naceu o forxador dunha familia
que moveu os fíos dos máis importantes proxectos
circenses de España nos primeiros dous terzos do
século XX.

A historia comeza en 1864. O día 4 de xuño naceu
Secundino Feijoo, fillo dun músico chamado Manuel Feijoo e de Manuela López, os dous veciños
de Vilanova. E como á maioría dos nacidos en Vilanova, a Secundino tocáballe ser músico ou zapateiro, e comezou a facer música co clarinete. Manuel
Feijoo, seu pai, tocaba por temporadas, xunto con
outros músicos da vila, nas representacións do circo
Fayso, e Secundino incorporouse ao grupo unha vez
os puido acompañar artisticamente, e continuou
uns cantos anos despois de morto seu pai. É aquí
onde coñece a Francisca Salas,
artista do circo e que acabará
sendo a súa muller.
Na segunda metade da década de 1880, Secundino Feijoo
crea o seu propio espectáculo
con dúas vacas amestradas,
dous cabalos e un burro, que
bailan ao son da música que
lles toca. E en 1890 xa instala en Ourense unha carpa co
nome de Circo Feijoo, na que
ofrece espectáculos con máis
de 40 artistas, acompañados
de músicos. Durante máis de
40 anos recorre toda España
e nel traballan os máis importantes artistas do momento,
coñecéndose o Circo Feijoo
como o ceo dos pallasos.
En 1897 naceu o seu fillo Manuel Feijoo, que vive
de perto a dirección do circo do seu pai, e que o rexerá nos anos 30, chegando a se converter nun dos
principais empresarios do país, xunto con Arturo
Castilla, de quen se fai íntimo despois do paso dos
pallasos Hermanos Cape polo Circo Feijoo. Os dous
amigos casan con Pilar e Mercedes, fillas do propietario do Circo Americano, Mariano Sánchez Rexach, instalado en Madrid e derrumbado en 1930,
momento no que se fai cargo do mítico Circo Price
de Madrid.
En 1946, Manuel Feijoo e Arturo Castilla crean o segundo Circo Americano en honor ao seu sogro, co
que recollerán éxitos e premios por toda Europa. En
1960, a sociedade Feijoo-Castilla toma a dirección o
Circo Price, que vivirá unha nova etapa de éxitos.

Manuel Feijoo tivo un fillo con Pilar Sánchez ao que
tamén chamaron Manuel. Este foi casar con Rita
Irasema Aragón, procedente doutra mítica dinastía de pallasos. Rita é irmá de Emilio Aragón filla de
Miliki, recentemente falecido, e que xunto cos seus
irmáns Gaby e Fofó, a cuarta xeración dos Aragón,
levaron o circo á televisión nos anos 70 e 80.
E a saga continúa con Manuel Feijoo Aragón, que
tamén se dedica ao mundo do espectáculo.
Outra rama dos Feijoo é a que deriva de Blasinda
Feijoo, irmá de Secundino Feijoo. Blasinda tamén
casou en Vilanova, con Manuel Méndez, coñecido
como o “Cucufate”.
A súa filla, María Méndez Feijoo tivo un fillo en
1933 ao que chamaron Jesús César Silva Méndez,

A carpa do Circo Feijoo en Vigo ,
nunha fotografía de Ksado. Ca. 1925

máis coñecido polo nome de Padre Silva. Estudou
para cura e recibiu as ordes sacerdotais na Universidade Pontificia de Comillas en 1957. Durante 7 anos
estivo facendo apostolado cristiá no Circo Americano, propiedade do seu curmán Manuel Feijoo e de
Arturo Castilla, vivindo deste xeito o mundo do circo dende dentro, o que lle permitiu crear en 1964 o
Circo de los Muchachos dentro do seu proxecto Benposta, Cidade dos Muchachos, que nacera en Ourense
en 1956. Durante anos, este circo recolleu éxitos por
cidades de todo o mundo e mantivo na Cidade dos
Muchachos de Ourense unha escola de Circo referente a nivel mundial para a formación de artistas.
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A EVOLUCIÓN DO CIRCO:
DOS PRINCIPIOS AO SÉCULO XX

O

circo moderno ten os seus comezos no século XVIII, concretamente en Londres, onde un
sarxento da cabalería inglesa montou un espectáculo
con cabalos actuando como xinete acróbata. Despois
foi engadindo máis animais amestrados e tamén algúns músicos, un pallaso e algúns outros artistas. Estes espectáculos realizábanse en locais permanentes,
polo xeral construídos en madeira.
En 1772 levou o seu circo a París e de aí pasou a instalar circos permanentes en varios países da Europa
continental, nos que os espectáculos ecuestres eran o
principal atractivo. A partir das primeiras décadas do
século XIX incorporáronse equilibristas, malabaristas
e acróbatas e os pallasos foron adquirindo cada vez
máis importancia.
Cara o 1820 comezaron a utilizar carpas, o que lles
permitiu a súa mobilidade dunha cidade a outra en
carretas que facían as veces de vivendas. Este xa era o
circo máis habitual a mediados do século XIX, o circo
ambulante, que cada vez se fixo máis grande, con máis
artistas e maior infraestrutura. Ao mesmo tempo crearon un número novo que era o desfile polas cidades
nos que facían unha demostración do que o público
podería ver na carpa. Tamén, a partir do 1850, apareceu o trapecio volante, que combinaba as habilidades
ximnásticas, equilibristas e a perigosidade nun mesmo espectáculo.
Paralelamente, nos EE.UU. desenrolouse un circo con
espectáculos que anunciban como estraordinarias
certas deficiencias físicas: mulleres xigantes, barbudas, siameses, hermafroditas, o home torso, ananos,
etc.; toda persoa nacida con deformidades tiña cabida. O máis importante foi o Circo P. T. Barnum que
despois se fusionou co Circo Bailey e co seu espectáculo de animais, e continúa traballando dende 1881 de
maneira ininterrumpida até hoxe.
Outro tipo de circo tomou os mitos do salvaxe oeste
para os seus espectáculos: as loitas cos indios, a caza
de búfalos, a puntería con armas de fogo e con coitelos, as habilidades ecuestres, etc. Entre estes o máis
famoso foi o de Buffalo Bill.
Os circos facíanse cada vez máis grandes, tanto en calidade de espectáculos como en necesidades técnicas,
chegando a ser grandes empresas cun gran movemento de público, de traballadores e de diñeiro. Os creadores dos circos pasaron a ser xestores de espectáculos
que rivalizaban por contratar os mellores artistas de
cada especialidade, intentando ofrecer ao seu público
cousas que outros non tiñan.
En Alemaña, Ernest Renz creou polo 1850 o Circo
Ecuestre, o máis importante da época, con sedes en

Cartel do Circo
Price de principios
do S. XX

Berlín, Hamburgo,
Viena e outras cidades. Karl Krone,
que comezou cun
pequeno espectáculo de feira, fundou
en 1908 un circo
con tres pistas nas
que había espectáculos simultáneos.
O Circo Sarrassani
era o seu gran rival
do momento, cunha
grande pista na que
actuaban cen músicos e catrocentos
artistas simultaneamente. En Londres,
en 1920 o Olympus Circus tiña unha gran carpa instalada ao lado dun lugar onde se ofrecía unha selecta
cea para a aristocracia e a continuación un espectáculo con numerosos artistas e animais.
En Madrid, cara o 1850, o circo era un espectáculo
moi popular: o Teatro Circo Príncipe Alfonso, o Teatro del Circo, que tamén tiña espectáculos de ópera; o
Circo Rivas, o Circo Colón, o Circo Nuevo... En 1868,
Thomas Price, un domador de cabalos irlandés procedente dunha familia de acróbatas, inaugura o Circo
Price, que dirixe até o seu falecemento por accidente en 1878. En 1880, o seu xenro W. Parish reabre o
circo e nas primeiras tres décadas do S. XX ten o seu
momento de máximo esplendor con actuacións circenses de primeiro orde, pero tamén con espectáculos
de zarzuela, revista, lotería, loita, boxeo, concertos de
música clásica... De 1930 a 1936 o circo é dirixido por
Mariano Sánchez Rexach, un dos principais empresarios do mundo do circo.
Durante a Guerra Civil Española o circo foi bombardeado e reconstruído en 1940. De 1960 a 1970, a
dirección e xestión correo a cargo da sociedade Feijoo-Castilla, vivindo neste momento unha segunda
etapa de éxitos coas mellores estrelas circense pero
tamén con míticos concertos de música lixeira, de
rock, de flamenco, de revista, etc.
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Churry Silva: “Co paso dos anos,
o circo foi ocupando o seu verdadeiro lugar”
Por Carolina A. Piñeiro
“Un pouco de circo, algo de teatro, impacto visual,
caracterizacións refinadas, bo humor e, sobre todo,
estética persoal, particular e vangardista”. O resultado chámase Ale Hop, a compañía que o ourensán
José María “Churry” Silva dirixe dende hai máis de
dúas décadas e coa que estará presente este ano en
Vilanova. Formado no Circo dos Muchachos, que
chegou a dirixir, partiu cara Madrid co obxectivo de
afondar nesta fermosa mestura que o ten levado por
boa parte do mundo. A súa máxima está clara: “reivindicamos un circo de intencións, un compromiso
creativo que non só sume, senón que aporte algo
novo, creando e educando a un público potencial que
redescubra unha nova forma de espectáculo e outro
xeito de creación artística”.
En que medida o apelido Silva influíu para que
vostede entrara no mundo do circo?
Suponse que bastante. Lembro que de neno tiña un
circo onde xogar, onde comezar a emocionarme con
frecuencia, moreas de vestiarios na casa da miña
avoa... Era algo máxico e divertido. De tódolos xeitos, dende moi pequeno e sen relacionarme coa familia Silva, os meus profesores e compañeiros xa me
dicían que se me daba moi ben facer o pallaso. E creo
que tiñan razón porque levo preto de 35 anos dedicándome a iso (ri).
A súa profesión teno levado por medio mundo.
Varía o xeito de entender o circo nos diferentes
países?
O circo enténdese do mesmo xeito en calquera parte
do mundo, como un espectáculo grandioso, único e
especial. De feito, o maior, o máis grande e completo. Si que é certo que entre os diferentes países ós
que tiven oportunidade de viaxar, trátase o circo de
moi diferentes formas. Refírome ó respecto e coida-

do que en moitos outros sitios lle dan á arte do circo,
cousa que non acontece demasiado no noso país.
Cales foron o destino e a actuación máis especiais para vostede?
Os diferentes destinos son todo parte fundamental,
especial e necesaria para o desenvolvemento normal
da miña profesión. Creo que aínda me agardan actuacións especiais. Pero por mencionar algunha, diría
a vez que nos outorgaron o premio do xurado representando a España no Festival Internacional de Directores de Circo en San Petersburgo.
Formouse no circo e estudou teatro. Cal é a relación entre ámbolos dous?
Teatro e circo compleméntanse moi ben. Nos
anos 70 e 80 parece que se valoraba moito máis
a formación teatral que a circense, aínda sendo
esta segunda moito máis completa. Co paso dos
anos, o circo foi pasando a ocupar o seu verdadeiro

Arriba, Churry Silva caracterizado de pallaso. Á esquerda e na
páxina seguinte, en dous espectáculos da compañía Ale Hop
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lugar e agora, tanto o teatro como
a danza ou a música nútrense
de técnicas circenses para o seu
enriquecemento artístico. Creo
que é unha evolución natural a
mestura das diferentes artes.
En que sección do circo se sente
máis cómodo?
Hoxe estou exercendo de artista,
director e produtor. Teríamos que
inventar un novo termo que abranguese todas estas especializacións,
o feito de dedicarse un pouco a
todo, como fago eu en Ale Hop. De
calquera xeito, sempre destaquei
en todo o relacionado co mundo do
pallaso, o humor e a mímica.
A súa compañía realiza espectáculos de rúa.
Que supón para os números de circo este traslado ó exterior?
Ale Hop foi unha das compañías pioneiras, a comezos dos anos 80, do movemento denominado como
“Novo circo” en Europa. Con esta tendencia, cambia
a formulación, o xeito de crear, incorpórase o teatro
e o circo sae das carpas á rúa, ós teatros.
¿Supón máis liberdade creativa?
No meu caso, a partir da Expo do 92, onde fomos
unha das compañías máis destacadas na animación
do recinto, comezamos a presentar un híbrido entre
circo, teatro de rúa e, o que pasa por ser o noso selo
de identidade, o impacto visual, que denominamos
“teatro imaxinario”.
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En que se inspira para crear
os números?
Hai un pouco de circo clásico,
contemporáneo, cine mudo,
cabaret, mimo e pantomima,
así como deseño de personaxes, teatro de obxectos, música, artes de rúa e incluso reminiscencias mitolóxicas galegas,
como é o caso do espectáculo
“Lenda”. Aínda estando exiliado (ri), levo a Galicia moi presente no meu traballo.
Como se busca o “aínda
máis difícil”?
Creo que, ó igual que iso era o “leit motiv” do circo
antigo, hoxe xa non se busca ter ó público en constante tensión ou angustia co risco dun grave accidente. O que se pretende agora é a emoción xunto a
unha exhibición técnica apreciable que provoque os
sentimentos, divirta, sorprenda e incluso perturbe
gratamente ó espectador.
Que supón para vostede participar nesta festa
de Vilanova, o lugar onde están as raigames da
súa familia?
O feito de traballar en Galicia xa me resulta emocionante porque non é todo o habitual que me gustaría
(non sei aínda por que). Estar este ano en Raigame,
nunha edición onde se vai tratar a importantísima
influencia do circo galego na evolución artística española, é toda unha consideración para a miña compañía, que somos membros activos desa historia
circense galega.
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O CIRCO DOS MUCHACHOS:
TODO COMEZOU COMO UN SOÑO...
Texto Fundación Benposta Nación dos Muchachos

T

odo comezou como un soño. Era unha vez un
mozo que camiñaba por unha rexión de España,
Galicia, e o seu soño foi coma unha visión transparente
do mundo, algo así coma un circo. Así comezaba a primeira función do Circo dos Muchachos no ano 1966 na
praza de Cataluña, en Barcelona.
E como en toda a historia sempre hai un porqué. O Padre Silva deixouno claro desde os comezos desta aventura utópica: “Levo sangue de circo nas miñas venas.
Puiden ser pallaso ou trapecista. Pero son sacerdote
para levar aos homes unha mensaxe de alegría, paz e
amor, e qué mellor xeito que a través dun espectáculo
de circo, xa que logo, unha función de circo é a máis
bela pregaria que se pode elevar ao ceo”.
O Padre Silva é descendente da máis prestixiosa e pioneira familia circense de España, saga que comezou
Manuel Feijoo na Vilanova dos Infantes de finais dos
século XIX, que quedou cego por unha enfermidade
cando estudaba no Seminario Maior de Ourense, non
podendo completar os estudos de seminarista. Entón
dedicouse á música, primeiro coa banda da súa vila natal e logo con outras formacións musicais coas que percorreu festas e verbenas de tódolos recantos de Galicia.
O seu fillo, Secundino Feijoo, tío avó do Padre Silva,
acompañou nalgunha ocasión ao seu pai, o que lle permitiu coñecer a Paquita, artista do circo Alegría, con
quen acabou contraendo matrimonio. Despois fundou
o circo Feijoo, máis tarde Feijoo-Castilla, sociedade coa
que administraron, entre outros importantes proxectos escénicos, o circo Price e o Circo Americano.
Con tales antecedentes circenses tan próximos á súa familia, o Padre Silva, xa no Seminario Maior de Comillas
e antes de rematar os estudos, adoitaba facer demostración das súas pericias circenses con algúns seminaristas, empezando a fortalecer ó mesmo tempo a idea de
que o circo e xuventude deberían ser os seus apostolados predilectos: “Achegueime ao altar de Deus, ao altar
da xuventude, ós muchachos e ó circo unidos nunha
mensaxe cristiá de esperanza, amor e paz como contrapunto de futuro no contexto dun mundo inxusto”.
Este foi o principio fundamental e fundacional do Circo
dos Muchachos e o apostolado que marcou o seu camiño ó longo da súa existencia.
Podemos engadir agora, ademais, que co Circo dos Muchachos –baixo eses dous principios irrenunciables- deu
comezo dalgún xeito a era do circo moderno, a través do
éxito desta proposta que presenta o desenvolvemento
das artes circenses cun espectáculo evolucionado nos
conceptos básicos sen ofender a tradición e converténdose, con iso, nun dos circos máis importantes do mundo.

A carpa do Circo dos Muchachos na súa primeira
actuación na Praza de Cataluña en Barcelona. 1963
Un circo dinámico, interactivo, con máis de cen artistas
traballando en tres pistas á vez, participando e involucrando ao público dentro da dinámica dunha mensaxe
esperanzadora.
Os Muchachos recorreron os cinco continentes, recibindo premios e mencións por todos eles, tales como o
prestixioso premio Alfred Sweizer, en Suíza, Mención
de Honor das Nacións Unidas, a Espada Samurai do
Xapón, a Medalla das Balas Artes entregada pola súa
Maxestade Juan Carlos I, a Chave da Cidade de Nova
York, ou a de Berlín, entre moitos outros.
A mensaxe de paz dos Muchachos escoitouse en máis
de 25 idiomas e foi aplaudida por máis 25 millóns de
persoas, chegando a servir de inspiración para un dos
mellores espectáculos do momento, o Circo do Sol.
Vilanova dos Infantes pasa por ser, polo tanto, o berce
dese soño artístico, máxico que volve ao adulto neno e
ao neno convérteo en soñador. É o tronco dunha árbore
xenealóxica dunha saga de familias, artistas e empresas
que brotaron nestas terras de Ourense e unha desas ramas segue co soño do máis difícil, do triplo salto mortal, da terra ao ceo. Os Feijoo, os Silva, os Méndez e os
seus descendentes directos e indirectos continúan a
tradición familiar circense.
O recentemente falecido Padre Silva repousa onde comezou este soño, en Vilanova, xunto á súa querida nai,
María Méndez e ó seu sobriño, tamén artista do Circo
dos Muchachos, Manuel Silva, deixando un importante
legado a poucos quilómetros, Benposta, porque este e
non noutro é o nome do país soñado por aquel soñador
que foi quen de abrir o seu fogar e o seu corazón para que
dende todos os puntos do mundo chegasen mozos co fin
de compartir ese soño. Porque os adultos non soñan ou
non saben soñar. Pero os Muchachos si, de aí que dende
Europa, Asia, África, América e Oceanía todos chegasen
a seren habitantes da Nación dos Muchachos.

Outras actividades:
12.30 Misa cantada pola Coral “De Ruada” na Igrexa de S.
Salvador de Vilanova.
13.00 Entrega do Premio Honorífico “Xan de Barros”, Actos de
homenaxe á vinculación de Vilanova e o Mundo do Circo. Ao
remente, actuación do Circo dos Muchachos, na Pz. Maior de
Vilanova.
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PRAZA MAIOR

Grupo de Baile do C. de
Pontedeva e “Rebulir”
de Ramirás

Grupo de baile do Concello de Allariz

PRAZA
TRALACERCA

Grupos de baile do C.
de Xinzo e da Asoc.
Coro “Aimil” de Xinzo
Mulleres Rurais de Sta.
da Limia
Eulalia de Montes

PRAZA DO
ARRABALDO

Compañía circense
Ale Hop

Grupos de Baile
“Lemavos” de Monforte

Grupos de danza das Asoc.
C. “Chouteiros” de Maceda Grupo de Baile “Lemavos” de Monforte
e “Furafollas de Oroso” de
A Cañiza

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

Escola de Danza da
Deputación de Ourense

D A

Escola de Danza da
Deputación de Ourense

I G R E X A

Coro “Aimil” de
Xinzo da Limia

Escola de Gaitas
do C. Celanova

PZ. DO CASTELO

Asoc. Cultural
“Trepia” de Pontevedra

Grupos de danza das
Grupo folc
Aso. C. “Chouteiros” de
“Os Trasnos da Gaita”
Maceda e “Furafollas de
de Gondomar
Oroso” de A Cañiza

Escola de Música e Baile
Tradicional de A Veiga

Grupos de danza das
Escola de Música e
Asoc. C. “Candaira”
Escola de Danza da
Baile Tradicional de
de Castrelo do Val,
Deputación de Ourense
A Veiga
“Soutullo” de Oímbra e
“Alto Támega” de Laza

C A M P O S

Escola de Danza da
Deputación de Ourense

N O S

Grupo de Baile “Castro
Asociación Cultural
Floxo” da Escola de Danza
“Trepia” de Pontevedra
da Deputación de Ourense
Entrega do premio Xan de
Grupo “Rebuldaina” do
Barros, Homenaxe ao circo,
Centro Social de Coia
actuación do Circo dos
Muchachos
Danza de Vilanova e
Banda de música

Grupo de Baile do C. de
Pontedeva e “Rebulir”
de Ramirás

Grupos de baile do C. de
Xinzo e Asoc. Mulleres
Rurais de Sta. Eulalia de
Montes
Grupo de baile do
C. de Allariz e Asoc. Cultural “Trepia” de Pontevedra

C O M I D A

MOSTRA-MERCADO DE CESTEIROS

Escola de Música
16.30 e Baile Tradicional
de A Veiga

Escola de Gaitas
do C. Celanova

Coro “Aimil” de
Xinzo da Limia

PZ. da
PZ. doPZ. do
TORRE BALCÓN RECREO

MOSTRA DE PALILLEIRAS

14.00

13.30

13.00

12.30

12.00

11.30

11.00

CAMPOS DA ESCOLA

Grupo “Rebuldaina” do Centro
Social de Coia

Escola de Gaitas
do C. Celanova

PZ. RÚA DA
IGREXA
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XII ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME
PROGRAMACIÓN E ACTIVIDADES

MOSTRA DE PALILLEIRAS

MOSTRA-MERCADO DE CESTEIROS

Exposición de traballos do “Colectivo de Pintores Ourensáns”, na Torre, no Café-Bar Vilanova, e na Taberna A Torre, até
o 27 de Maio, e no Auditorio de Celanova do 27 ao 17 de Xuño.
Grupos de ambientación polas rúas de Vilanova: Banda de
Música de Vilanvoa, Escola de Gaitas do Concello de Celanova,
Grupo “Mariacastaña” de Lugo, Grupo de Música Folc “Os Trasnos da Gaita” de Gondomar.

8 - RAIGAME núm. X

17 de Maio de 2013

17 de Maio de 2013

RAIGAME núm. X - 9

10 - RAIGAME núm. X

17 de Maio de 2013

DISTRIBUCIÓN DOS ARTESÁNS
ACTIVIDADES
ARTESÁNS
POSTO DE INFORMACIÓN
POSTOS DO MERCADO DE CELANOVA
Galeguesas. Cervexa Artesá
Cervexa Artesá
Martín Labrador Álvarez
3
Dama Alaricana
Augardenteiro
Antonio Gaiteiro
4 Calceta, gancho e manualidades Sandra Lucía Rodrigues de Andrade
5
Gastronomía popular
6
Pulpeiras – carpas da comida
7
W. C.
8 Xogos Populares
CCP Xaquín Lorenzo
Antigüidades “Las Arcas”, V. de Arousa
Antigüidades Castro
Antigüidades Antonio Portugal
9 Rastro
Antigüidades e C. Alberto. A Coruña
Antigüidades e C. Fernando. Redondela
Curiosidades Boullosa. Cambados
10 Obradoiro de teares
CCP Xaquín Lorenzo
11 Produtos alimentación
Mesón Vieira
12 Bolillos
Asoc. Mulleres Rurais Maravalla
13 Queixería
Lácteos de Ourense-Leopoldo Martínez
14 Alimentación. Castañas do Caurel “Caurelor”-Verónica Núñez López
15 Panadería Artesá
Panadería Xube-Juan M. Arias Soto
16 Panadería Artesá
Panadería S. Rosendo
17 Taberna
Sergio Sauces
18 Produtos elaborados con castañas Castañas Ribada S. L.
19 Aguardenteiro
O Aguardenteiro de Sempre, Ramón Rdgz.
20 Chocolate e marmelo artesán
C.R.C.P. “Castelo de Sobroso”
21 Fiadeiro – O labor do liño
Mulleres de Requeixo-A Veiga e CCP X. L.
22 Panadería Fontelo
Laura Vieiro
23-24 Panadería - Forno
Manuel Pereira e Hijos
25 Porco ao espeto
Asoc. Etnográfica “Os Serranos”
26 Taberna-Empanadas e pan
Évori Calviño
27 Restauración de mobles
Rubén Compés Molina
C. I. dos Zapateiros de Vilanova
28 Adega do San Vivián
Museo do Chocolate de Parada do Sil
29 Pirograbado en madeira
Pepa Blanco
30 Instrumentos musicais
“Os Alegres”-Dionisio Aboal
31 Instrumentos tradicionais
Miguel Rivas
32 Instrumentos de música tradicional “Foliqueiras”
33 Taberna
Cristian Rodríguez
34 Xoguetes de madeira / obradoiro “Bicolico-Brinquedos”
35 Instrumentos de vento e percusión “O Reberete”
36 Taberna
“Os Irmandiños”
37 Traxes tradicionais, prata e bixutería “A Moura”-M. López e Alba Comesaña
38 Modista Traxes
Celia Blanco López
39 Obradoiro de Zapatos
Luís Vázquez “Lilí”
40 Taberna
Taberna “A Unión”
41 Taberna
Taberna “Avelino”
42 Taberna
“A Torre” - Elvira Villanueva
43 Libraría
“Livraría Torga”
44 Canteiro
Marcos Escudero Pérez
45 Forxa
Oliverio Álvarez
Selleiro -Javier Fernández Lage
46 Carpintería Tradicional
Asoc. C. Casa do Barqueiro
Calzado
Elena Ferro Lamela
Calzado
Xosé Ramón Laya Gómez
47
Zoqueiro
Alberto Geada Val
Zapateiro
Alfonso Paz Rodríguez
Xamón e produtos da Cañiza
Asoc. C. Furafollas A Cañiza
Obradoiro de chocolate e pan millo Asoc. Cult. As Ortigas
48
Produtos micóloxicos
Diego Borja Mínguez
Artesanía da terra, agricultura
A Horta de Teodoro
49 Taberna
Fernando Nieto Estévez
50 Taberna
Taberna “O Recreo”- María Celeste
LOCAL

ACTIVIDADES

LOCAL

1
2

51

Cesteiros

52

Fotografía Antiga (Minuteiro)

53

Oleiros

54
55
56
57
58
59

Obradoiro de Circo
Panadería artesá
Queixería
Apicultura
Coiro
Follateiro

60

Bolillos, palilleiras e encaixes

61
62
63
64
65

Exposición Filatélica
Cartón pedra
Manualidades
Taberna
Exposición Carteis do circo

66

67

ARTESÁNS
Belén Rodríguez Estévez
Dolores Reimúndez Gómez
M. Dolores Alonso Martínez
Enrique Táboas Mínguez
Antonio Davila
Santiago Nicolás Núñez
Buño - Fernando Mourón
Niñodaguia - Agustín Vázquez
Gundivós - Otilia e Tomás
Aliste, Zamora - Francisco Pascual
Cerámica Castrexa - Castrolandín
Ale Hop – Churry Silva
Forno da Hermida - José R. Lorenzo
Queixos Feijoo
Mauro Lorenzo Rodríguez
Eva Álvarez González
Xosé Manuel Álvarez Gómez
Carmen Fernández Dorado
Rosa Mª. Álvarez Vispo
Mª. Aurora Amor Casal
Bolillos Vigo. Mar
Soc. Filatélica Miño
Concepción Caride Conde
Residencia San Carlos
Benito Codeso
Fund. Benposta Cidade dos Muchachos

MOSTR A DE ARTESANÍA - CAMPO DA ESC OL A
Taberna
Café-Bar Vilanova
Bixutería
Ricardo Gamarras Vargas
Coiro
Silvia Arango
Coiro
Alicia Graciela Castaño
Bixutería
Lola García Romaneli
Bixutería
“Peixe”- Manuel Costas Alonso
Téxtil
Cristina Bañado Sabater
Bixutería
Rosa González Díaz
Instrumentos tradicionais galegos Benito Emilio Queimaliños García
Bixutería
“Kukadas e Kaprichos”
Téxtil
“Kira Original”
Madeira, óleo, acrílico e repostería Tania Mª. da Silva Naiscemento
Ebanistería
X. Manuel Rodríguez Mojón
Albardeiro
Ramón Blanco Márquez
Coiro
“O Paseante”-Roberto Sarmiento López
Coiro
“Taller Alma”-Ana Mª. e César Manuel
Bixutería
Ana Mª. Faro Represas
Coiro e instrumentos musicais
David Miguélez Silva
Téxtil
Ana Pimienta Pereira
Téxtil
“Laicalua”-María Esperanza Fdez.
Madeira pirogravado
Bea Blanco
Xabón Natural
“Mourazos”
Bixutería
“Artcoiris”
Téxtil
“A flor da laranxa”-Julia Seijo González
Talla en Madeira
Domingo Ribao Docampo
Xabón artesanal
Camile Hédouin
Coiro
J. Manuel Goyanes Regueiro
Gravados
Ester Rodríguez Balboa
Tapicería
Juan Ramón Montáns
Reciclado
Aspanas Termal S. L.
Inciensos
Carlos Langarica Vázquez
Madeira
Eugenio Blanco González
Téxtil
Carolina Raba
Coiro
Recaredo Vega González
Artesanía
“Meigas Habelas Hailas”
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GASTRONOMÍA NA ROMARÍA ETNOGRÁFICA

A

gastronomía é un aspecto fundamental en toda
festa galega e a Romaría Etnográfica de Vilanova non podería ser menos. Dende o día anterior
á festa, todos os artesáns dedicados á dar de comer
aos visitantes están a preparar os seus postos e os
seus produtos. O día 17, dende primeira hora da
mañá, a mestura de olores invade Vilanova.
A variedade é moi ampla. As pulpeiras coas súas carpas colócanse á entrada da vila. O polvo é o rei pero
tamén se pode comer carne ao caldeiro, churrasco e
outra grande variedade de derivados do porco: chourizos, xamón, lacón, etc. Aí tamén están postos de
pan, doces, xeados e outras larpeiradas.
Xa dentro do casco de Vilanova a diversidade gastronómica é o que prima. Postos con chourizos asados
como especialidade, outro xa habitual como o porco ao espeto do Grupo Etnográfico “Os Serranos”, o
xamón da Cañiza, os postos de embutidos, uns que
preparan a comida en quente para comer no momento e outros que os venden para levar para a casa.
As numerosas panaderías que hai pola zona tamén
colocan os seus produtos, non só pan, tamén doces,
rosquillas, bicas, empanadas, etc. Algunha anímase
a elaboralos nun dos antigos fornos de Vilanova, o
que está na rúa do Arrabaldo.
O queixo é outro dos produtos estrela da romaría.
Son varios os artesáns da comarca de Celanova que
se achegan todos os anos a Vilanova para ofrecer os
seus lácteos: queixos frescos, semicurados ou curados; de leite de vaca, de leite cabra ou mestura de
vaca e ovella.
E dende hai uns anos tamén podemos atopar outros produtos menos habituais, como os elaborados con castañas que nos traen dende o Caurel
Verónica López e a súa empresa “Caurelor”. Ou as

conservas e derivados micolóxicos que nos presenta Borja Míguez.
Capítulo aparte merece a repostería que hai de todo
tipo e en todas as esquinas. Filloas, chocolate e marmelo, rosquillas e roscóns e unha grande variedade
de doces que farán as delicias dos máis larpeiros, e
non só nas sobremesas.
E para que toda esta comida non vaia en seco tamén
podemos atopar numerosas tabernas onde beber un
viño ou se se prefire algún dos postos onde elaboran
licores caseiros: licor-café, augardentes, xastreu, etc, que ofrecen con
diferentes pinchos, principalmente
de xamón, chourizo e queixo.
Pero quen prefira sentarse comodamente nunha mesa tamén ten oferta nas grellas que hai no Cristal ou
nos restaurantes de Celanova, Pontegrande ou un pouco máis lonxe,
nos da A Manchica ou A Merca.
Outra opción con numerosos adeptos é a de comer nos campos de
arredor da igrexa a comida que os
grupos de amigos leve das súas casas, tortillas, empanadas, etc., como
sempre se fixo nas nosas romarías.
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TOPONIMIA DE VILANOVA DOS INFANTES:
CHAMÁNDOLLE AO MUNDO POLO SEU NOME
Por Carolina A. Piñeiro

É

ben coñecido o costume dos “ceboleiros” por
poñerlle alcumes ós seus veciños, tanto que mesmo chegan a despistarse dos nomes cos que foron
bautizados. Pero o maxín nominativo dos Infantes
trasládase tamén ó mundo que os rodea. Ó igual que
acontece no conxunto da xeografía galega, en Vilanova
a microtoponimia goza dunha boa saúde que suma os
137 rexistros segundo os datos dos que dispón a Xunta
de Galicia na web (toponimia.xunta.es) a través da cal
se divulga o Proxecto Toponimia de Galicia (PTG) que
arrincou no ano 2000 impulsado pola Comisión de Toponimia, dentro da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza daquel momento e que
ten recollidos na actualidade preto de medio millón
de topónimos repartidos por toda a xeografía galega,
3.500 dos cales pertencen ó Concello de Celanova.
De seguro son máis na sabedoría colectiva, pero -como
adoita acontecer con todo- tamén neste eido uns nomes van deixándolle paso a outros, ben porque cambian as características do terreo que noutrora serviran
para referirse a un punto concreto, ben porque, simplemente, cada vez hai menos veciños que lles chamen
dese xeito. De feito, nesta relación de indicativos non
aparecen puntos tan referidos polos veciños da vila
coma o San Vivián.
En calquera caso, o esquecemento non constitúe o caso
das prazas de Vilanova, unha das características que
máis definen a estrutura medieval da vila. Sobre tódalas demais salienta a do Castelo, presidida pola Torre
da Homenaxe e centro da evolución poboacional. Ben
preto, outro elemento arquitectónico dálle nome á praza do Balcón, neste caso menos preponderante aínda
que do mesmo xeito referente para a vida diaria dos
vilanovenses.
Son, na meirande parte dos casos, apelacións nas que a
lóxica xoga un papel importante. É o que acontece coa

En primeiro plano a Praza do Balcón, por detrás a
rúa da Barronca e á esquerda a Praza Maior
praza do Recreo, a Tralacerca, ou o Arrabaldo -tamén
chamado A Ronda-, un nome que recibe por quedar
fóra das antigas murallas que fortalecían a defensa do
castelo. Completan os “barrios” da vila zonas como
A Barronca, unha descrición da baixada que supón a
zona á que lle dá voz.
A contorna
A microtoponimia da parroquia está, na súa grande
maioría, constituída por zonas de cultivo de toda a contorna. Son as que maior peso teñen e reciben todo tipo
de sobrenomes. Salientan, tamén aquí, os descritivos,
como é o caso do Piñeiral, a Mimoseira, a Salgueira, as
Veigas, os Penedos, os Chaos ou o Souto, por poñer só
algúns exemplos. Noutros semella que a personalidade
do dono da terra era suficiente para recoñecer os seus
dominios sen necesidade de recorrer ás características
agrícolas. Así podería entenderse no caso da Parra do
Bicas ou de Don Xervasio.
O listado de microtopónimos elaborado pola Xunta recolle tamén unha ampla cantidade de bosques autóctonos e, neste caso non hai dúbida: manda o froito que
deles xorde para darlle nome ó lugar.
Despois entra en xogo a relixión, que soubo construír grandes símbolos na vida de Vilanova e, polo tanto,
poñerlles unha etiqueta. Son o Santuario da Virxe do
Cristal, situado no Lugar -hoxe comunmente coñecido
polo nome da singular figura relixiosa sobre a que pivota a historia de Vilanova- ou o Peto das Ánimas, ben
preto del.

A praza do Recreo co Castelo por detrás

Como en todo, tamén na microtoponimia desta vila hai
elementos que chaman a atención polo singular da súa
denominación. A finca da Borracheira e a Fontiña dos
Piollos son dous bos exemplos.
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TOPONIMIA

TIPOLOXÍA

TOPONIMIA

TIPOLOXÍA

A Amieira

Cultivo

Carfaxiño

Aldea

A Anchinca

Cultivo

Don Xervasio

Cultivo

A Baceira

Cultivo

Muíños da Retorta

Muíño / Batán / Folón

A Barronca

Parte de aldea / Cultivo

Muíños do Lobo

Muíño / Batán / Folón

A Barxa

Prados / Pasteiros

O Areal

Parte de aldea

A Borracheira

Cultivo

O Arrabaldo

Parte de aldea

A Canteira

Arboredo

O Arrinca Barros

Cultivo

A Capela

Cultivo

O Arxón

Cultivo

A Codeseira

Bosque autóctono

O Bacelo

Cultivo

A Costa

Ladeira / Costa

O Balcón

Parte de aldea

A Coutada

Arboredo

O Cabazal

Cultivo

A Curva das Pías

Estrada

O Campo Grande

Prados / Pasteiros

A de Murga

Bosque autóctono

O Coiñal

Cultivo

A Dianteira

Cultivo

O Corgo

Valgada

A Fonte

Cultivo

O Cristal

Aldea / Cultivo

A Fontiña dos Piollos

Cultivo

O Empalme

Cultivo

A Mimoseira

Cultivo

O Enxido

Cultivo

A Orxeira

Cultivo

O Escurial

Arboredo

A Parra do Bicas

Cultivo

O Fontao de Baixo

Prados / Pasteiros

A Peza

Cultivo

O Fontao de Riba

Prados / Pasteiros

A Pía

Arboredo

O Gato

Arboredo

A Pombeira

Arboredo

O Palomar

Cultivo

A Ponte Lomba

Prados / Pasteiros

O Pastoeiro

Cultivo

A Porteliña

Aldea / Cultivo

O Perdigón

Prados / Pasteiros

A Praza

Parte de aldea

O Peto

Cultivo

A Retorta

Prados / Pasteiros

O Piñeiral

Cultivo

A Rúa dos Xudeus

Parte de aldea

O Pipordo

Cultivo

A Salgueira

Cultivo

O Pozo das Ras

Cultivo

A Serra

Cultivo / Monte / Outeiro

O Roxente

Cultivo

A Telleira

Cultivo

O San Martiño

Cultivo

A Terra da Roda

Cultivo

O Souto de Lanas

Cultivo

A Terra Grande

Cultivo

O Tarreo

Cultivo

A Touza de Arribas

Arboredo

O Tarreo de Baixo

Cultivo

A Traseira

Cultivo

O Vieiro

Prados / Pasteiros

A Vesadiña

Cultivo

Os Barreiros

Cultivo

A Viña Grande

Cultivo

Os Campos da Fonte

Prados / Pasteiros

A Xesteira

Bosque autóctono

Os Chaos

Cultivo

Arrabalde

Cultivo

Os Creguiños

Ladeira / Costa

Arribas

Cultivo

Os Diestros

Cultivo

As Cateliñas

Cultivo

Os Montiños

Cultivo

As Cavadas

Arboredo

Os Penedos

Cultivo

As Corgas de Cachamuíña

Bosque autóctono

Os Pinabetes

Cultivo

As Cortiñas

Arboredo

Os Soutos

Arboredo

As Cruces

Cultivo

Pazo de Arribas

Pazo / Casa Grande

As Cuevas

Cova

Regueiro de Cachamuíña

Reguiero / Rego

As Escadiñas

Cultivo

Regueiro do Fontao

Reguiero / Rego

As Laxas

Cultivo

Santalices

Cultivo

As Veigas

Cultivo

Sobre Carreira

Cultivo

As Viñas da Igrexa

Cultivo

Torre de Vilanova

Construción singular

Cachamuíña

Prados / Pasteiros

Tralacerca

Cultivo

Camiño de Labaceira

Camiño

Trasashortas

Cultivo

Capela da V. dos Remedios

Edificios relixioso

Vilanova dos Infantes

Parroquia / Aldea
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BASES DO XII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
da ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME

C

on motivo da celebración da XII 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 2013, convócase o XII
Concurso de Fotografía “Romaría Etnográfica Raigame”, que estará regulado polas seguintes BASES

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

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

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

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 2013 en
Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense).

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

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 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.

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

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 electrónico.
8. A data límite de presentación dos traballos será o
día 31 de xullo de 2013.
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 accésits 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 2013 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 fa-

Unha das fotografías pertencentes á serie
“As mans que tecen” de Salomé Garrido,
gañadadora no concurso de 2012
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Fotografía “ Raigame da
Mentira”, de Vítor Nieves,
gañadora do primerio premio
na edicón de 2012 na categoría
mellor fotografía

cer 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 2014, 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, nomeando 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 calque-

ra 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.

Á esquerda, a fotografía “De Fiesta” de
Lorenzo Secades e á
dereita “A raiola dun
trago” de José Izquierdo, segundo e terceiro
premio na pasada edición do concurso
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PREMIO XAN DE BARROS 2013, a títululo póstumo para o Dr. X.
ANTÓN FIDALGO SANTAMARIÑA, ANTROPÓLOGO DE VILANOVA

F

óisenos hai pouco máis dun ano Xosé Antón Fidalgo Santamariña, querido profesor vencellado a este
vello burgo de Vilanova. A súa figura fixérase cotiá durante anos na vila no canto de estudar dende a Antropoloxía Social os oficios tradicionais das nosas xentes. O
profesor do Campus de Ourense nacera en Sobrado dos
Monxes (A Coruña) en 1946, doutorándose en Filosofía
e Letras / Antropoloxía na Universidade Pontificia de
Salamanca. Dende aquí chegou a Ourense a mediados
da década dos anos setenta para exercer como docente
no Colexio Universitario. De contado traba amizade con
Xaquín Lorenzo no Cortijo, e comeza a participar na
vida cultural da cidade. Publicou entón
n “O afiador”, unha das primeiras profesións ambulantes que estudou, que se converteu
eu
nunha obra de referencia. Ao perso-eiro símbolo da provincia seguirían
outros libros nos que analiza e sistematiza a quincalleiros, peneleiros
e outros. Coordina e dinamiza dende o Ateneo -do que foi Presidentedurante varios anos as Xornadas
de Antropoloxía, e funda o Laboratorio Ourensán de Antropoloxía
Social. Foi Premio Otero Pedrayo de
Investigación na época en que se
concedía por un estudo singular
da antropoloxía dunha parroquia rural, tema da súa tese de
doutoramento, e o cerne da súa
preocupación investigadora ata os
seus derradeiros días, en que andaba a ultimar o estudo de san Xulián de
Grixalba. Pouco antes de xubilarse xununtou un feixe de especialistas do noso tanto
ata Zamora e Norte de Portugal para facer
unha magna obra colectiva sobre o Entroido en
Ourense.
Porque esta foi unha das características máis salientables
do profesor Antón Fidalgo: comunicativo e acolledor, a
porta do seu despacho (e a da súa casa tamén) estaba
sempre aberta. A revista Raigame contou dende o seu
primeiro número cos seus artigos sobre os máis diversos temas: os magostos e as festas populares, o barallete
ou a figura de Xoaquín Lorenzo, de quen se declaraba

Organizan:

admirador e discípulo, sendo un dos seus anceios a creación dunha cátedra de antropoloxía co seu nome. Así
mesmo, tamén colaborou con diferentes medios tanto
escritos como radiofónicos, con artigos e charlas sobre
diferentes aspectos da nosa provincia, fixando dende a
Universidade a atención no mundo de raiceira, ás veces
convertido en análise sistemática dunhas terras como
o feito con outros colegas sobre o Leste da provincia de
Ourense. O das pulpeiras do Carbaliño, libro xa póstumo, resume a súa metódica forma de traballar.
Pertenceu ao Consello da Cultura Galega, como
membro da
d comisión de antropoloxía; foi do
Padroado
Padroa do Museo do Pobo Galego, traballou
ball no Proxecto Ronsel sobre o Patrimonio
mo inmaterial de Galicia, e foi Director da Universidade Nacional de
Educación a Distancia. O Centro de
Cultura Popular Xaquín Lorenzo
da Deputación de Ourense contou coa súa participación a través
dos Congresos de Patrimonio Etnográfico Galego formando parte
no Comité Organizador e sendo
poñente en catro edicións. Hoxe
saen do prelo, precisamente, as
Actas do último Congreso de 2010
dedicado ao Camiño de Santiago,
que queremos converter nunha
homenaxe ao Doutor Fidalgo Santamariña. Por outra parte, esta Romaría Etnográfica de Vilanova non
sería a mesma de non contar dende
o comezo coa súa participación, ben
fose aportando ideas, ben participando
nos xurados dos concursos convocados.
Vilanova sempre estará en débeda con el
logo da obra que publicou en colaboración co profesor
Doutor Xabier Limia de Gardón, Vilanova dos Infantes,
patrimonio etnográfico de una parroquia orensana, onde
ámbolos autores fan un profundo estudo sobre historia,
a arquitectura, os oficios, as tradicións, as festas, o folclore da vila e parroquia. Por todo elo, a Organización da
Romaría Etnográfica Raigame considera a D. Xosé Antón Fidalgo Santamariña merecedor a título póstumo,
do “Premio Honorífico Xan de Barros 2013”.

Patrocinan:

Coa colaboración dos veciños de Vilanova

