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A XVI edición da Roma-
ría Etnográfica Raigame 
súmase neste ano 2017 ás 

celebracións do 40 aniversario da 
inauguración do Museo do Pobo 
Galego. 

O Museo do Pobo Galego foi creado 
en 1976, tendo a ourensáns como 
Xaquín Lorenzo Fernández entre sus 
principais impulsores, e cos obxecti-
vos de investigar, conservar, divulgar, 
defender e promover a cultura galega 
en todos os seus ámbitos; e concre-
tamente crear e desenvolver un mu-
seo ao servizo destes obxectivos. As 
primeiras salas inauguráronse 
en 1977, no antigo convento de San 
Domingos de Bonaval, cedido polo 
Concello de Santiago de Compostela.

Este ano 2017 cúmprense 40 dende a 
creación desas primeiras salas expo-
sitivas e a Romaría Etnográfica Rai-
game, quere celebralo dedicándolle o 
tema central desta edición ao Museo 
do Pobo Galego coa organización 

de exposicións sobre a súa historia, 
proxeccións de documentais sobre a 
etnografía e a antropoloxía galegas, a 
celebración do II Simposio Raiga-
me que  contará coa paticipación de 
Xosé Carlos Sierra e Fátima Braña, 
intimamente relacionados co MPG. 
Tamén contaremos coa colaboración 
desta institución na posta en escena 
dos distintos artesáns participantes 
nas Romaría. 

Como novidade, temos que destacar 
a participación do Museo Etnoló-
xico, encargado das proxeccións o 
Cine Carlos Velo, que teñen como 
tema principal o cine documental 
etnográfico e antropolóxico.

A Organización da Romaría Raigame 
tamén quixo que o III Premio Ho-
norífico “Adolfo Enríquez” recaíse 
no MPG, recoñecendo deste xeito o 
seu traballo en prol da cultura tradi-
cional galega. O acto de entrega rea-
lizarase ás 13.30hrs. na Praza Maior 
de Vilanova.

Entrada principal do Museo 
do Pobo Galego en Santiago 

de Compostela

A XVI Romaría Etnográfica Raigame no 40 
aniversario do Museo do Pobo Galego
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Carlos García Martínez. Director do MPG

Quen ía dicirnos a Rafael Baltar, a Justo Bera-
mendi e a quen isto asina que unha idea xurdida 

aló no ano 1975 na sobremesa dun excelente xantar, 
no desaparecido restaurante Chocolate de Vilaxoán, 
andado o tempo chegara a plasmarse no que hoxe é 
o Museo do Pobo Galego.

Na mañá outonal e soleada dun sábado, 29 de ou-
tubro de 1977, inaugurábanse as primeiras salas do 
Museo. Foi un día de contento para todos os que 
confluímos no agromar da empresa, e moi singular-
mente para aqueles que formaron no Seminario de 
Estudos Galegos, que de par do seu transcendental 
labor científico e cultural creara un museo etnográ-
fico, un centro que para o grupo NÓS “había ser a 
máis firme e significativa executoria da personali-
dade da Galiza, un moimento eterno ao pobo gale-
go como criador e traballador”.

Naquel día estaban no local no que se celebrou o 
acto oficial, entón desamañado e inhóspito e que 
houbo que arranxar para a ocasión con moito 
enxeño e pouco tempo, Xaquín Lorenzo, Antonio 
Fraguas, Xosé F. Filgueira, vellos representantes 
do Seminario que xunto con Ramón Otero Pedra-
yo, morto había pouco máis dun ano, lexitimaban 
unha institución que viña ser continuidade do ini-
ciado no SEG, que a intelectualidade galega deman-

dara reiteradamente e que agora emerxía da man 
da sociedade civil.

A traxectoria dende aqueles afastados anos até 
hoxe é só un treito dun cumprido camiño, que pre-
cisou de traballo e de azos para arrostrar as difi-
cultades e atrancos que se presentaron e cuns máis 
que escasos orzamentos.

Cando o Concello de Santiago aprobou a cesión do 
antigo convento de Bonaval, a ruína afectaba unha 
parte moi considerable do mesmo; unha avaliación 
feita polos arquitectos membros do Padroado, Al-
balat, Baltar, Bar Boo, Gallego e Portela, cifraba a 
súa rehabilitación na contía inalcanzable dos cen 
millóns de pesetas. Foi este un dos retos máis se-
rios entre os moitos que se foron presentando. 
Nun primeiro momento aquela cifra fixo estre-
mecer o proxecto, máis prevaleceu a forza do op-
timismo e co concurso do Ministerio de Cultura, 
que dirixía Pío Cabanillas, ao que hai que agrade-
cerlle o seu decisivo apoio, comezaron as primeiras 
obras de restauración do edificio. Logo, aos poucos, 
o Padroado acometería ao seu cargo o condiciona-
mento de diversos espazos para salas. Aquí son de 
mencionar algunhas pequenas empresas, como as 
de Manuel Sanín e Manuel Viqueira, quen sempre 
foron algo máis alá do contratado, ou as axudas dos 
veciños, o ebanista Folgar e o escultor García Blan-
co, cos seus saberes e ferramenta sempre ao noso 

VAN ALÁ CORENTA ANOS

Inauguración do Museo. 29 de outubro de 1977
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dispor. Especial mención débeselle a José María 
Soriano, que dirixía nos primeiros anos unha uni-
dade do PPO aloxada no mesmo edificio; pola súa 
iniciativa aproveitáronse prácticas dos alumnos 
para arranxar algunhas salas e un pequeno local de 
reunións e para albergar os primeiros libros da bi-
blioteca.

A Xosé Manuel Gómez Vilasó, excelente fotógrafo 
e deseñador, membro do Padroado ata o seu tem-
perán falecemento, se lle debe o definidor logotipo, 
do que tanto gustou D. Xaquín Lorenzo; colaborou 
no deseño das primeiras salas e na realización da 
maioría de fotografías que as ilustraron e ideou o 
formato das primeiras publicacións que abriron o 
Museo cara á sociedade.

E se Vilasó foi o fotógrafo, Pepe Pena foi o debuxan-
te, un dos colaboradores máis singulares dos que 
pasaron por esta casa. Estudante de neurocirurxía, 
deixara o mundo da medicina pola Lexión. Logo 
duns anos axitados volveu a Compostela e come-
zou a experimentar no debuxo etnográfico, e con-
feccionou a maioría dos que se expoñen nas salas.

Até aquí unha sucinta acordanza dalgunhas das 
persoas, as máis xa desaparecidas, que co seu labor 
axudaron a que o centro iniciara a súa singradura. 
Mais a mirada ten que abranguer tamén outras xen-
tes, mormente do común, que coa súa colaboración 
desinteresada foron e seguen a ser fundamentais 
para a existencia e mesmo a definición do MPG. 

Na declaración de principios aprobada polo Pa-
droado abrigábase a idea de que a institución fose 
un museo da identidade, un lugar da memoria, co 
cometido de conservala pero tamén de transmitila. 
Para isto precisábase que os receptores o asumisen 
como un dos espazos depositarios desta memoria 
colectiva e, como tal, adecuado para a súa constru-
ción e transmisión. Este recoñecemento social non 

era un propósito fácil de acadar, e moito menos 
nalgúns segmentos do noso pobo empeñados en 
borrar a memoria de pertenza ao mesmo. Gradual-
mente foise logrando aquel recoñecemento a que 
aspirabamos. 

Dende o inicio houbo interese por parte dos máis 
diversos artífices, tanto do rural como das cidades, 
de que os seus traballos e saberes fosen patrimonia-
lizados nun Museo. As doazóns e depósitos sucedé-
ronse, ben individuais, de familias ou colectivos, o 
mesmo que a colaboración de moitas persoas vo-
luntarias. Un recorda agora con señardade aqueles 
iniciais traballos de campo, nos que participaron 
María Xosé Fernández Cerviño e Salvador García-
Bodaño, percorrendo a nosa xeografía na procura 
de materiais para as primeiras salas, da man dos 
máis variados artífices, aínda con conciencia e or-
gullo do oficio, en momentos de manifesto proceso 
de desarticulación da sociedade rural e a correlati-
va perda de identidade. 

Median corenta anos entre aquela inicial idea e a 
súa expresión actual. Pode pedirse máis, pero o 
realizado non é escaso, se nos atemos ás circuns-
tancias nas que se desenvolveu o proxecto e, por 
suposto, con non poucas eivas. É xa un periplo que 
merece unha crónica dende os balbos pasos do co-
mezo até esta altura do século XXI. 

Queda agora o porvir. Se os desafíos nestes anos 
foron serios e dabondo, non o serán menos os que 
nos agardan, e algúns de entidade a encarar dende 
o compromiso con Galicia: prioritario asegurar o 
seu financiamento; inaprazable levar a cabo a re-
forma do Museo, materializando o plan museoló-
xico e museográfico integral xa redactado; conve-
niente manter con rigor e seriedade a identidade 
institucional do MPG; e indispensable, posto que 
os anos non limitan a vida dunha institución, pero 
si a dos individuos, a renovación xeracional. 

A historia do MPG sería outra 
sen a entrega das persoas tra-
balladoras e voluntarias.



4  -  RAIGAME núm. XIII 17 de Maio de 2017

David Conde Lourido. Responsable de exposicións
Fotografías de Tino Viz

T razar unha historia sobre o complexo de Bo-
naval non é tarefa sinxela. As múltiples inter-

vencións que se suceden no edificio ao longo do 
decorrer dos séculos, a falta de fontes en moitas 
ocasións e algunhas perdas de elementos significa-
tivos sen noticias de fiar impiden, polo momento, 
elaborar una biografía completa do edificio.

Nesta ocasión deberiamos fixar a nosa atención 
só no que á igrexa de San Domingos e ao Panteón 
de Galegos Ilustres concirne por que é a parte do 
edificio onde se asenta o Museo do Pobo Galego 
onde repousan importantes persoeiros da Cultura 
Galega. 

Como en case todos os establecementos monás-
ticos a igrexa é unha parte esencial da súa cons-
trución e, polo tanto, por onde adoita comezar a 
obra permanente destes edificios. A igrexa de Bo-
naval parece, sen entrar en máis profundidades, 
que debe de comezarse no segundo cuarto do sé-
culo XIII. Nun primeiro momento construiríase 
un edificio sinxelo, dunha nave e con cruceiro. A 
fins dese mesmo século fanse reformas e, chegan-
do ao primeiro cuarto do século XV realízase a que 
sería a maior reforma da súa cabeceira, deixán-
doa xa como se conserva hoxe en día. Neses anos 
Constanza de Moscoso, muller que foi de Fernán 
Pérez de Andrade O Boo, establece o seu padroado 
e panteón familiar en San Domingos de Bonaval. 
Esta reforma trae parella a elaboración dun espec-
tacular programa decorativo gótico que podemos 

observar para o noso recreo, amén dos sepulcros 
da súa xinea que engalanan a capela maior. 

O século XVI representa un momento convulso, 
pois establécense diferentes padroados na igrexa 
que inician actividades construtivas para os seus 
enterramentos, misas de memorial e a renovación 
da Capela do Rosario. Esta capela do Rosario, ago-
ra chamada da Visitación, acubilla actualmente á 
maioría dos Galegos Ilustres que na igrexa repou-
san. A Confraría do Rosario constrúe unha nova en 
1715 e dona a anterior aos frades.

Os séculos XVII e XVIII supoñen a conformación 
esencial dos espazos do convento, tanto pola edi-
ficación de capelas coma pola gran reforma que 
entre 1690 e 1710 acomete Domingos de Andrade 
rehabilitando un edificio que ameazaba ruína en 
moitas das dependencias que levaban sen renovar 
practicamente desde a Idade Media. 

No século XIX o edificio sofre diversos avatares 
dos que destacan a Guerra da Independencia e as 
desamortizacións, as dúas con consecuencias ar-
quitectónicas pouco importantes coa excepción da 
desaparición de algunha parede medianeira e das 
propostas de derribo, incluso durante boa parte 
do século XX. E será este século XX no que se de-
crete a conservación do conxunto pola declaración 
da igrexa de San Domingos, en 1912, de Monu-
mento Histórico Nacional; a súa titularidade mu-
nicipal vai significar o seu destino para diferentes 
usos, desde hospicio ata escola e, finalmente Mu-
seo Municipal antes de acoller ao Museo do Pobo 
Galego.

Ábsidas da igrexa de Bonaval

SAN DOMINGOS DE BONAVAL 
E O PANTEÓN DE GALEGOS ILUSTRES
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No que respecta ao Panteón de Galegos Ilustres 
toda a igrexa ten esa denominación aínda que só 
están ocupadas a Capela do Santo Cristo e a da Vi-
sitación (ou de San Domingos en Suriano). Nun 
primeiro momento non parece que houbera inten-
ción de crear o Panteón, senón de dar digno repou-
so aos restos de Rosalía de Castro, enterrada no ce-
miterio de Adina (Iria Flavia) en 1885. A iniciativa 
parte do colectivo galego de Cuba que conseguira 
xa unha achega económica, co apoio paralelo desde 
Galicia da Sociedad Económica de Amigos del País 
de Santiago, que recada o diñeiro restante para a 
obra. Elíxese San Domingos de Bonaval e encárga-
selle ao escultor Xesús Landeira que erixa o mauso-
leo para a poetisa na Capela da Visitación. O mau-
soleo, de “estilo Renacemento” remátase en 1891 
e nese mesmo ano trasládanse os restos de Rosalía 
ao seu repouso definitivo. 

No ano 1906 dáselle sepultura, de fronte do mau-
soleo rosaliano, a Alfredo Brañas, ideólogo do 
Rexionalismo. En 1961 é inhumado directamente, 
no chan da capela, Francisco Asorey feito que mar-
ca a creación duns Estatutos que asume a Funda-
ción Rosalía de Castro e que foron aprobados en 
1966. 

En 1967 son trasladados desde o cemiterio de 
Cambados os restos de Ramón Cabanillas e, no ano 
seguinte, os do cartógrafo e matemático Domingos 
Fontán. O último persoeiro en ocupar o seu lugar 

no Panteón é Castelao, trasladado desde a Arxen-
tina en 1984, acomodándose o seu mausoleo na 
Capela do Santo Cristo.

Queda o Panteón ao coidado das institucións que 
participan do recinto (o Concello de Santiago, o 
Arcebispado, o Museo do Pobo Galego, e as Fun-
dacións Rosalía de Castro, Alfredo Brañas e Cas-
telao).

A situación especial do Panteón motiva que no 
2010 se constitúa unha Comisión Técnica para re-
solver todas as cuestións suscitadas na súa contor-
na e para dotar ao Panteón dun regulamento que 
resolvese, entre outras cousas, a determinación 
daquelas persoas que poden ser acredoras de honra 
no Panteón e o procedemento para iso. A Comisión 
Técnica comeza a elaborar a Proposta de Lei de re-
gulamento do Panteón de Galicia e, en decembro 
do mesmo ano, acórdase presentar o borrador ao 
Parlamento. Ese borrador aborda a definición, na-
tureza xurídica e localización do Panteón, a forma-
ción e regulamentación do Padroado do Panteón 
de Galicia e, finalmente, os usos e honras que se 
poden efectuar no Panteón, así coma o procede-
mento para o outorgamento das honras.

E é deste xeito que despois dos 126 anos que co-
mezou a andaina do Panteón novos tempos nos 
levarán a velo elevado á categoría que lle corres-
ponde.

Túmulos de Rosalía de Castro e Alfredo Brañas
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Belén Sáenz-Chas Díaz. Conservadora

A colección de obxectos que custodia o Museo do 
Pobo Galego comezou a formarse cos fondos 

destinados ás tres primeiras salas que se abriron 
ao público o 29 de outubro de 1977: Olaría, Tecido 
e Cestaría. Os fondos proviñan principalmente 
das achegas de patróns e patroas fundadoras; así, 
a sala de Olaría nutriuse da magnifica colección 
de cerámica de Luciano García Alén e María 
García Ayaso, formada por pezas procedentes das 
diferentes aldeas oleiras de Galicia. A sala dos 
tecidos montouse a partires do depósito de Ramón 
Villares Paz e da recuperación das pezas do antigo 
Seminario de Estudos Galegos e que formaran parte 
do seu Museo Etnográfico instalado no edificio 
Fonseca entre 1930 e 1936. O resto das pezas, 
especialmente a sala de cestaría, foron compradas a 
diferentes artesáns espallados por toda a xeografía 
galega, nun traballo de recollida encomendado a 
diversas persoas, membros do Padroado do Museo.

Nos anos seguintes, a medida que se rehabilita-
ba o edificio, fóronse abrindo novas salas: o Mar, 
o Campo, os Oficios, os Instrumentos Musicais, a 
Indumentaria, Arquitectura Popular, Sociedade e 
Prensa e imprenta, ademais das seccións de Pintu-
ra, Iconografía Relixiosa e Epigrafía. A colección do 
museo foise incrementando a medida que o facía 
o proxecto expositivo, incorporando conxuntos de 
pezas procedentes de doazóns e depósitos de par-
ticulares e entidades. Así mesmo, e a medida que o 
Museo medraba, foise asumindo a colección do an-
tigo Museo Municipal, inaugurado o 29 de decem-
bro de 1963 e que pechara ao público a mediados 
dos anos 80. Os seus fondos exhibíanse en dúas sa-
las contiguas da planta primeira do edificio de Bo-
naval: o Salón Real contiña os retratos dos monar-
cas, mobiliario e outros obxectos procedentes do 
antigo Hospital Real, convertido uns anos antes en 
Parador Nacional; e o Salón de Rexedores, presidido 
polas dúas cadeiras dos rexedores da cidade, onde 
se exhibían obxectos e recordos do antigo concello 

AS COLECCIÓNS DO MUSEO

Xornada inaugural. De esq. a dta., Carlos García Martínez, Pío Cabanillas Gallas e Luciano García Alén
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compostelán. Ademais, no claustro 
alto mostrábanse os bosquexos das 
obras do escultor Francisco Asorey, 
cedidos pola súa familia e no claustro 
baixo varios restos pétreos de dife-
rentes épocas e procedencias.  

A colección do Museo, que se axusta 
aos propios obxectivos da institución 
de reunir, recompilar, conservar e 
documentar, desde unha perspecti-
va antropolóxica, as diversas mani-
festacións culturais de Galicia, acada 
hoxe en día máis de 13.000 pezas, a 
meirande parte delas correspóndense 
con obxectos de carácter etnográfico, 
aínda que tamén se custodian un nú-
mero importante de pezas artísticas 
e históricas. O 90% provén das doa-
zóns e depósitos de particulares e 
institucións. E do total da colección 
só o 15% está exposta nas salas per-
manentes, gardándose o resto nas 
salas de reserva para montaxes de 
exposicións, actividades, préstamos e 
consultas.

Con todo, a principal característica da colección do 
Museo do Pobo Galego é que non se trata dunha 
compilación de pezas singulares ou senlleiras, de 
elevado valor económico, estético ou artístico. Por 
contra, o 90% da colección está formada por obxec-

tos da vida cotiá que a sociedade tradicional galega 
creou e empregou para satisfacer as súas necesida-
des prácticas e espirituais. Son obxectos utilitarios 
de uso doméstico, persoal e ritual elaborados cunha 
finalidade e un valor de uso que o paso do tempo 
deixou obsoletos e esquecidos nos faiados. Cando a 
utilidade para a que foron feitos queda nun segun-
do plano, pasan a ser apreciados por outros moti-
vos e comezan a adquirir valor cultural. Son eses 
obxectos da vida cotiá os que activan a nosa memo-
ria e nos dan testemuño da forma de ser e de vivir 
da sociedade galega de tempos pasados, achegán-
donos información sobre os seus costumes, estilo 
de vida, estrutura sociais, crenzas, etc. O proxecto 
expositivo do Museo do Pobo Galego, o modo en 
que se expoñen eses obxectos cotiás dentro do seu 
contexto, mantendo o seu significado e contido, é 
o xeito de consolidar e difundir o seu valor cultural. 
Un contexto que serve para o coñecemento e com-
presión da historia social de Galicia, con conceptos 
de patrimonio, tradición e identidade como pano 
de fondo. 

Espadeleiro de Lameiro (Barcala, A Baña) procedente das 
coleccións do Seminario de Estudos Galegos

Latoeiros. Utensilios domésticos
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O PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO E DOCUMENTAL 
DO MUSEO DO POBO GALEGO

Rosa María Méndez García. 
Biblioteca e Arquivo Documental

A Biblioteca créase en 1977 como parte esencial 
do Museo do Pobo Galego, e así o entenderon 

os patróns fundadores X. Lorenzo Fernández, A. 
Fraguas, A. Rodríguez Fraiz e X. Taboada Chivite, 
que cederon ao Museo as súas bibliotecas privadas, 
có obxectivo de reunir unha colección bibliográfica 
e un fondo documental de referencia para Galicia. 

Nos vindeiros anos continúa medrando, froito tan-
to da achega de novas bibliotecas privadas (Baltar, 
M. Beiras, X.M. Álvarez Blázquez, X. Moreno, F. 
Acuña), como de adquisicións directas de fondos 
e intercambios institucionais, a nivel galego e in-
ternacional. Na actualidade o fondo bibliográfico 
aproxímase ós 120.000 volumes.

Conta cunha ampla variedade temática, pero onde 
sen dúbida destaca é nas humanidades, especial-
mente no eido da antropoloxía, o que converte á 
Biblioteca nun apoio básico para as actividades que 
se desenvolven no Museo, amais dunha visita obri-
gada a toda persoa interesada no coñecemento de 
Galicia e a súa historia, desde diferentes perspecti-
vas e con especial fincapé nas monografías locais. 

Son cometidos da Biblioteca:

-Facer acopio de fondos de interese para Galicia a 
través das doazóns, intercambios ou adquisicións. 

-Procesar eses fondos, (rexistrar, catalogar, clasifi-
car, signaturizar...) para incorporar os documentos 
á colección, de maneira que 
sexa doado atopar a informa-
ción.

-Conservar, outra función é a 
de preservar, tratando de rea-
lizar labores de conservación 
preventiva, así como a restau-
ración cando sexa preciso e a 
reprodución/dixitalización 
daqueles materiais máis sen-
sibles.

-Difundir é a gran finalidade, 
facer chegar, coa boa xestión 
dos fondos, a cultura e fomen-
tar a cooperación, realizando 
exposicións bibliográficas cos 
propios fondos ou colaboran-
do e facilitando información 
ou préstamos a outras institu-
cións.

A colección enriquécese con diversos materiais 
(partituras musicais, cartografía, carteis, follas 
voandeiras, etc...). Valorando sempre a importan-
cia do conxunto podemos, sen embargo, destacar 
algúns exemplares, que pola súa antigüidade, edi-
ción, particularidade histórica ou simplemente es-
tética forman parte do arquivo e biblioteca: Las Sie-
te Partidas del Sabio Rey Don Alonso el Nono, glosadas 
por el Licenciado Gregorio López (Salamanca: Porto-
nariis,1565); Memorias históricas sobre la Australia, 
y particularmente acerca de la misión benedictina de 
Nueva Nursia, y los usos y costumbres de los salvajes 
(1853) de Frei Rosendo Salvado; Descripción econó-
mica del Reyno de Galicia, de Lucas Labrada, (Ferrol, 
1804); as edicións facsimilares de Afonso X das El 
“códice rico” de las Cantigas de Santa María (Edilan, 
1979) e o Libro de ajedrez, dados y tablas (Patrimo-
nio Nacional, 1978).

No arquivo, a colección de pergameos en torno ao 
século XIV do deán da Catedral de Santiago Johan 
Nuñez d’Aponte; contamos cun interesante arqui-
vo político do nacionalismo galego do século XX, 
mercé as doazóns de Vilar, Caamaño, Sáez e Rúa; 
no apartado de materiais especiais, podemos falar 
da colección de cartografía histórica de Galicia (C. 
González Pérez) e dos carteis realizados por Cas-
telao e Díaz Baliño para o Estatuto de Galicia do 
36. Dentro das ephemera, destacamos as estampas 
relixiosas e as coplas de Entroido e Maios.

Definida como unha biblioteca de acceso restrinxi-
do, a consulta en sala está aberta, non só a inves-
tigadores, se non a todas aquelas persoas interesa-
das na nosa cultura. Ofrecendo o servizo de orien-

A Biblioteca do Museo do Pobo Galego
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tación e referencia presencial, por teléfono, correo 
postal e correo electrónico; servizo de reprografía 
(tendo en conta a lexislación vixente para cada ma-
terial); visitas guiadas, e consulta do opac na rede 
a través da páxina web do Museo ou directamente 
co enlace: 

http://museodopobo.oaistore.es/opac/index.
php?codopac=OPGAL

A Biblioteca foi declarada “Biblioteca de especial in-
terese para Galicia” no ano 2012.

Exemplares dos fondos 
da Biblioteca do MPG

Ana Estévez Lavandeira. Departamento de Educación 
e Acción Cultural

A educación foi sempre unha preocupación do 
Museo do Pobo Galego. Corenta anos despois 

de comezar a súa andadura a acción socioeducativa 
é un dos seus piares fundamentais. 

Nas dúas primeiras décadas de vida do 
Museo, a práctica educativa estivo moi 
centrada na demanda escolar para a que 
se deseñaron visitas especiais, materiais 
e varias experiencias participativas en 
colaboración coa propia comunidade 
educativa. Entre as propostas desenvol-
vidas neses anos, unha das máis des-
tacables foi “A nosa tradición oral”, un 
proxecto didáctico en torno ao Patrimo-
nio Cultural Inmaterial coordinado desde 
o Museo, e realizado polos propios cen-
tros escolares, nos que a recollida etno-
gráfica facíana os alumnos e alumnas no 
seu entorno familiar. 

Iniciativas como a mencionada, froito da preocupa-
ción dalgunhas entidades museísticas polo carácter 
inclusivo e social da institución, comezan ser máis 
habituais a partir dos anos noventa. Os cambios 
na concepción da educación nos museos sucéden-
se de maneira moi acelerada, pasando dunha tra-

Exposición Barriga Verde. De feira en feira

PENSAR E FACER EN COMÚN.
A ACCIÓN EDUCATIVA E SOCIOCULTURAL DO MPG
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dución máis ou menos didáctica do discurso pro-
ducido pola institución, ao deseño de programas 
educativos con entidade propia, e que aproveitan 
as posibilidades derivadas deste contexto informal. 
Nestes momentos o Departamento de Educación e 
Acción Cultural (DEAC) do Museo do Pobo Galego 
dótase de persoal específico constituíndo, en 1997, 
un departamento técnico dentro da estrutura orga-
nizativa do Museo.

O obxectivo é acadar a participación activa da co-
munidade que nos sustenta, no convencemento de 
que cando as persoas participan é cando a entidade 
se volve importante para elas. Partimos do patri-
monio como un lugar de encontro no que debater, 
compartir, reflexionar e gozar. Así, a acción so-
cioeducativa do Museo desenvólvese colaborando 
con persoas e entidades diversas. Pomos especial 
atención no público, escoitando e pondo o acento 
na relación que establece co Museo. Isto concrétase 
en propostas como as que constitúen o programa 
escolar, con actividades lúdicas e de descubrimento 
que promoven a aprendizaxe significativa e a crea-
ción de vencellos positivos co espazo museístico. 
Tamén as que facilitan outros relatos en torno ao 
patrimonio, a partir de experiencias vivenciais re-
lacionadas con este, como o Café da Memoria; ou 
aquelas que reflexionan sobre as diversas percep-
cións e usos actuais dos elementos patrimonializa-
dos, como no caso de A voltas co baile. 

A colaboración con outros museos, universidades, 
asociacións ou institucións, é un traballo en rede 
que aproveita as sinerxías para desenvolver proxec-
tos que doutro xeito non serían posibles. Dentro 
destas actuacións atópanse iniciativas como o 
grupo DIMCompostela, xurdido da celebración 
conxunta do Día Internacional dos Museos, e que 

se converteu nun foro de intercambio e debate dos 
departamentos de educación participantes. A bus-
ca de solucións desde o patrimonio para proble-
mas colectivos levounos a colaborar con diferentes 
axentes moi activos dentro da comunidade, como 
AGADEA (Asociación Galega de Axuda ós Enfer-
mos con Demencias tipo Alzheimer) ou Vagalume, 
que é un programa de Cáritas especializado en dar 
apoio a mulleres que viven en contextos de exclu-
sión social.

Aínda que o Museo adscríbese ao campo da antro-
poloxía cultural e da historia, é innegable que hai 
outras disciplinas que poden construír coñecemen-
to sobre o patrimonio etnográfico. O deseño de 
programas como Olladas sobre o Museo ou mesmo 
a MICE, Mostra Internacional de Cine Etnográfico, 
inciden nunha visión interdisciplinar que engade 
novos valores ao patrimonio do que nos ocupamos. 

Non queremos agardar a que o encontro coa so-
ciedade se dea no marco debuxado polos muros 
do Museo, senón que imos a súa procura levando 
o museo fóra do museo. Queremos ter presenza 
noutros espazos, como este que nos acolle da Ro-
maría Raigame. Ou mesmo no espazo 2.0. A nosa 
presenza na rede, cunha linguaxe cada vez máis in-
teractiva, é tamén unha das actuacións desenvolvi-
das desde o DEAC na exploración das posibilidades 
do patrimonio como recurso para a transformación 
social. 

Todas as accións desenvolvidas desde o DEAC bus-
can involucrar aos axentes sociais na tarefa colec-
tiva de comprender o noso universo sociocultural e 
a traxectoria histórica na que nos inserimos como 
unha maneira de coadxuvar ao benestar individual 
e comunitario desde o Museo.

Café da memoria. Gaiteiras
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Oficina de Socias e Socios

O Museo do Pobo Galego é un laboratorio de 
ideas ó redor da historia de Galicia, dos seus 

costumes, tradicións e sistemas de organización. 
O que intentan tódalas persoas que o constitúen 
é manter vivo o espírito de xentes que formaron, e 
aínda forman parte deste país e que queren deixar 
ás posteriores xeracións o legado que recibiron dos 
seus antergos. 

Iso lévanos a un dos principais activos que ten o 
noso museo: os socios e as socias, que adquiren 
esta condición simplemente por apuntarse e aboar 
a cota anual, que varía segundo a idade (mínimo 
30,00 € anuais, 11,00 € para menores) ou se é socio 
institucional (150,00 € anuais). O Museo conta con 
máis de 1.500 socios e socias que teñen entrada 
gratuíta, desconto nos artigos á venda e activida-
des específicas. Ademais existen as figuras de So-
cios Patrocinadores e de Socios Protectores, perso-
as físicas ou xurídicas que, polo seu especial apoio 
ó Museo son designadas polo Padroado do Museo 
do Pobo Galego. A súa achega económica (mínimo 
de 3.000,00 € nos patrocinadores, 1.000,00 € nos 
protectores) e a súa vinculación coa entidade fanos 
acredores a esa condición. En todos os casos, debe-
mos resaltar que o pago das cotas anuais do Museo 
do Pobo Galego ten dereito a desgravacións fiscais 
no IRPF ou no Imposto de Sociedades. 

Dentro das múltiples actividades que organiza a 
Oficina de Socios está a Revista ADRA. A súa perio-
dicidade é anual e recolle escritos, artigos de opini-
ón ou de investigación de persoas que, co seu saber, 
intentan contribuír dalgún xeito á divulgación da 
cultura galega. 

Seguindo esta visita polo catálogo de actividades 
de socios e socias podemos salientar as xeiras por 
distintos lugares con verdadeiro interese cultural 
da xeografía galega, de un día de duración e que 
inclúen as explicacións de especialistas.

Para quen teñan afección á fotografía, a exposición 
etnográfica Entre Amigos permite que quen gocen 
desta arte poidan expoñer as súas obras no claus-
tro do antigo convento de S. Domingos de Bonaval, 
sede do Museo do Pobo Galego. 

As persoas socias ocupan tamén unha posición de 
embaixadoras coa súa participación nos Encontros 
de Embarcacións Tradicionais que se organizan en 
distintas localidades costeiras. 

Co gallo do corenta aniversario do Museo conside-
ramos importante que o papel de socios e socias 
sexa aínda máis relevante, polo que iniciamos a 
campaña “Teño un Museo” que pretende sumar 
máis persoas asociadas e dar a coñecelo mellor en 
toda Galicia. Xunto a esta iniciativa, as persoas 
socias somos tamén o público exclusivo do que se 
deu en chamar Parladoiros. Esta actividade permi-
te que especialistas nos conten a súa experiencia 
e impresións desde que o Museo forma parte da 
súa vida. Ese testemuño directo pode ter un efecto 
máis profundo do que poidamos obter lendo im-
presións persoais escritas.

A partires destas liñas queremos facer unha cha-
mada de benvida a persoas que queiran contribuír 
a facer do Museo do Pobo Galego un lugar vivo e 
presente na realidade galega, que sirva como ele-
mento integrador dun pasado, recente ou non, no 
presente e futuro do noso país. 

Queredes ter un Mu-
seo? Por que non vos 
asociades ao Museo do 
Pobo Galego?

TEMOS UN MUSEO

As xeiras culturais 
son unha actividade 
habitual da Oficina 
de Socios
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Miguel Anxo Fernández

F illo do médico rural José Velo Castro e de Dolo-
res Cobelas Alberte, Carlos Velo (Pereiros, Car-

telle. Ourense, 1909 - Ciudad de México, México, 
1988) fixo o ensino primario na escola da aldea e con 
dez anos xa estaba no instituto de Ourense, onde re-
matou o bacharelato en 1925 con premio extraordi-
nario. No ambiente intelectual e culturaImente moi 
galeguizado da capital provincial, fixo amizade cos 
irmáns Lorenzo, sobre todo con Xaquín, e comezou 
a súa afección ó cine, primeiro como esspectador e 
despois como membro dun peculiar equipo de filma-
dores con Augusto Pacheco, Antonio Román e o pro-
pio Xaquín Lorenzo “Xocas”, reunidos ás veces no 
estudio fotográfico do pai do primeiro, José Pache-
co. De seguido graduouse como mestre nacional na 
Escola Normal, onde frecuentaban as aulas persoei-
ros como Otero Pedraio e Vicente Risco. Marchou 
a Madrid obedecendo o desexo paterno de facerse 
médico, pero matriculouse por libre en Bioloxia, a 
súa verdadeira paixón para se licenciar en Ciencias 

Naturais en 1932. Entre 1933 e 1935, exerceu de 
profesor auxiliar de entomoloxía na Universidade de 
Madrid. Tamén impartiu clases de historia natural, 
fisioloxía e nocións de física e química no madrileño 
instituto de ensino medio Lagasca.

Antonio Piñeiro

S inceramente, non teño eu conciencia, nin tam-
pouco documentación, que me permita afirmar 

se algunha vez dende que o cinematógrafo se popu-
larizou, houbo ou non proxeccións periódicas nalgún 
pequeno salón de Vilanova dos infantes. Do que si es-
tou seguro porque eu fun un dos “proxectistas”, é que 
alá por mediados dos anos 80, ó ronsel dos inicios do 
Cine Clube Solpor, algunha película en 16 m.m. pro-
xectamos ó aire libre no campo da escola, cousa que, 
andando o tempo, repetimos hai uns anos, dun xeito 
ocasional tan só e xa co dvd como soporte de proxec-
ción, unha noite de verán na que por enésima vez nos 
emocionamos co Cinema Paradiso de Alfredo e Totó.

A razón de que non se asentase ningunha sala na pe-
quena, aínda que daquela poboada, vila era a eviden-
cia de que a tan só dous quilómetros de distancia, na 
capitalidade do municipio –é dicir, en Celanova- fun-
cionaron dende antigo dúas salas que concentraban 
á xuventude de Celanova e do resto da comarca, ós 
xoves, sábados e domingos, xa fose no Cine Princi-
pal, en plena rúa do Paseo, xa no Cine Regueiro, no 
amplo e moderno ensanche da estrada de Cortegada.

Pois ben, co fin de cubrir esta carencia e ó mesmo 
tempo lembrar aqueles tempos nos que o salón-ci-
nema constituía o cerne da deboura do divertimen-
to da mocidade das terras de Celanova e ó mesmo 
tempo continuar incrementando os atractivos da 

Romaría, foi co que este ano procuramos incorporar 
ó programa unha sala que situaremos en plena Pra-
za Maior da vila e na que proxectaremos ó longo de 
todo o día unha sesión continua con diversas pelícu-
las e documentais seleccionados para a ocasión polo 
Museo Etnolóxico de Ribadavia e cos que estamos 
seguros de que os visitantes poderán descansar un 
pouco e ó mesmo tempo gozar duns intres de intimi-
dade e silencio, denantes de volvérense incorporar ó 
balbordo da romaría por calquera recanto do vello 
burgo medieval.

E unha vez decidida a incorporación da proposta, á 
hora de elixir o nome que levaría a sala, non hou-
bo debate mínimo, posto que a figura do cartellao 
Carlos Velo sobranceábao todo. Máis, cando recente-
mente foi aprobada a constitución da Fundación que 
levará o nome de tan insigne cineasta mexicano-ou-
rensán, e meso o Diario Oficial de Galicia acaba de 
publicar, hai pouco máis dun mes, a súa declaración 
de interese público galego.

Velaí, pois, unha nova proposta para entreteñerse 
hoxe en Vilanova dos Infantes e un novo persoeiro 
máis que pouco a pouco vai formando parte da pléia-
de de ourensáns das Terras de Celanova que nunha 
nova alba de groria suben ó carro da inmensa Vía 
Láctea etnográfica que formamos todos cantos por 
activa ou por pasiva facemos de Raigame un autén-
tico sistema solar no universo sen par da Cultura 
Galega.

Carlos Velo 
durante a súa 

etapa en Madrid

UN CINE PARA VILANOVA DOS INFANTES

CARLOS VELO. DIRECTOR
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No Madrid deses anos, Carlos Velo segue tamén 
os acontecementos da época e a canle máis efecti-
va para interesarse pola acción política é o cine, a 
través da Residencia de Estudiantes e das sesións 
do cineclub Español, activo entre 1929 e 1931 por 
iniciativa de Buñuel, Giménez Caballero e o círculo 
da revista La Gaceta Literaria. Velo estaba entre os 
conferenciantes presentadores dos filmes. Entusias-
mado por esa nova actividade, cofunda en 1933 o 
cineclub da Federación Universitaria Escolar (F.U.E), 
asociación da que era membro e como tal participa-
ba nas Misiones Pedagógicas da Institución Libre de 
Enseñanza. Chegaría a ser comisario xeral da Unión 
Federal de Estudiantes Hispanos, que agrupaba tó-
dalas federacións universitarias escolares. Velo des-
cubriría os filmes de Flaherty, Eisenstein, Dovjenko, 

Pudovkin ou Vertov, que nel influirán decisivamente 
cando acceda as cámaras. Como dirixente cineclu-
bista a experiencia sería curta (un ano escaso) pero 
intensa: visita en París a Henri Langlois no cineclub 
Cercle du Cinema, pouco tempo despois convertido 
na Cinématéque Francaise. Proxecta en Madrid o 
polémico e prohibido filme La Edad de Oro e relació-
nase con Luis Buñuel, co que xa fixera en Madrid un 
curioso contacto anos antes a través das formigas 
de Un perro andaluz: o director aragonés pediralle 
desde París ó Museo Nacional de Ciencias Naturales 
formigas españolas “porque as francesas eran parvas 
e non servían” e o encargo recaeu en Velo.

Interesáballe tamén a fotografía. Cunha novidosa 
cámara Leica, agasallo paterno, experimentaba con 
este medio, claramente influenciado polo surrealis-
mo e as vangardas de finais dos anos vinte. Xa du-
rante a República fixo o seu doutoramento sobre uns 
reflexos das abellas que lles permitían intercomuni-
carse. Primeiro presentou a tese por escrito, pero foi 
rexeitada polo tribunal. Animado a demostralo con 
fotografías por María Luisa Santullano, Marilyn, 
unha alumna que logo sería a súa dona, Velo deci-
de seguir adiante coa proposta, filmando a tese en 
16 mm coa colaboración do seu compañeiro e ami-
go Guillermo Fernández Zúñiga, que logo retomaría 
aquel traballo co título Aventura de los Ápidos Apis.

Coa chegada de 1934 comeza a súa andaina como 
autor de curtametraxes documentais. Nese ano, e 
con Fernando Gutiérrez Mantilla en labores de pro-
dución, filma La ciudad y el campo e, ó ano seguinte, 
Felipe II y El Escorial, Tarragona (Tarraco Augusta), 
pero sobre todo o experimental Infinitos e o antropo-
lóxico Almadrabas, que, a xuízo da crítica da época, 

Cartel anunciador do Cine Carlos Velo, na Praza Maior 
de Vilanova dos Infantes durante a Romaría Etnográfica Raigame

Carlos Velo co seu amigo 
Gabriel García Márquez. C. 1973
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se situaban como os máis cualificados da Repúbli-
ca. Xa en 1936 fará a súa obra mestra Galicia (co 
título alternativo de Finis Terrae), que acada o Di-
ploma de Honra na Exposición Internacional de Pa-
rís de 1937 cun xurado presidido por Buñuel. Cos 
descartes desta filmación, argallados por Mantilla 
sen a participación de Velo -agachado primeiro por 
Segovia, onde se atopaba preparando oposicións 
á cátedra cando a insurrección de Franco, e máis 
tarde por terras ourensás de Cartelle e Lobeira an-
tes de fuxir a Sevilla-, aínda se presentaría Santiago 
de Compostela (tamén coñecido por Saudade). Velo 
deixa España en febreiro de 1938 e ata novembro 
filmará no norte de África a longametraxe de fondo 
documental Romancero marroquí, da que fai unha 
primeira versión para de seguido viaxar suposta-
mente ós estudios UFA de Berlín coa fin de remata-
la. Así a todo, chegados a Tánger, Velo e a súa dona 
deciden pasar á zona republicana na Península, e 
finalmente a Francia en febreiro de 1939, onde é 
internado, como tantos refuxiados españois, no 
campo de concentración de Saint-Cyprien, mentres 
a súa dona ficaba agochada en París. Por fin em-
barcan no Flandres cara a México, a onde chegan a 
finais da primavera polo porto de Veracruz. Roman-
cero marroquí estrearáse cunha montaxe manipu-
lada á que se lle engadiron novas secuencias máis 
acordes co novo réxime e a súa política colonial.

En México, despois de numerosas peripecias, recu-
perará o cine como eixo vital, pero sen esquece-la 
súa condición de biólogo. En xullo de 1939, Velo 
asume a secretaría xeral do Comité Técnico de 
Ayuda a los Republicanos Españoles. En 1942 co-
laborará na fundación da revista Saudade xunto ó 
arquitecto Xosé Caridad Mateo, o poeta Florencio 
Delgado Gurriarán e o profesor Ramiro Illa Couto. 
As inquedanzas literarias de Velo xa tiveran bo re-

flexo no excelente relato Galicia, paisaje de sangre, 
publicado en 1940 na revista España Peregrina. En-
tre 1940 e 1944 imparte clases de bioloxía no Ins-
tituto Politécnico Nacional e na Universidade de 
San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, pero abandona 
o ensino deprimido pola repentina morte da súa 
dona, que o deixa con dous fillos, Teresa e Luis. Re-
toma o seu contacto co cine e, en 1944, gaña como 
coguionista un premio Ariel por Entre hermanos, 
filme de Ramón Peón, que Velo non pode dirixir 
por carecer de licenza en México. En 1946 o xene-
ral Juan F. Azcárate encárgalle a dirección do Noti-
ciero Mexicano Erna, de exhibición obrigatoria nos 
cines, no que estará ata 1953 coordinando varios 
equipos de produción que ofrecerán informacións 
e reportaxes de todo tipo, O propio Velo filmará al-
gúns monográficos nesta etapa, como Un día en la 
radio (1947). En 1952 coñece o produtor indepen-
dente Manuel Barbachano Ponce, que vén desde 
Norteamérica disposto a renova-lo cine do seu país. 
Barbachano merca o Noticiero Mexicano e proponlle 
a Velo o semanario Tele-Revista e máis tarde fai o 
cultural Cine-Verdad, un proxecto que entusiasma 
ó realizador galego. Poñen en marcha Raíces, que 
Velo non poderá filmar pola oposición do poderoso 
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cine-
matográfica e aparecerá asinada por Benito Alazra-
ki. A película, de forte contido antropolóxico, reci-
be un importante premio en Cannes e, co paso dos 
anos, a critica nacional e internacional coincidirá 
en considerar a Velo como o seu verdadeiro autor.

Nestes primeiros anos de exilio non perde contac-
to co entorno galego e, xunto a Luis Soto e outros, 
axuda en 1953 á fundación do Padroado da Cultu-
ra Galega, que máis tarde presidiría ata mediados 
dos anos sesenta. Entre as súas actividades estará 
a emisión radial semanal Hora de Galiza, a celebra-

Fotograma do filme 
Pedro Páramo 

(1965)



RAIGAME núm. XIII  -  1517 de Maio de 2017

ción do Dia de Galiza e a revis-
ta Vieiros, cofundada por Velo 
(1959 a 1968).

En 1956 dirixe a súa primeira 
longametraxe, para moitos a 
orixe do docudrama pola súa 
mestura de documental e fic-
ción arredor do espada Luis 
Procuna. Trátase de Torero!, 
presentada en Cannes e Ve-
necia co parabén de críticos 
como Sadoul e Truffaut ó tem-
po que lle daría sona interna-
cional, recibindo numerosos 
galardóns, entre eles unha pre-
selección para o Óscar. Nese 
mesmo ano envía ó I Congreso 
da Emigración Galega en Bue-
nos Aires a súa revoluciona-
ria proposta para un Centro 
Cinematográfico Galego que 
nunca se chegaría a materia-
lizar. Segué a traballar para a 
produtora de Barbachano en 
Nazarín (L. Buñuel) e Sonatas (Bardem), mentres 
prepara o seu seguinte proxecto, a ficción de Pedro 
Páramo, finalmente presentada en 1966 despois 
dunha traballosa xestación de seis anos. A polémi-
ca levantada pola súa estrea aféctalle fortemente 
e apostará por un cine máis lixeiro a partir do seu 
casamento en 1966 coa produtora Angélica Ortiz. 
Ata 1969 fará catro comedias -Don Juan 67, Cinco 
de chocolate y uno de fresa, Alguien nos quiere matar e 
El medio pelo- que a penas acadaron repercusión no 
mercado interior.

Galicia segue moi presente na súa actividade. En 
abril de 1961 pasa a presidi-la Delegación do Con-
sello de Galiza en México, dende a que manterá 
posturas máis radicais cas do grupo de Buenos Ai-
res. Será dende esa posición cando en 1962 escribe 
a súa Carta ó Fato Brais Pinto, texto considerado o 
xermolo simbólico que levaría, dous anos despois, 
á creación da UPG.

Divorciado, volve ó documental e traballa para 
o sexenio do presidente Echevarría dirixindo en 
1971 o Centro de Producción de Cortometraje, 
onde impulsará unha renovación do cine azteca. En 
1972 funda o Centro de Capacitación Cinemato-
gráfica, inaugurado tres anos despois, tendo como 
presidente de honra a Luis Buñuel. Segué a facer 
documentais cos seus equipos, como Universidad 
comprometida e Homenaje a León Felipe e, dende Es-
paña, comezan a chegarlle os recoñecementos. En 
1976, a Filmoteca Española faille unha homenaxe 
polo seu labor á fronte do Centro de Capacitación 
Cinematográfica. O mesmo sucede co Círculo de 
Escritores Cinematográficos. Ó ano seguinte, as 
V Xornadas de Cine de Ourense promoven unha 

primeira homenaxe galega a prol do intelectual de 
Cartelle, que apoia, coa súa presenza e sen con-
dicións, a reivindicación dun cinema propio. Con 
todo, Velo coñecerá co sexenio Portillo o período 
máis doloroso da súa estadía en México. Con Mar-
garita Portillo, irmá do presidente, á fronte da po-
lítica cinematográfica, Velo será un dos represalia-
dos baixo a acusación de malversación de fondos, 
imputación que rexeita radicalmente. Ingresa na 
cadea no verán de 1979 e non sairá ata finais dese 
mesmo ano, libre de cargos logo de provocar un 
forte movemento solidario en México, encabeza-
do por Buñuel, e tamén en Galicia. Coa saúde moi 
desmellorada polo incidente, en 1982 o Ministerio 
de Cultura español encárgalle a serie Los españoles 
republicanos en el exilio para acompañar unha expo-
sición presentada en Madrid arredor do tema. Coa 
presidencia de De la Madrid, Velo reincorpórase 
novamente á vida institucional mexicana. En 1984 
noméano subdirector de medios audiovisuais no 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que el 
mesmo axudara a fundar.

No seu último período vital, aínda recibirá novos 
recoñecementos desde Galicia, como o premio 
Mestre Mateo da Xunta de Galicia en 1983 e a ho-
menaxe en 1985 nas Xornadas de Cine e Vídeo en 
Galicia, Xociviga, celebradas no Carballiño. Sen 
deixar de traballar no audiovisual, en 1987 pasa 
por varias operacións cirúrxicas para aliviar un 
cancro que finalmente o leva á morte o 1 de marzo 
de 1988. O audiovisual mexicano sen excepcións 
declarouse en loito e profesionais e medios de co-
municación recoñecían unanimemente a súa con-
tribución ó desenvolvemento do país ó longo de 
case medio século.

Carlos Velo con Luís Buñuel e Bardem na presentación 
de Divinas Palabras en México. 1959
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César Llana Rodríguez e Rosa Lamas Casado. 
Museo Etnolóxico. Ribadavia

A relación do cine co museo vén de longo e ten 
a súa complexidade. Cine como recurso expo-

sitivo, cine como complemento ou directamente 
proxección de filmes que non teñen doada cabida 
nos espazos de exhibición habituais. A iso únense 
os vínculos privilexiados que teñen a antropoloxía 
e o cine, ámbolos dous comparten idade, temas, 
obxectivos, etc., máis, dado que estamos a celebrar 
o corenta aniversario do Museo do Pobo Galego, 
non podemos menos que lembrar a inquedanza de-
mostrada pola imaxe como documento etnohistó-
rico por Xaquín Lorenzo, estreitamente vinculado 
á etnografía e ao Museo do Pobo. Institución esta e 
don Xaquín xuntos nesta edición de Raigame, entre 
outras cousas, coa proxección do modélico O Home 
e o carro, rodado por Xaquín Lorenzo e Antonio Ro-
mán no ano 1940.

Con estes precedentes a entrada do cine no Museo 
Etnolóxico foi un feito esperado e natural. Mes-
mo obrigatorio se temos en conta a vocación deste 
centro pola imaxe e a aposta decidida pola antro-
poloxía visual. Xa na primeira edición dos ciclos de 
cine no museo reivindicábase o carácter substancial 
da imaxe, fotográfica ou filmada, como ferramenta 
para o coñecemento antropolóxico. En palabras do 
entón director do Museo, Xosé Carlos Sierra «a ima-
xe, documental ou argumental, proporciona un relato 
con singularidades e trazos propios, fedatarios sempre 
de acontecementos reais ou imaxinados que posibilitan 
achegamentos e reflexións etnográficas. O Museo Etnoló-
xico, persuadido da importancia da imaxe (fixa e filmada) 
quere iniciar un ciclo de cine, onde filmes con argumento e 
documentais mostran a súa fecundidade etnolóxica».

A relación do Museo Etnolóxico co cine é estable 
dende o ano 2012 e ten dous ciclos estruturais: Cine 
de outono. Miradas etnográficas e Marxes fílmicas. O 
primeiro, é froito do vencello do museo coa antro-
poloxía visual, ata entón centrada na fotografía, e o 
segundo naceu a proposta do Cineclube Padre Feijoo 
de Ourense, quen procuraba colaborar coa institu-
ción e acercar o cine a unha vila que non ten nin cine 
comercial nin cineclube, permitindo á vez ao Museo 
ofrecer unha máis completa oferta á cidadanía co vi-

sionado de filmes «nas marxes do cine 
comercial» vinculados a problemáticas 
actuais, polo xeral desenvolvidas fóra 
das nosas fronteiras.

Agás o primeiro ano, as proxeccións 
teñen lugar por separado, no verán 
unha e no outono a outra. Marxes fíl-
micas desenvólvese normalmente no 
mes de xullo e, desde 2015, en horario 
nocturno e no patio do museo; cada 
ano dedícase a un país, tendo sido polo 
de agora portagonista o cine alemán, o 
finés, o checo, o brasileiro... Para este 
ano 2017 o país elexido é o Irán.

CINE NO MUSEO. CINE EN RAIGAME.
O MUSEO ETNOLÓXICO E A ROMARÍA RAIGAME

Proxección nocturna no 
patio do Museo Etnolóxio
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O ciclo Cine de outono. Miradas etnográficas ten evo-
lucionado dende o seu enfoque inicial, do visionado 
de filmes galegos e contando coa presenza do direc-
tor ou directora, a un formato máis aberto no cal, 
mantendo o carácter etnográfico ou sociolóxico e 
atendendo ao documental galego, procúrase a con-
vivencia de filmes galegos con producións foráneas 
unidos por un tema, provocando a reflexión sobre as 
similitudes e diferenzas nas respostas de sociedades 
distintas ante un problema similar. Así, por exemplo 
a última edición deste ciclo foi arredor das reaccións 
desencadeadas en Galicia, China e Rusia ante poboa-
cións anegadas pola construción de encoros.

A vinculación do Museo Etnolóxico co cine, amais 
destes dous ciclos permanentes na súa programa-
ción, complétase por unha parte coa proxección de 
filmes de interese dentro das actividades desenvolvi-
das ao longo do ano. Exemplo disto son as dúas cur-
tas visionadas este ano dentro das actividades do En-
troido. “O Moredo”. A resistencia do Entroido Ribeirao, 
dirixida por David Vázquez e con guión do propio 
David e de Lorena Gallardo, e Madamas e Galáns. His-
toria do Entroido de Cobres, dirixido por Rafael Quin-
tía con guión do propio Rafael e Xosé Anxo Rosales.

O cine, o Museo Etnolóxico e Raigame con-
flúen no ano 2017 a través da Romería Etno-
gráfica que se celebra anualmente en Vilanova 
dos Infantes. En efecto, a convite do Centro 
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo, o Museo 
Etnolóxico está presente na XVI edición da Ro-
mería Etnográfica Raigame e  faino coa proxec-
ción de dous filmes. Un deles, pertencente aos 
fondos do Museo e que vai ser proxectado por 
primeira vez en público, Galicia 1971, é unha 
película en bobina automática super 8 reali-
zada polo fotógrafo xerundense Josep Granés 

Hostench (Palafrugell 1915-1982) 
e na que se recollen escenas dunha 
viaxe que fai a Galicia en outubro de 
1971 coa sua dona e o seu fillo. Pro-
xectarase a versión dixitalizada polo 
CGAI. Outro filme é un documental 
portugués Festa, trabalho e pão em Gri-
jó da Parada dirixido por Manuel Cos-
ta e Silva, que foi proxectada na súa 
versión orixinal en 16 mm dentro do 
ciclo Cine de outono. Miradas etnográ-
ficas no ano 2015; mistura as antigas 
tradicións dos «caretos», personaxes 
mascarados, típicos das festas do ci-
clo de inverno e do ciclo de primavera, 
coa realidade cotiá da vida rural dos 
anos setenta do século pasado en Gri-
jó de Parada, localidade trasmontana 

preto de Bragança, confrontando o individualismo 
moderno co colectivismo tradicional. Considerado 
un dos primeiros documentais do Novo Cinema por-
tugués, será proxectada na versión dixitalizada pola 
Federación de Cineclubes de Galicia en 2015. 

A relación deste ano de Raigame co cine e os museos 
complétase coa proxección dun documento pioneiro 
da antropoloxía visual galega: O carro e o home dirixi-
do en 1940 por Antonio Román e con guión de Xa-
quín Lorenzo e o propio Antonio Román. A película 
é un relato lineal da vida do carro, unido á vida das 
xentes do rural galego, pois o carro era parte do tra-
ballo, da vida, da cultura e da paixase do país.

En 1980, cando apareceu no Museo Arqueolóxico 
de Ourense un copión do filme El carro y el hombre 
de Antonio Román, Eloi Lozano montou unha nova 
versión do documental cunha locución do propio 
Xaquín Lorenzo, esta segunda versión é O carro e o 
home conservada no Museo do Pobo Galego, que ten 
os dereitos da obra intelectual de Xaquín Lorenzo e 
que é a versión que se proxecta en 2017 en Raigame, 
coa colaboración do Museo do Pobo Galego, a quen 
felicitamos polo seu corenta aniversario. 

Fotograma do documental 
O Carro e o Home, dirixido por 

Antón Román e con guión de 
Xaquín Lorenzo Fernández
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ACTIVIDADES NA ROMARÍA RAIGAME 2017

A programación da XVI edición da Romaría 
Etnográfica Raigame inclúe numerosas acti-

vidades que dende as 11.00 horas da mañá estarán 
abertas ao público de todas as idades. Como todos 
os anos, artesáns traballando en directo, postos de 
gastronomía, grupos de música, canto e baile tradi-
cional darán ambiente e cor ao casco urbán de Vi-
lanova.

Como novidade principal temos a participación do 
Museo Etnolóxico, que como xa se resaltou nes-
te xornal, será o encargado das proxeccións de do-
cumentais etnográficos e antropolóxicos no Cine 
Carlos Velo. Tamén se celebrar o IIº Simposio 
Raigame, ás 11.30 nas instalacións do antigo Cen-
tro Comarcal, que nesta ocasión terá como tema o 
40 aniversario do Museo do Pobo Galego e no que 
participarán Xosé Carlos Sierra e Fátima Braña, 
o primeiro ex-director do Museo Etnolóxico e a se-
gunda profesora de antropolóxía na Universidade, 
ademais de esteren intimamente ligados ao MPG 
como membros do padroado.

No eido das exposicións, o Museo do Pobo Gale-
go participará con dúas diferentes: unha titulada 

Un museo, miles de historias na que a través de 
8 panais en gran formato dá conta de 40 anos de 
historia do MPG, das súas actividades, recursos e 
obxectivos.; e outra, Teño un museo, composta 
por fotografías de personaxes vinculados ao MPG 
acompañados de unha peza de especial relevacia 
para eles. Ademais, tamén poderemos coñecer os 
pequenos museos e centros etnográficos da pro-
vincia de Ourense coa exposición do mesmo títu-
lo. E por último, a Asociación Filatélica Miño, 
ademais de presentar o selo conmemorativo do 40 
aniversario do MPG, exporá unha colección de selos 
relacionados cos museos.

Como recoñecemento a un dos impulsores do MPG, 
o etnógrafo ourensán Xaquín Lorenzo, a Asocia-
ción Cultural “A Casa do Barquieiro” realizará 
exposicións e actividades sobre o carro e fraguei-
ro, montando este vehículo de transporte tradicio-
nal, e coa axuda do ferreiro David Correa ferrarán 
unha roda.

Por outra banda, regresa á Romaría Raigame Ro-
desindo da Barrosa, o afiador que no seu deam-
bular coa súa roda e o seu chifre de buxo co que se 
fai ouvir polas aldeas galegas cantando o seu pre-
gón para ofertar o seu traballo: compoñer potas e 
pratos, afíar coitelos, navallas e tesoiras, arranxar 
paraugas e contar e recoller historias e sucedidos, 
levando novas dun lado para outro. Pepe Penaba-
de leva máis de quince anos representando este per-
sonaxe, un clásico da compañía Volta e dálle que 
sempre é garantía de éxito entre o público.

Tamén no campo do teatro, contaremos coa parti-
cipación da Compañía Sarabela, que representará 
unha obra inspirada no libro A galiña azul de Carlos 
Casares, e o grupo Teatro ó Cubo participa por pri-
meira vez na Romaría Raigame, co seu espectáculo 
Ghop!, unha obra multidisciplinar no que se com-
bina teatro, maxia, circo, etc, que representa aos 
comediantes ambulantes que ían de praza en praza 
nos veráns para entreter, divertir e enredar aopúbli-
co. O protagonista principal é o Sr. Lupus, un artista 
un pouco fachendoso e argalleiro, vai acompañado 
polo seu aprendiz e unha afamada artista de Italia, 
que nun número de maxia desaparece. A partires de 
aiquí, unha sucesión de números cheos de risas, ar-
tificios e loucuras farán disfrutar ao público.

Primeiro panel da exposición do MPG 
Un museo, miles de historias
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Ás 13.30 realizarase o acto de entrega do Premio 
Honorífico Adolfo Enríquez, que neste ano 2017 
recae no Museo do Pobo Galego, sumándose así 
á homenaxe polo seu 40 aniversario. Ao remate, 
os Danzantes de Vilanova executarán a Danza na 
honra da Virxe do Cristal, como cada ano, na Pra-
za Maior.

A coral De Ruada de Ourense participará na misa 
que terá lugar ás 12.00 na igrexa parroquial e des-

pois 13.00 ofrecerán un pequeno concerto na Praza 
Talacerca, e como é habitual, dende as 11.00 están 
programadas actuacións de grupos de baile nas di-
ferentes prazas. Pola tarde será o turno da Banda 
de Vilanova, que ás 18.00 ofrecerá a súa música 
no campo da Escola, onde se dará peche á festa a 
partires das 19.00 con grupos de música tradiconal, 
como Candaira e os gaiteiros da Escola de Danza-
Castro Floxo, e grupos de canto, como as Pandere-
teiras de Forrollo e Pandereteiras de Celavella. 

Pepe Penabade nunha representa-
ción coa súa personaxe Rodesindo da 
Barrosa

A compañía de teatro Sarabela repite a súa 
participación, nesta ocasión cunha adapta-

ción teatral do conto A galiña azul de Carlos Casa-
res, natural de Xinzo, escritor homenaxeado nas 
Letras Galegas 2017. Realizarán dous pases, un 
ás 12.30 da mañá e outro ás 18.00 da tarde, na 
Praza do Castelo. 

A adaptación titulada Cartas de Galiñas, que se-
gue a estrutura de A galiña azul de Carlos Casares, 
incorpora as dúas viaxeiras, Nola e María, que 
xa visitaran a romaría na anterior edición. Nes-
ta ocasión, María vai escribir cartas á súa amiga, 
que marchou da vila, para contar as aventuras da 
aldea. Pasaron moitas cousas, pero a máis intere-
sante foi cando todos e todas as veciñas pintaron 
as súas galiñas de azul…  

Dende a mirada máis limpa da nenez, aparecen 
os valores da solidariedade, do apoio, da unión 
da veciñanza e da amizade. Todos estes valores 
moi presentes na tradición da aldea galega deben 
volver aflorar e despuntar. Para iso, rescatamos 
este conto para adaptalo aos nenos e nenas de 
hoxe. Unha obra para toda a familia cunha dura-
ción de uns vinte minutos. 

SARABELA TEATRO HOMENAXEA A CARLOS CASARES

Cartel anunciador da obra 
Noela e María, cartas de galiñas, 

da compañía Sarabela Teatro
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BASES DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
da ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME

Con motivo da celebración da XVI Romaría Et-
nográfica 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 Infan-
tes (Celanova-Ourense) o día 17 de maio de 2017, 
convócase o XV Concurso de Fotografía “Romaría 
Etnográfica Raigame”, que estará regulado polas 
seguintes BASES

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

2. Os temas abordados no concurso deberán reco-
ller aspectos da xornada de celebración da Romaría 
Raigame que terá lugar o día 17 de maio de 2017 en 
Vilanova dos Infantes (Celanova-Ourense). 

3. O concurso terá 3 modalidades nas que os con-
cursantes poderán participar simultaneamente cun 
único traballo en cada unha delas:

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 se-
rie deberá ir acompañada dun título e un pequeno 
texto explicativo do traballo.

b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA: Cada foto-
grafía deberá levar un título identificativo e non se 
poderán presentar máis de 3 fotografías por autor. 
Premiarase unha única fotografía por autor. 

c. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA TEMÁTICA: 
O motivo dos traballos deberá estar intimamente 
relacionado co tema central da Romaría Raigame, 
sendo nesta ocasión o Museo do Pobo Galego. 
As fotografías, que poderán ser tido tomadas en 
calquera lugar e momento, deberán levar un título 
identificativo e non se poderán presentar máis de 3 
por autor, premiándose unha única fotografía. 

As fotografías deberán ser orixinais en cor ou en 
branco e negro e presentaranse impresas en papel 
fotográfico acompañadas dun CD cos documentos 
informáticos orixinais. 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 300 euros.

b. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA:
Premio de 300 euros.
Premio de 200 euros.
Premio de 150 euros.

c. Concurso MELLOR FOTOGRAFÍA TEMÁTICA:
Un único premio de 300 euros.

5. O xurado será nomeado polos organizadores da 
XVI Romaría Etnográfica Raigame e as súas deci-
sións serán inapelables. Os gañadores das tres cate-
gorías serán convidados a formar parte do xurado da 
próxima edición do concurso.

6. Os traballos deberán ser remitidos antes do 31 de 
Xullo de 2017 ao “Centro de Cultura Popular Xaquín 
Lorenzo Fernández”, ou ao Concello de Celanova, 
baixo pseudónimo, facendo constar a modalidade na 
que participa. Irán acompañado dun sobre pechado 
no que se incluirán os datos do participante: nome, 
dirección, teléfono e correo electrónico. 

7. Unha vez que o xurado falle os premios, daranse 
a coñecer a través dos medios de comunicación, po-
dendo declarar deserto algún deles, así como conce-
der accesits especiais.

8. As fotografías premidas, xunto cunha selección 
feita polo xurado de entre todos os traballos presen-
tados, configurarán a exposición “Estampas dunha 
romaría”, dentro da programación do festival Ou-
tono Fotográfico, podendo ser utilizadas en outras 
exposicións que a organización da Romaría Etnográ-
fica Raigame determine.

9 Os premios serán entregados coincidindo coa 
inauguración da exposición e os galardoados serán 
citados previamente a través dunha comunicación 
persoal.

10. Os traballos premiados quedarán en propiedade 
da Organización, podendo facer uso deles (total ou 
parcialmente en publicacións, exposicións, cartelei-
ra, ou mediante calquera outro medio) nomeando a 
súa autoría. 

11. Os traballos non premiados poderán ser reco-
llidos nos dous meses posteriores ao 15 de Xaneiro 
de 2018, no “C. C. P. Xaquín Lorenzo Fernández” da 
Deputación Provincial. Unha vez pasado ese tempo, 
os traballos pasarán ao arquivo da Organización, e 
poderán ser utilizados, nomeando a súa autoría.

12. A participación no concurso implica a total acep-
tación das presentes bases.
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“RETRATOS”, serie de cinco fotografías de 
José Ángel Paz Gil, gañador do premio á 
mellor Serie Fotográfica no ano 2016
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ESTAMPAS DUHA ROMARÍA. EXPOSICIÓN

Enmarcada na programación do Outono Foto-
gráfico, festival de fotografía que se realiza en 

Ourense cada ano dende primeiros de novembro 
até xaneiro, a Organización da Romaría Etnográfica 
Raigame deseñou unha exposición coas fotografías 
presentadas ao concurso baixo o título Estampas 
dunha Romaría. Ademais dos traballos gañadores, 
o xurado fixo unha selección entre todos os presen-
tados que estiveron expostas na Sala de Arcos do 
Concello de Celanova durante o mes de Novembro, 
onde se deu por inaugurada a exposición o día 12 e 
se realizou a entrega de premios aos gañadores.

José Ángel Paz Gil, coa súa obra Retratos foi o ga-
ñador na categoría de Mellor Serie, onde tamén se 
deron dous accésits a José Manuel Nóvoa Blanco e 
a Isabel Janeiro. Ana Iglesias, gañou o primeiro pre-
mio na categoría de Mellor Fo-
tografía por Xente de Vilanova, 
Beatriz Cabanelas o segundo por 
O gaiteiro Cortés e Isabel Janei-
ro o terceiro por Tra-la festa. 
Ademais, recibiron accésits Ma-
nuel Pazos, Susana Baños, José 
López e os anteriormente men-
cionados por outros traballos.

A este acto asistiron moitos dos 
autores das fotografías, o que 
deu pé a un improvisado e inte-
resante debate sobre as obras alí 
expostas, as técnicas emprega-

das, os criterios de selección do xurado e moitos ou-
tros temas vinculados á organización do concurso e 
ao arte da fotografía.

A exposición trasladouse despois ás instalacións do 
CCP Xaquín Lorenzo, en Ourense, onde o público 
da capital puido visitala durante o mes de Decembro 
até mediados de Xaneiro. 

Xa fóra da programación do Outono Fotográfico, e 
en colaboración coa Asociación Fotográfica Os 
Potiños, a exposición estivo durante os meses de 
Febreiro, Marzo e Abril en distintos locais do Carba-
lliño, xunto con outras exposicións formadas polos 
traballos presentados polos socios desta asociación 
ás diferentes edicións dos concursos celebrados na 
Romaría Etnográfica Raigame. 

Á esquerda, a fotografía  de Beatriz Cabanelas, “O gaiteiro 
Cortés”, gañadora do  2º premio, e abaixo o traballo de Isabel 
Janeiro, “Tra-la festa”, terceiro premio no concurso de 2016
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A fotografía “Xente de Vilanova-1”, de Ana 
Iglesias, foi a gañadora do 1º premio na 
categoría de mellor fotografía 2016

Arriba, a fotografía “O pequeno romeiro” 
de Beatriz Cabanelas, e abaixo “Moceando” de 

José López Pérez, ambas merecedoras de accésits

“A costureira”, fotografía de José Manuel 
Nóvoa, premida cun accésit
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A Organización da Romaría Etográfica Raigame 
decidiu conceder o Premio Honorífico Adolfo 

Enríquez neste ano 2017 ao Museo do Pobo Gale-
go, por ser a institución que é e o que representa, o 
labor que leva facendo en prol da cultura tradicional, 
a súa conservación, estudo e difusión, a Romaría Et-
nográfica Raigame considérao medecedor deste pre-
mio, sumándose deste xeito á celebración do seu 40 
aniversario.

O Museo do Pobo Galego (MPG) comezou a súa an-
daina en 1976 e abríu ao público as súas primeiras 
salas expositivas en 1977, no antigo convento de San 
Domingos de Bonaval, edificio cedido polo Concello 
de Santiago para albergar unha institución encamiña-
da a se converter en cabeceira espiritual e simbólica 
de todos os museos antropolóxicos da nosa terra. 

O Museo conta con salas permanentes dedicadas 
ao mar, aos oficios, ao campo, ao traxe, á música, ao 
hábitat e a arquitectura, á sociedade e á prensa e a 
imprenta. Dispón tamén de seccións de arqueoloxía 
e de arte. Na súa montaxe pretende conxugar nunha 
visión de síntese as distintas facetas que definen a 
cultura de Galicia.

A súa colección está constituída principalmente por 
fondos etnográficos, aínda que tamén recolle obxec-
tos arqueolóxicos e artísticos. Actualmente supera 
os 13000 rexistros e segue medrando grazas á cola-
boración de particulares e entidades. 

Unha grande parte das pezas ingresaron en concep-
to de doazón ou depósito, que proveñen en moitos 
casos dos propios patróns e socios do Museo, pero 
tamén son moitas as persoas que, sen teren relación 
previa, se achegan a colaborar coa nosa institución, 
cedendo obxectos de moi diversa índole.

Os diferentes recursos e servizos do Museo imprimen 
ao seu labor unha dinámica acorde coa función social 
da institución. Así, o Departamento de Conservación 
custodia as coleccións, debidamente catalogadas e 
clasificadas, velando pola súa conservación e poñén-
doas a disposición da investigación. A Biblioteca, 
especializada en antropoloxía, museoloxía e cultura 
galega, atende un crecente número de investigadores 
e estudosos. Complementa este fondo o Arquivo do-
cumental. A relación co público canalízase fundamen-
talmente a través da actividade do Departamento de 
Educación e Acción Cultural. O Servizo de Publica-
cións ocúpase de editar as actas e documentos resul-
tantes da actividade científica e expositiva, xunto a 
varias series divulgativas de ampla difusión.

Se ben a institución en si é a primeira vez que cola-
bora directamente coa Romaría Etnográfica Raiga-
me, moitos dos membros do Padroado do Museo do 
Pobo Galego (Clodio González, Xosé Carlos Sierra, 
Fátima Braña, X. Manuel González Reboredo e moi-
tos máis) son asiduos colaboradores, asesores e par-
ticipantes desta festa dende o seu comezo, do CCP 
Xaquín Lorenzo e das publicacións e actividades que 
dende alí se promoven. 

PREMIO ADOLFO ENRÍQUEZ 2017: 
40 ANIVERSARIO DO MUSEO DO POBO GALEGO

Museo do Pobo Galego. Sala das tecedeiras

Organizan: Colaboran:
Comunidade veciñad
de Vilanova dos Infantes Fundación 

Curros Enríquez

CONCELLO DE 
CELANOVA

Exposicición do MPG  “Teño un museo” 


