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Na terra de zapateiros e danzantes... (Vilanova dos Infantes) 

Este artigo está extraído do traballo “Na terra de zapateiros e danzantes... 

(Vilanova dos Infantes)”, o cal ten a súa orixe no cuarto curso da materia “Música 

tradicional e popular” pertencente á especialidade de Instrumentos da música 

Tradicional e Popular de Galicia, impartida no Conservatorio Superior de Música de 

Vigo. A súa docente foi Érika Prieto Pérez e ela mesma foi quen me dirixiu este 

traballo. O resultado é un traballo de investigación sobre as danzas gremiais que ainda 

persisten na vila de Vilanova dos Infantes (Ourense), onde se recollen todos os aspectos 

relacionados coa danza, tanto a nivel descritivo (pasos, música...) como histórico. Así 

mesmo, trátase de dar a coñecer a zona xeográfica onde ten lugar a devandita para 

chegar a conclusións históricas e/ou sociolóxicas. 

 As etapas do traballo foron varias: nun primeiro momento achegueime até a vila 

o día 17 de Maio de 2010 no que, por mor da celebración do Día das Letras Galegas 

tivo (e segue a ter) lugar unha romaría chamada “Raigame”. Nesta romaría a danza é 

bailada exactamente igual que no propio día da patroa. Ese día gravei en vídeo a danza 

completa. A continuación procedín a transcribir os elementos que compoñen a danza: 

por un lado o propio baile e polo outro a música. Ao mesmo tempo que levaba a cabo a 

transcrición fun investigando pouco a pouco datos referentes á danza. Para isto, tratei de 

falar de maneira informal, aínda que extraendo datos de grande interese, con algún dos 

danzantes así como cos músicos que actualmente interpretan as melodías na gaita e os 

ritmos na percusión. De seguido, contactei con persoas máis específicas e que posuían 

datos máis claros sobre a danza e as súas posíbeis orixes. Outro punto importante no 

proceso de investigación foi a lectura de artigos relacionados coa temática así como 

libros xerais sobre danzas en Galiza e noutras comunidades autónomas de España; 

ademais foron de gran axuda os materiais gráficos para levar a cabo o traballo. Todo o 

proceso anterior corresponde á fase do traballo de campo. Xa por último, procedín á 

fase de laboratorio, é dicir, a realización dunha selección e análise dos materiais e 

escritura o traballo.  

En canto a bibliografía de danza, cabe destacar que é bastante escasa. A pesar de 

que tanto dos libros como dos artigos consultados extraín algún dato, dinme de conta 

que a bibliografía referente a danzas de Galiza, ou incluso doutras comunidades é moi 

escasa e a que existe, é moi mellorable. Penso que hai un gran baleiro neste campo. 
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Os obxectivos cos que comecei o traballo están divididos en dous bloques. Por 

un lado temos os xerais e polo outro os específicos. Comezo polos xerais:  

-Intentar que a tradición da danza perdure no pobo. Esta é unha interese 

persoal. Como fillo dun nacido en Vilanova dos Infantes e con gran parte da familia na 

vila, síntome moi arraigado á mesma, traducíndose isto na necesidade de que a tradición 

non se perda.  

-Tratar de ampliar a bibliografía específica de danzas gremiais. Vendo que a 

bibliografía desta temática é escasa, penso que é interesante a realización de traballos 

deste tipo e a poder ser, que queden ao alcance de calquera persoa interesada na 

materia.  

No caso dos obxectivos específicos do traballo son: 

-Chegar a unha aproximación sobre as danzas gremiais de Galicia, a través da 

danza gremial de Vilanova dos Infantes, tratando sempre de extraer particularidades 

cara un plano  máis xeral, ou viceversa. 

-Estudar a danza no seu contexto, tratando de achar á resposta ao quen á baila, 

porqué se baila, onde se baila, como se baila... atendendo tanto á actualidade como á 

antigüidade. 

-Rexistrar e transcribir as melodías e danzas. No caso das melodías, realizar un 

estudo sobre as posíbeis opcións de como soaría antigamente. No caso das danzas, tratar 

de realizar as transcricións cun sistema que estea ao alcance de calquera persoa 

independentemente do seu nivel na materia, engadindo neste caso un valor pedagóxico 

ao traballo. (A transcrición tanto da danza como da música non é posíbel engadila neste 

artigo debido a súa extensión). 

O artigo está estruturado en varios bloques tratando de ordear sempre a 

información dende o xeral cara o particular. Os puntos tratados son os seguintes: 
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As danzas gremiais en Galicia 

Trato de dar unha idea xeral do que supoñen as danzas brancas na comunidade 

autónoma de Galicia, aínda que tamén dou unhas pequenas pinceladas sobre o 

interese das danzas noutras comunidades de España. 

Vilanova dos Infantes (Celanova) 

Neste apartado o principal obxectivo é dar a coñecer a zona na que se levan a 

cabo as danzas, así como os lugares máis interesantes da propia vila e da 

contorna da mesma.  

A danza de Vilanova dos Infantes (historia e descrición) 

Xa entrados na materia, neste caso, o principal obxectivo deste apartado é dar a 

coñecer as características e a historia da propia danza na medida na que sexa 

posíbel. 

Os músicos e os danzantes 

Pasando xa aos protagonistas da danza, neste apartado trato de falar en xeral da 

historia e das características tanto dos músicos como dos danzantes. 

Escenografía 

Neste caso, paso a falar dos elementos da escenografía. Non só se abordará o 

vestiario senón todos os elementos que forman parte da danza como paus, 

cintas… 

Conclusións 

Xa para pechar o artigo, inclúo as conclusións e as aportacións do mesmo. 
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RESUMO 

Aínda que cunha orixe pouco determinada na actualidade, pero tratando con 

hipóteses varias en canto á historia se refire, o presente artigo trata de dar toda a 

información existente sobre as danzas gremiais que aínda actualmente se levan a cabo 

no pobo ourensán de Vilanova dos Infantes. A danza está vinculada popularmente ao 

gremio dos zapateiros da mesma vila. 

A través da danza do mesmo pobo, trato de extraer ideas ou conceptos xerais das 

danzas gremiais en toda Galiza, por suposto, contrastando a infomación con outras que 

aínda actualmente se levan a cabo.  

Para contextualizar de maneira correcta e que o lector do artigo poida 

comprender máis de cerca a danza, trato de dar todos os datos relevantes da vila onde se 

leva a cabo: datos tanto xeográficos, económicos, sociais... e por suposto relixiosos, 

para comprender ben de cerca todo o que rodea á mesma danza. 

Un punto importante tamén do artigo é a análise dos músicos e danzantes que 

pasaron polos “escenarios” representando a danza ou poñéndolle a música, xa que están 

directamente vencellados ao significado da danza mesma. 

Tratarei de aportar a máxima información sobre a danza de Vilanova dos 

Infantes tocando puntos como a historia, as posíbeis orixes, a escenografía... 
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AS DANZAS GREMIAIS EN GALICIA 

Se buscamos o termo “danza” no dicionario da Real Academia Galega 

atopámonos coa seguinte definición: “Conxunto de movementos que se executan 

seguindo o ritmo da música e que forman unha peza completa de baile”. Neste caso, 

cabe destacar a diferenza que se establece entre “danza”, onde os pasos do baile están 

preparados previamente e son realizados nun momento, data ou acto concreto, e “baile”, 

que xurde espontaneamente e os pasos non están previamente preparados. De feito, de 

seguro que algunha vez todos asistimos a un baile, onde unha persoa é a que se encarga 

de sacar os puntos para que o resto do grupo o siga. Na actualidade, estes dous termos 

están moi misturados xa que tanto os grupos de danzas como os de bailes teñen ensaios 

previos antes das súas citas ante o público. Neste sentido estamos inmersos nun claro 

proceso de folclorización.  

Hai varios motivos polos que tradicionalmente se levan a cabo as danzas. Entre 

moitos outros poden estar vencelladas a un acto social, de ledicia, a unha exaltación 

relixiosa, onde se honra a un patrón ou patroa… ou mesmo existe a posibilidade de que 

se leven a cabo só por pracer. 

Historicamente, non podemos establecer un momento no que naceron as danzas. 

O home baila dende antes de falar, realiza movementos co seu corpo, comunícase co 

movemento… Pode ser que hai miles de anos, o home decidise realizar estes 

movementos en honra á natureza. Nun principio realizaríanse os movementos de forma 

individual e pouco a pouco iríanse realizando xa en grupos. Pode ser tamén que as 

danzas evolucionasen cara un carácter relixioso, máxico, para afastar aos malos 

espíritos, para curarse dunha enfermidade, para agradecer unha boa saúde… mais todo 

isto son hipóteses, xa que non existen fontes directas das orixes. De todos os xeitos, 

existen multitude de danzas que perduraron no tempo até os nosos días en moitas 

culturas diferentes.  

No caso de Galiza non ía ser menos. Dende a antigüidade existen as danzas 

aínda que, como ocorre no caso xeral, non podemos establecer unha orixe con certeza 

pola falta de fontes directas e por irmos moi atrás no tempo. Unhas das danzas levadas a 

cabo en Galiza e outros puntos da xeografía son as gremiais e/ou procesionais, nas que 

un determinado grupo de persoas dun mesmo gremio, comparten movementos cunha 

finalidade concreta como pode ser a honra á Virxe, o triunfo do ben sobre o mal... En 
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casos, se ademais de ser gremiais lévanse a cabo durante a procesión, son procesionais. 

Non por ser gremiais teñen que ser procesionais.  

No caso concreto de Vilanova dos Infantes estamos ante danzas procesionais e 

gremiais xa que era o gremio dos zapateiros quen a bailaba popularmente e ían xunto a 

Virxe do Cristal durante a procesión.   

Podemos establecer unhas xeneralidades de todas as danzas gremiais e/ou 

procesionais, que son as que interesan neste traballo. 

Centrándonos nas danzas gremiais de Galiza, a súa antigüidade refréxase na obra 

do historiador compostelán Pablo Pérez Constanti, “Notas viejas Galicianas”. Nesta 

obra atopámonos cun documento do consistorio que di:  

“[…] no ano 1565 establecíase que danza levaría cada gremio na procesión do 

santísimo: os prateiros unha de xitanas, os azabacheiros unha de mozos, os xastres, 

campesiños e mariñeiros de espadas, os zapateiros unha pastoril, os canteiros e 

carpinteiros unha de arcos, os armeiros unha de salvaxes, os teceláns unha de romeiros, 

os carniceiros unha portuguesa, os panadeiros a das penlas […]” 

Os membros que pertencían ao gremio estaban obrigados a representar a súa 

danza no Corpus Christi ou serían multados: 

“Y cada uno de los dhos oficios agan las dhas danzas e regocijos el dho día de Corpus 

Chisti, y los mayordomos e bicarios las agan hazer a costa de los dhos oficios e lo 

cumplan so pena de cada dos mil maravedises e veynte días de cárcel al que lo contrario 

hiciere” 

Cando fala de maiordomos, estase a referir á persoa que pagaba, prestaba a 

roupa e contrataba aos danzantes e aos músicos. Estes mesmos eran os responsábeis de 

cada cofradía. 

Moitos investigadores afirman que a orixe das danzas gremiais é pagá, mais 

polas prohibicións da Igrexa acabaron por se converter en relixiosas para poder seguir 

realizándoas. Como ben se sabe, a Igrexa sempre foi a gran potencia que movilizou 

todos os actos sociais. 

Prisciliano (Gallaecia, aprox. 340 – Civitas Treverorum, actual Tréveris, 385) foi 

un bispo galego, herexe para moitos, xa que permitiu que moitos costumes populares 
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perduraran no tempo, como cantos, danzas, que na maior parte dos casos os seus 

superiores prohibían.  

Di tamén Fernández del Riego na súa obra “Danzas Populares gallegas”: 

“San Martín de Braga (século VI) fala con desaprobación das cantigas 

máxicas e demoníacas dos Galegos. Un concilio eclesiástico celebrado en Lugo no ano 

571 pronunciouse en contra do uso da musica profana os servizo da igrexa, e moito 

mais adiante, no 1777 o rei Carlos III prohibiu entre outras manifestacións populares os 

bailes na igrexa, adros e cemiterios, o que orixinou  gran parte da desaparición destas 

danzas, pero cando recibiron o golpe definitivo foi o desaparecelos gremios que eran os 

que as organizaban” 

Por sorte para nós, aínda hoxe mantéñense moitas danzas gremiais en Galiza. 

 A continuación, citarei algunhas das características xerais das danzas 

procesionais e gremiais de Galiza: 

Todas elas teñen un esquema moi similar: Reverencia inicial, Paloteo, Arcos, 

Espadas e Reverencia ou saúdo final. 

 

REVERENCIA INICIAL 

O grupo de danzantes  fai unha reverencia á virxe ou santo cara ao que van 

adicar a danza e ao que pedirán ou agradecerán algo. 

En moitas ocasións a reverencia realízase entre cada parte da danza como mostra 

de respecto. 

PALOTEO 

É moi típico que as danzas posúan varias partes de paloteos. Nestas partes os 

danzantes entrechocan un ou dous paus realizando complexas figuras e movementos. 

Adoita haber unha posición inicial, uns movementos centrais e unha posición final que 

coincide coa inicial. Polo xeral, case todas as danzas posúen estes pasos aínda que en 

cada unha se realicen unhas figuras diferentes. 

Tamén podemos atopar danzas que en vez de ter sección de paloteo, esta é 

substituida por unha sección con arcos ou ben con espadas. 
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TRENZADO 

 Polo xeral, aínda que non ten porque existir sempre, hai unha sección de 

trenzado, na que os danzantes trenzan unhas fitas que van atadas a un pau de gran altura 

situado no centro do corro que forman os mesmos. As figuras realizadas son moi 

vistosas xa que trenzan e destrenzan as fitas mentres realizan o baile. 

REVERENCIA FINAL 

 Ao igual que no inicio, os danzantes, ao final da danza completa, adoitan realizar 

unha reverencia ou saúdo como ofrecemento da danza á Virxe ou Santo ao que vai 

destinada. 

 Polo xeral, as danzas gremiais en Galiza adoitan ter tres seccións poidendo ser 

combinadas de distintas maneiras. No caso da de Vilanova dos Infantes atopámonos coa 

sección das castañetas, coa seción dos paloteos e coa sección das fitas. 

 A pesares de que concretamente nesta sección do traballo estoume a centrar  nas 

danzas gremiais en Galiza, pódense establecer similitudes con danzas gremiais doutros 

puntos da Península colindantes con Galiza (Asturias e Castela e León). Incluso na zona 

norte de Portugal, podémonos atopar con danzas gremiais do estilo das galegas. 
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DATOS ACTUAIS DA COMARCA DE TERRA DE CELANOVA 

• País: España  

• Comunidade autónoma: Galicia  

• Provincia: Ourense 

• Comarca: Terra de Celanova  

• Superficie: 508,86 km!  

• Municipios: A Bola, Cartelle, Celanova, Gomesende, A Merca, 

Padrenda, Pontedeva, Quintela de Leirado, Ramiráns e Verea. 

• Poboación: 21.700 hab. (2008)  

• Densidade: 43,16 hab./km!  

• As parroquias de son: Acevedo do Río (San Xurxo), Alcázar de Milmanda 

(Santa María), Amoroce (Santiago), Ansemil (Santa María), Barxa (San Tomé), 

Bobadela (Santa María), Cañón (San Lourenzo), Castromao (Santa María), 

Celanova (San Rosendo), Fechas (Santa María), Freixo (Santa Cristina), 

Milmanda (Santa Eufemia) , Mourillós (San Pedro), Orga (San Miguel), Rabal 

(San Salvador), A Veiga (San Paio), Vilanova dos Infantes (San Salvador), 

Viveiro (San Xoán) 

ORIXES E HISTORIA DE VILANOVA DOS INFANTES 

Ao Suroeste da provincia de Ourense, en dirección a Portugal por Bande, e a 

curta distancia de Celanova, atópase Vilanova dos Infantes. O seu nome procede do 

latín “Vilam Nouam”, denominación que se coñece dende a época da Alta Idade Media. 

Orixinado quizais por oposición a “Vila Antiga”, estas terras serían máis que 

posibelmente o “oppidum”1 de Castromao. Este é o antiquísimo asentamento castrexo 

ubicado cara o Oeste, no monte máis elevado da contorna (732 m.), no que se constata 

hábitat dende mediados do primeiro milenio antes de Cristo.  Asentados os celtíberos 

nestas terras, o emprazamento de Vilanova explicaríase así como o novo solar de 

habitación, unha vez abandonado aquel nunha época imprecisa, que coincidiría 

necesariamente co final do Imperio e a chegada dos invasores Suevos e Visigodos. 

Foron estes algún dos poboados que pasaron por Vilanova dos Infantes. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Oppidum: palabra latina cuxa tradución é “praza forte; recinto fortificado; cidade (distinta de Roma).”O 
término arqueolóxico deriva principalmente de César, quen o usaba para describir os asentamentos 
fortificados que atopaba na Galia. 
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 Se damos un salto no tempo, e chegamos á historia máis recente, atopámonos 

con que no século XIX, durante o mandato da Raíña Gobernadora Dona María Cristina 

de Borbón, Vilanova sería considerada como cabeza na primeira división municipal 

(1837), circunscrición que comprendía as freguesías de Santa María de Castromao, San 

Xoán de Viveiro, Santa Cristina de Freixo, San Miguel de Espinoso e Santiago de 

Penelas, ademáis da propia Vilanova2. Permaneceu así até o século pasado, no que o 

desenvolvemento da vila de Celanova -trala desamortización eclesiástica-, aconsella 

agregar o seu municipio ao deste, trasladándose as instalaciónns do Concello ao edificio 

monástico en 1927. A desaparición do señorío condal e, así mesmo a do señorío 

monástico celanovense na comarca, provocará en adiante unha polarización na xa 

centrífuga relación de todas estas terras cara Celanova. Así o reflicten as vías de 

comunicación, que se modifican moi pronto para a favorecer. 

 En efecto, os camiños que dende Ourense chegaban a Celanova, deixaban a vila 

á súa esquerda, deixándolle un difícil acceso. Moi pronto constrúese outro acceso que 

evita a dura ascensión á vila, como constata nas seguintes décadas do século Vicente 

Risco cando escribe que a vila atópase “situada a la derecha de la carretera nueva”. 

 

A ECONOMÍA, A ARTESANÍA E A CULTURA 

Ademais das formas de subsistencia habituais como a agricultura, a gandaría, a 

pesca, a caza ou o comercio, os habitantes da vila desenvolveron outras actividades e 

oficios tradicionais. Proba diso constitúeno as técnicas artesanais da poboación do 

burgo de Vilanova en relación coa artesanía do calzado que se veu elaborando desde 

tempos remotos até as portas da actualidade. As súas especialidades artesás, centradas 

na fabricación do calzado, chegaron a condicionar, máis que ningunha outra actividade 

produtiva, a modalidade de existencia e traballo da poboación deste lugar parroquial. 

 Sen lugar a dúbida, cabe destacar tamén a importancia da cultura das letras da 

Terra de Celanova. Moitos e grandes escritores naceron e criáronse na comarca. 

Cronoloxicamente, en primeiro lugar atopámonos cun grande poeta ademais de médico 

nado en Celanova no ano 1847, Castor Elices Rodríguez, escritor dos poemas “Follas 

secas” e “A miña nai” entre outros. Faleceu no ano 1886. Coetáneo do mesmo, mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Cunha poboación de 596 habitantes.!
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algo posterior, foi o grande e coñecido Manuel Curros Enríquez (1851-1908). Fillo da 

vilanovesa Petra Enríquez, destacou por grandes obras como “Cartas del Norte”, “A 

Virxe do Cristal”, “Aires da miña Terra” ou “O divino Sainete”. Faleceu no ano 1908 

exiliado en Cuba. Catro anos despois da morte de Curros, nacía en Celanova Celso 

Emilio Ferreiro, creador da obra “Longa noite de pedra”, que tantos sentimentos 

removeu ao ser escrita dende o cárcere durante o réxime franquista. Moitas outras obras 

de sona foron escritas por Celso Emilio, tanto  en prosa como en verso. Faleceu no ano 

1979 na cidade de Vigo. No ano 1938, naceu en Vilanova dos Infantes un grande da 

literatura contemporánea galega, Xosé Luís Méndez Ferrín. Aparte de literato é ben 

coñecido como político e galeguista. Escritor de grandes obras como “Arraianos” ou 

“No ventre do silencio”, amosouse durante toda a súa vida defensor da cultura galega e 

escribiu gran número de artigos relacionados coa cultura popular de Vilanova dos 

Infantes. É o actual presidente da Real Academia Galega. 

 

AS MANIFESTACIÓNS RELIXIOSAS 

 Dentro do tradicional ciclo festivo parroquial, a data do 15 de setembro está 

adicada á celebración dos actos principais da festa popular da “Virxe do Cristal”. 

Concluída a misa maior, lévase a cabo a procesión en cumprimento dun vello voto que 

manda que a Virxe do Cristal salga en procesión dende o Santuario á praza do burgo de 

Vilanova, converténdose todo o traxecto nun gran escenario de manifestación relixiosa 

local. 

 O devandito voto comenzouse a cumprir entre os anos 1851 e 1854 e reformouse en 

1874 en recoñecemento aos favores recibidos da Virxe nunha época na que descargaba 

sobre o pobo un andazo de cólera, morbo que ameazaba coa desaparición do lugar, e 

segue aínda hoxe conmemorándose en festiva comitiva presidida pola imaxe da Virxe, o 

párroco e os seus acólitos, os portaestandartes, o grupo de mozos danzantes e membros 

da Banda de Música de Vilanova, aos que seguen a multitude de devotos residentes nas 

aldeas desta comunidade parroquial e a comarca “Terra de Celanova”. 

 O circuíto espacial desta magna procesión relixiosa iníciase na porta do Santuario, 

segue por un treito de estrada antes de desviarse cara o burgo de Vilanova, e ascende ao 

burgo pola “Barronca” a través desta vella calzada medieval. Chegando ao burgo, deixa 
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a “Barronca” e encamíñase pola “Rúa do Hospital” até alcanzar a “Praza do Recreo”, 

onde ten lugar o cerimonial do “Encontro” da Virxe do Cristal procedente do Santuario 

coa “Cruz parroquial alzada” e as imaxes de San Roque e San Sebastián que chegan ao 

seu encontro desde a igrexa parroquial. 

 Concluído o ritual do "Encontro", a comitiva procesional continúa até a "Praza 

Maior" do burgo. Aquí detéñense as imaxes para presidir a actuación das damas 

cantoras de Vilanova, e a exhibición dos danzantes interpretando a danza do gremio de 

zapateiros do burgo. Unha vez concluídos estes actos, a comitiva procesional inicia o 

retorno cara o santuario, saíndo de Vilanova pola “Rúa da Tulla”, continuando pola 

estrada en dirección ao lavadoiro comunitario de "O Regueiro", e virando aquí á 

esquerda para dirixirse por un camiño antigo -hoxe convertido en pista- chamado “a 

parra do Vicas”, cara o templo-santuario de “O Cristal” do que partiu. 

 As imaxes dos santos parroquiais permanecían no Santuario mariano até o domingo 

seguinte ao 15 de setembro en que, de novo, unha procesión con eles e a Cruz dende o 

templo do santuario de “O Cristal” até a igrexa parroquial de San Salvador de Vilanova, 

devólveos ao seu lugar. 

 

OUTRAS FESTAS DE INTERESE: “ROMERÍA RAIGAME” 

Así se define a Romaría Raigame na súa páxina de Internet: 

“A celebración da Romaría Etnográfica Raigame, que cada ano ten lugar en 

Vilanova dos Infantes coincidindo coa celebración do Día das Letras Galegas, 

enmárcase dentro do proxecto de posta en valor do núcleo medieval de Vilanova dos 

Infantes, como un elemento máis do potencial turístico-cutural que oferta Celanova 

dentro do programa “Celanova, un paseo pola historia de Galicia” que pretende dar 

a coñecer os momentos máis importantes da historia de Galicia a través dun curto 

percorrido xeográfico, pero dun gran salto a través da historia, como son o mundo 

castrexo de Castromao, a etapa alto-medieval de San Miguel a riqueza baixo-medieval 

de Vilanova dos Infantes, o esplendor do barroco do Mosteiro de San Rosendo e o 

rexurdimento da lingua galega da Casa dos Poetas. 

A Romaría Etnográfica Raigame, consolídase dende o ano 2002 coa súa primeira 

edición, na que se comenzou a crear un certame festivo artesanal no que se pretende 
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destacar as singularidades e características que conserva o pobo de Vilanova dos 

Infantes.  

As numerosas actividades das que se poden disfrutar abranguen actividades de teatro 

e títeres, música, e ambientación polas rúas. Os participantes que cada ano acoden a 

romería deleintan ós visitantes con bailes populares, xogos, contacontos e artesanía. 

Raigame conta cunha serie de concursos de fotografía, traballos literarios e 

investigación etnográfica.  

Tamén podemos encontrar numerosas exposicións de todolos ámbitos da cultura 

galega”.3 

Un dos momentos máis importantes da Romaría Raigame que ten lugar cada 17 

de Maio, é o momento no que se leva a cabo a danza do gremio dos zapateiros. A 

pesares de que non é o propio día de bailala (o 15 de Setembro é o propio día), nesta 

romaría represéntase coa finalidade social de dala a coñecer. Toda representación é 

verdadeiramente positiva posto que terá máis posibilidades de perdurar no tempo, mais 

non debemos esquecer que nesta ocasión, a finalidade da danza, a ofrenda á Virxe do 

gremio artesanal de zapateiros, non está presente, xa que a virxe non sae do Santuario. 

Poderiamos falar dun proceso de folclorización da danza nesta data posto que os 

obxectivos son distintos dos orixinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Texto extraido o día 13 de Abril de 2011 da páxina: 
http://www.romariaraigame.es/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=32 
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A DANZA DE VILANOVA DOS INFANTES (DESCRICIÓN E HISTORIA) 

Como xa veño explicando desde o inicio do artigo, a vila na que se leva e levou 

a cabo a danza é Vilanova dos Infantes, da que xa expliquei os datos máis relevantes. 

Neste apertado céntrome na danza da vila en conreto. Para comezar, realizo un esquema 

das partes que compoñen a danza: 

CASTAÑETAS 

REDONDA 

REVERENCIA INICIAL 

PONTE 

 DANZA DE PAUS 

PALOTEO: 

   -PRIMEIRO PALOTEO 

   -PALOTEO DE CATRO 

   -PALOTEO DE COSTAS 

   -PALOTEO DE ABRIR 

   -PALOTEO RABIOSA 

DANZA DAS FITAS 

TRENZADO 

CASTAÑETAS 

SERPENTINA 

REDONDA 

REVERENCIA FINAL 
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 A danza ao longo da historia foi bailada por 8 persoas formando catro parellas 

máis tres músicos: gaita/clarinete, caixa/tambor/tamboril e bombo. Todo o referente aos 

membros está explicado no apartado de Danzantes e Músicos contido no artigo. 

Debo falar neste apartado, sen embargo, e a pesar da dificultade que supón 

enfrentarse a elo, das orixes da danza. Falo de dificultade xa que coa información que 

recibín, atopei e estudei, extrapolarei diversas hipóteses sen chegar a unha conclusión a 

ciencia certa. 

Empezo coa primeira hipótese e a que actualmente a mayoría da xente toma 

como certa: 

Moi posíbelmente a danza comezouse a bailar arredor do ano 1700. O motivo 

polo cal se bailaba, era o ofrecemento ou á honra á Virxe do Cristal por parte do gremio 

dos que se dedicaban ao oficio da artesanía máis numerosa na vila: os zapateiros. 

Segundo din moitos, neses anos sucedeu unha terrible peste que azotou ao pobo. En 

ocasións fálase de peste e noutras ocasións de cólera, mais este dato non está recollido 

en ningunha das fontes que eu estudei. Logo disto, o gremio dos zapateiros, quen 

principalmente mantiña a economía no que a artesanía do pobo se refire, decidiron 

adicar unha danza á Virxe por deixalos libres da enfermidade. Sabemos que a danza era 

bailada na praza do Balcón, curiosamente, onde se topaba o hospital da vila (daquela 

concello).  

A hipótese pode ser certa. O único dato do que non temos constancia é se xa 

daquela podería considerarse unha danza procesional, ao que eu aporto o meu punto de 

vista. Como xa expliquei anteriormente, actualmente a danza, aparte de se levar a cabo 

no centro da vila, acompaña á procesión da Virxe do Cristal o día 15 de Setembro. A 

imaxe da Virxe apareceu cara o ano 1650 e o santuario creouse no século XVIII 

(durante o barroco), entre os anos 1771 y 1796. Non podemos asegurar que no ano no 

que se comezou a danzar o santuario existía. De non existir, a danza comezaria máis 

tarde a ser procesional (pois non habería procesión). Pode ser que nun principio a danza 

fose bailada co único fin de agradecemento á Virxe, nunha data non determinada e no 

lugar do hospital, por achegamento aos enfermos. Dende aí cara adiante no tempo, 

adaptaríase e converteríase en tradición o feito de bailala o propio día da honra á patroa, 

e aproveitaríase o camiño dende o Santuario até a praza para acompañar á Virxe no 

percorrido da procesión. 
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Outra das dúbidas que se plantexa é a seguinte: nalgún momento da historia 

bailaríase dentro do Santuario? Pois non sería tan extrano que a ofrenda comezase 

durante a Misa.  

Esta hipótese non sería posíbel xa que no ano 1777, o rei Carlos III promulgou 

unha Real Cédula onde se prohíben as danzas dentro das Igrexas. De todos os xeitos, se 

na lei se recolle a prohibición de bailar dentro das igrexas, é lóxico pensar que 

anteriormente bailaríase dentro das mesmas, senón non tería sentido a lei. Neste caso, 

ao ser o santuario posterior, podemos case garantizar que nunca se chegou a bailar 

dentro do mesmo. 

Adxunto a continuación extractos da lei á que fixen referencia: 

“[…] LEY XI 

Don Carlos III en el Pardo, por Real cédula de 20 de Febrero de 1777. 

Prohibiciones de disciplinantes, empalados, y otros tales espectáculos en procesiones, 

y de bayles en Iglesias, sus atrios y cimenterios. 

Las Chancillerias y Audiencias del reyno no permitan disciplinantes, empalados, ni 

otros espectáculos semejantes que no sirven de edificacion, y pueden servir a la 

indevocion y al desorden en las procesiones de Semana Santa, Cruz de Mayo, rogativas, 

ni en otras algunas; debiendo los que tuvieren verdadero espiritu de compuncion y 

penitencia elegir otras mas racionales, secretas y menos expuestas, con el consejo y 

direccion de sus confesores. 

No consientan procesiones de noche; haciéndose las que fuere costumbre, y saliendo a 

tiempo que estén recogidas y finalizadas antes de ponerse el sol, para evitar los 

inconvenientes que pueden resultar de lo contrario. 

No toleren bayles en las iglesias, sus atrios y cimenterios, ni delante de las imágenes de 

los santos, sacándolas a este fin a otros sitios con el pretexto de celebrar su festividad, 

darles culto, ofrenda, limosna, ni otro alguno; guardándose en los templos la 

reverencia, en los atrios y cimenterios el respeto, y delante de las imágenes la 

veneracion que es debida conforme a los principios de la religion, a la santa disciplina, 

y a lo que para su observancia disponen las leyes del reyno. 

Y finalmente celen con la mayor vigilancia sobre el cumplimiento de todo esto, 

procediendo contra los contraventores conforme a las leyes del reyno; a cuyas penas, y 

a la mas seria demostracion que corresponda segun las circunstancias, serán 
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responsables las justicias que así no lo hicieren: y los prelados, párrocos y demas 

personas eclesiásticas a quienes pertenezca, celen tambien sobre lo mismo en los 

términos prevenidos en el capítulo quarto de la real cédula de 19 de noviembre de 1771 

[ley 11, tit. 8.] a que se arreglen exactamente. 

* 

LEY XII 

Don Carlos III en San Ildefonso por Real orden de 10 de julio de 1780, y consiguiente 

cédula del Consejo de 21 del mismo. 

En ninguna iglesia de estos reynos haya danzas ni gigantones. 

En ninguna iglesia de estos reynos, sea catedral, parroquial o regular, haya en adelante 

danzas ni gigantones; y cese del todo esta práctica en las procesiones y demas funciones 

eclesiásticas, como poco conforme a la gravedad y decoro que en ellas se requiere[…].” 

Existe unha segunda hipótese respecto á orixe da danza. En moitos tratados ou 

artigos, dísenos que a danza ten unha orixe Medieval. Analizarei entón as posibilidades 

de que esta hipótese sexa certa.  

Debemos ter en conta que a Idade Media abarcou dende os séculos V até o XV. 

Foi un periodo ben longo no que non saberiamos establecer nin sequera o século de 

procedencia da danza.  

 Efectivamente, temos un documento datado no 1565 no que se fala das danzas 

dos gremios que acompañaban ao Santísimo (documento xa citado no apartado das 

Danzas Gremiais en Galiza). Non hai nada que nos indique que a danza de Vilanova dos 

Infantes non estivese en activo durante a realización deste documento do consistorio.  

 As danzas gremiais nesta época adoitábanse bailar na data do Corpus Christi. De 

feito o non bailalas suporía unha multa. Pode ser que a danza de Vilanova levárase a 

cabo no Corpus Christi e co tempo pasase a ser relizada o día da patroa.  

 Popularmente sempre se considerou que as danzas de Vilanova dos Infantes e de 

Allariz foron das primeiras da Provincia de Ourense. Aínda así, temos danzas en moitos 

outros puntos da provincia. En Xuvencos, bailábase a danza dende tempos inmemoriais 

cada segundo domingo de Maio. Así está recollido nun manuscrito que se atopa na 

parroquia de San Martiño de Cameixa datado no 1772 e onde se fala da creación da 



!
!

"+!

Cofradía do Rosario. A danza de Vilanova é anterior a esta data por ser anterior á de 

Xuvencos mais non sabemos canto tempo atrás.  

Resumindo a segunda hipótese, no caso de ser unha danza Medieval, é moi 

posíbel que nos inicios se levara a cabo no Corpus Christi e que co tempo fose mudando 

cara o día da patroa (15 de setembro), converténdose en danza procesional. 

Existe unha terceira e última hipótese. Esta é a opción de que a danza nacese de 

forma pagá, que chegado un momento a Igrexa a prohibira e que nese mesmo momento 

fose introducida como rito relixioso para poder seguir realizándoa. Isto ocurriu con 

milleiros de danzas. Se esta hipótese fose certa, poderiamos plantexarnos que nos 

inicios a danza fose bailada por parellas mixtas. É curioso que os traxes que se herdaron 

do pasado sexan aparentemente de muller. No momento de ser introducida na relixión 

como rito, prohibiríase o baile de homes con mulleres e quedaría relegado aos homes. 

Calquera das tres hipóteses é perfectamente válida coas fontes coas que 

contamos, xa que non temos datos para descartalas. Non en van, parece que a primeira é 

a máis aceptada polo pobo en xeral. Quizais sexa porque é a máis recente e máis fácil de 

xustificar. 

 

OS DANZANTES E OS MÚSICOS 

 Ao longo da historia, moitas foron as xeracións que participaron nas danzas 

gremiais de Vilanova dos Infantes.  

 No que correponde aos danzantes, ao estar ligada co gremio dos zapateiros e estes 

seren todos homes, nos inicios até ben avanzado o tempo eran eles os únicos que a 

danzaban. Non deixa de ser curioso que sendo todos homes os danzantes foran 

enfundados en traxes aparentemente de muller. É moi posíbel, como ocurriu en moitos 

outros lugares que inicialmente a danza ou ben fose pagá, ou ben fose relixiosa mais a 

bailaran mulleres e homes e nalgún momento da historia, a Igrexa prohibise a danza ás 

mulleres. Tan só estou a barallar sobre unha hipótese xa citada xa que, se noutros 

lugares ocorriu, por que non en Vilanova dos Infantes? Índonos tan atrás non podemos 

saber a verdade a ciencia certa, mais o que sí sabemos e que polo menos durante  os 

séculos XVIII, XIX, e tres cuartos do XX, efectivamente a bailaban só homes. Foi no 
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ano 1974 cando por primeira vez, por falta de homes, a bailaron tamén mulleres. 

Concretamente nese ano había 4 parellas mixtas. Dende hai uns anos até a actualidade, 

curiosamente podemos observar que só, ou unha gran maioría, danzan mulleres, mais o 

único motivo que leva a isto é a falta de homes voluntarios. 

 En canto a quen danzaba, é moi posíbel, por non dicir seguro, que nos inicios 

(traballando coa hipótese de que o seu inicio fose arredor do ano 1700) soamente a 

bailasen os propios zapateiros da vila, en honra á virxe para pedirlle saúde ante o brote 

de cólera que naquela época afectaba á vila. Máis adiante, os danzantes serían homes da 

vila, mais non só os propios zapateiros, senón calquera voluntario que a quixera levar a 

cabo. Houbo épocas nas que incluso a xente chegou a pagar para bailala. É máis, algún 

ano houbo que repetir a danza para dar cabida a todos os danzantes voluntarios que a 

querían levar a cabo. Co paso do tempo, e o desinterese que en xeral a xente amosa pola 

tradición, fíxose máis difícil xuntar á xente para bailala, de feito, actualmente, a gran 

maioría das persoas que levan a cabo a danza son habitantes doutros lugares (moitos de 

Vigo), pero que sinten a necesidade de realizala para que esta tradición non se perda. A 

pesares de vivir noutras cidades, todos teñen vínculos, xa sexan familiares ou amistosos 

coa vila onde se realiza a danza. 

 Non podemos falar, de todos os xeitos, de que a danza de Vilanova dos Infantes a 

leve a cabo un grupo folclórico, senón que se sigue a manter o espírito do principio: 

bailará quen queira ou poda bailaba. 

 En canto á parte técnica dos danzantes, a danza é bailada por un total de oito 

persoas, é dicir catro parellas, das cales a primeira de cada fila actúa como guía.  

 Pasando a falar dos músicos descoñecemos, xa que non temos fontes directas, quen 

interpretaba a música da danza. Fálase que un dos posíbeis músicos que interpretou en 

máis dunha ocasión a danza foi Manuel Castro González, máis coñecido como “O 

gueiteiro de Penalta” e inmortalizado por Manuel Curros Enríquez. Alumno deste 

gaiteiro fora o zanfonista Faustino Santalices. Manuel Castro González naceu no ano 

1832 en Penalta-Mourillóns e descoñécese a data na que faleceu. 

 A música foi interpretada na maior parte da historia por gaita galega, acompañada 

por tambor/tamboril/caixa máis bombo. Non en van, temos constancia de que no pasado 

século XX, foi tocada por clarinete (ou posíbelmente requinto) máis caixa e bombo. 
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Concretamente esto ocurriu entre os anos 1955-1956 e 1973. Luis Pérez “Perrellas” foi 

o encargado de tocar o clarinete nese periodo de tempo. Segundo recorda Eduardo 

Vázquez “Dardo”, un dos principais informantes desta investigación, antes de 

“Perrellas”, o encargado de tocar a danza era José Meléndez, máis coñecido como “o 

ceguiño dos Ichavos”. El era gaiteiro, de feito, “Dardo” chegou a tocar a caixa con el. 

Anterior a el, sábese que había un gaiteiro, “o rubio”, parente dos “Tuditas”, como 

popularmente era coñecida a familia, mais non contamos con máis información sobre el.  

 “Dardo” emigrou cara Venezuela no ano 1954. Nese ano tocara a música aínda o 

“ceguiño dos Ichavos”. Recorda que debeu ser un ou dous anos máis tarde cando o 

“Perrellas” empezou a tocar a música co clarinete. Xa no ano 1973, co regreso de 

“Dardo” de Venezuela e emparentado con Paulino Vázquez (o seu cuñado), quen 

regresou de Suiza, estes dous comezaron a interpretar a música, sendo Paulino o gaiteiro 

e “Dardo” o tamborileiro. Como anécdota, nos inicios desta nova formación, Paulino 

era criticado por non ser gaiteiro, alegando que non tocaba correctamente, foi entón, 

cando o famoso literato Xosé Luís Méndez Ferrín dixo nunha actuación: “[…] máis 

vale unha gaita mal tocada que un clarinete ben tocado nunha danza popular[…]”. 

Paulino Vázquez era clarinetista na banda de música de Vilanova e gaiteiro na danza 

(aínda actualmente milita tanto na banda como de gaiteiro na danza). Con este músico, 

as melodías mudaron de tonais a modais. Concretamente as melodías, todas elas en 

tonalidade maior, mudaron ao modo Lidio ao interprelas na gaita con dixitación de 

clarinete. Non podemos pensar por isto que a música propia da danza sexa modal, xa 

que o Lidio non é un modo usual na música tradicional galega. 
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ESCENOGRAFÍA 

O vestiario dos danzantes de Vilanova dos Infantes é moi similar ao utilizado en 

todas as danzas gremiais de Galicia. Neste caso, homes e mulleres levan o mesmo traxe 

(feito lóxico, se pensamos que orixinalmente era bailada só por homes). Pasarei logo a 

describilo parte por parte: 

CALZADO 

Todos os danzantes levan de calzado unhas zapatillas brancas de tea, con sola de 

goma. Son zapatillas habituais para a práctica de ximnasia. A modo de ornamento, 

levan unha cinta vermella que rodea o nocello facendo 

unha lazada na parte exterior de mesmo nocello. De todos 

os xeitos, esta descrición forma parte da indumentaria 

actual. Se nos imos cara o ano 1930 ,observando as imaxes, 

os danzantes calzaban botas de coiro até o nocello de cor 

natural. Arredor do ano 1965 os danzantes calzaban zapatos 

de pel de cor negra, poidendo seren de cordón ou sen 

cordón, tipo mocasín. Se a danza é asignada ao gremio dos zapateiros sería bastante 

lóxico que os danzantes calzasen os zapatos que eles mesmos realizaban. Cara a década 

dos 70, os danzantes comezan a utilizar zapatillas deportivas de tea branca con cordón, 

chegando até os 90. Xa dende esa década levan posto o primeiro tipo de calzado 

definido. Analizando os tipos de calzados, podemos extraer a conclusión claramente de 

que en cada época calzaríase co que a xente tivera ao seu alcance. 

PERNAS 

Nas pernas, todos os danzantes levan postas unhas 

medias de licra, aínda que antiguamente serían de fío, de 

espuma, de lá, de ganchillo… En xeral sempre adoitan levar 

un tipo de media cinguida á perna, aínda que podemos atopar 

imaxes nas que algún danzante levaba pantalón branco ou 

cirolas brancas. 
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 SAIA 

 A saia dos danzantes é branca e de tea. Realmente é unha enagua como a 

que se adoita utilizar no traxe tradicional por debaixo da saia. Na zona inferior leva un 

tira de encaixe. De longo é até os xeonllos e na zona media 

leva unha cinta que pode ser verde ou vermella duns catro 

centímetros de grosor. Actualmente, na cintura levan unha 

cinta do mesmo grosor de cor rosa, mais, nas fotos antigas 

esta cinta non aparece polo que se pode considerar un 

ornamento engadido hai pouco tempo para tapar as gomas 

que suxeitan a saia na cintura (a primeira referencia que temos desta cinta é do ano 

1988). 

 A CAMISA 

 A camisa utilizada é de tea branca lisa, con 

peche de botóns, puños apretados e pescozo. Pode ter 

ou non peto á altura do peito (as cintas que cruzan a 

camisa dificultan o saber se antiguamente se usaba ou 

non a camisa con peto). Cruzando á camisa, e por 

enriba dos hombreiros, crúzanse dúas cintas duns 4 

centímetros de grosor (cara o ano 1930 eran moito 

máis grosas). As cores son: a que cruza por enriba do 

ombreiro dereito verde e a que cruza por enriba do 

ombreiro esquerdo vermella. En todos os casos, é 

moi difícil saber se se respectan as cores das cintas 

utilizadas antigamente, xa que as fotos antigas están en branco e negro.  

 Colocada no pescozo da camisa, todos os danzantes levan unha garabata de tea 

negra. Actualmente a garabata colócase por debaixo das cintas que cruzan o tronco, 

mais antiguamente, a garabata ía por enriba das mesmas. Este cambio, sen dúbida tivo 

lugar pola incomodidade que supón aos danzantes o movemento da garabata nos saltos. 

Tamén cabe destacar que antiguamente, a garabata non tiña porque ser negra e podía ser 

de distintos tipos de teas. 
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O SOMBREIRO 

Os sombreiros utilizados son de palla recubertos de cintas de papel (aínda que en 

ocasións parecen de tea) de diversas cores. Penso que a orixe deste deseño está nas 

frores. Antigamente, os sombreiros 

de palla ían recubertos con varias 

frores, ou iso 

parece nas imaxes 

máis antigas, mais 

pode ser que para 

facilitar o traballo decidírase mudar isto por cintas de papel de moitas 

cores. No caso actual, as cores utilizadas son as seguintes: azul, 

vermello, amarelo e branco. Na parte traseira do sombreiro déixase 

caer unha cinta de cor verde en todos os casos, a cal á atada no 

sombreiro cunha lazada. 

 Analizados todos os elementos que forman a indumentaria dos danzantes hai que 

dicir como conclusión que o vestiario adaptábase, segundo a época, aos materiais que 

tivesen a súa disposición. Non é algo inmutábel. 

A INDUMENTARIA DOS MÚSICOS 

Guiándome polos documentos gráficos que posúo tanto históricos como actuais, 

podo case asegurar que a vestimenta dos músicos non mudou co paso dos anos. Sempre 

foi do mesmo estilo. É unha vestimenta que se asemella á da banda de música: 

pantalóns de pinzas escuros, camisa branca e, como elemento opcional, chaqueta 

americana da mesma cor que o pantalón. O único que non se pode asegurar é se as cores 

perduran aínda hoxe xa que as imaxes en branco e negro non nos permiten distinguilas. 

Os zapatos son sempre negros, de pel e poden ter ou non cordóns. De todos os xeitos, 

actualmente, xa observei nalgunha ocasión aos músicos ir de xersei, polo que me temo 

que na actualidade os músicos visten de maneira libre, polo menos, na representación da 

danza da Romaría Raigame. O que sí se mantén é o estilo dos pantalóns de pinzas e 

camisa branca. 

Pasarei a continuación a describir os elementos que forman parte da 

escenografía e que non son o vestiario. Estes son tres: castañolas, paus e cintas. 
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CASTAÑOLAS 

 As castañolas son o  instrumento de percusión utilizado 

na primeira sección da danza. É un instrumento de 

entrechoque. O habitual é levar un par en cada man aínda que 

en ocasións os danzantes tan só levan un par. Son de madeira 

tinguida de cor negra e van suxeitas entre os dedos con cintas 

de cor rosa, vermella e verde. 

 OS PAUS 

Os paus son os elementos de percusión 

utilizados na segunda sección da danza ou 

paloteo. Son paus de madeira de cor claro, dun 

longo de aproximadamente 30 centímetros e un 

grosor de 3. Van separados e leva un par cada 

danzante. 

AS CINTAS E O POSTE 

A terceira sección da 

danza é o trenzado das cintas no 

poste. O poste é de cor branca e azul e ten unha 

altura aproximada duns 2,5 metros. Na parte 

superior van atadas oito  cintas de cores amarelo, 

azul, vermello e verde. O poste, durante a danza é 

suxeitado por unha persoa allea á danza, é dicir que 

non vai vestido de danzante. Na parte superior do poste atopámonos cunha boneca de 

madeira que vai vestida de danzante e duns 40 centímetros de alto. O máis curioso desta 
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boneca é que tirándolle dun cordel na parte máis baixa do poste, sube e baixa as pernas 

e os brazos. Este cordel é tirado pola persoa que sostén o poste e os movementos fanse 

ao ritmo da música.  
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CONCLUSIÓNS 

Unha vez rematada a investigación, cabe dicir que a experiencia foi moi 

positiva, gracias a toda a xente que me axudou a levalo a cabo, tanto familiares como 

informantes. Todos eles amosáronse enormemente interesados en que o traballo fose 

levado a cabo. 

  Relativo á materia, cabe destacar a importancia de traballos desta índole sobre as 

danzas que perduran en toda Galiza. Penso que sería moi positivo para o patrimonio que 

todas elas fosen recollidas dalgún xeito para que non sexan “anécdotas históricas” 

dentro duns anos. É agora o momento de facelo, xa que máis adiante quizais sexa tarde. 

  O inicio do traballo foi difícil por non saber ben como acceder ás fontes que me 

desen as claves sobre a investigación da danza, mais, a boa vontade da xente que me 

axudou, fixo que este “medo” inicial convertérase en ilusión ao ver que pouco a pouco 

íase conseguindo cada un dos obxectivos. 

  Un dos problemas que sempre se plantexa neste tipo de traballos é o acceso ás 

fontes directas, xa que tendo tantos anos de tradición, descoñécese se existen e, en caso 

de habelas, onde se atoparían, polo que hai que recorrer sempre a fontes indirectas e 

contrastalas con outras, en casos, de materias alleas como historia ou política. 

Agora si, podo dicir que os elementos básicos da danza de zapateiros de 

Vilanova dos Infantes están xa recollidos. Por ser unha danza tan antiga, insisteirei en 

buscar máis fontes das tratadas neste traballo xa que de seguro aparecerán co tempo, 

polo que deixo este traballo aberto a futuras ampliacións e revisións, especialmente no 

apartado das orixes da danza. 

Ademais do propio traballo, quedei especialmente contento co feito de 

adentrarme na historia do pobo de onde proveñen os meus antepasados por parte do 

meu pai e coñecer máis a fondo á xente, as tradicións, a historia, asi como familiares 

lonxanos. 

Pido disculpas por non poder engadir no presente artigo as transcricións tanto 

das danzas como da música, debido á extensión das mesmas. 
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