SAN VICENTE DE VIGO (CARRAL, A CORUÑA)
Xosé Troiano Carril
A fachada de traza sinxela, está construída a base de cachotería con
perpiaño nos esquinais ata, máis ou menos, a metade da fachada, para logo
ser de perpiaño o resto da fachada, diferenciándose ben o que quedou da
construción antiga da de nova construción. A fachada segue un esquema
pentagonal e no seu eixo vertical central, organízase de abaixo arriba,
mediante unha porta principal en arco de medio punto. Sobre o ingreso vai
unha xanela rectangular abucinada. Rompendo o vértice do pentágono a
base da espadana flanqueada por dous pináculos moldurados. Rematando o
conxunto unha espadana de dous corpos, o primeiro formado por dous arcos
de medio punto que descansan sobre piares e serven para aloxa-las campás.
O segundo un frontón triangular curvo flanqueado por dous pináculos
moldurados e rematado nun pináculo moldurado cunha cruz de forxa.

Con respecto as campás ten dúas, unha en cada oco, teñen xugos de
madeira nun estado regular de conservación e tócanse a man mediante unha
corda. Na dereita sitúase a campá grande cunhas medidas de 74 cm de
diámetro e 62 cm de alto interior cun peso de 235 Kg.
No “Terzo” (T), ten dous cordóns e unha inscrición: “IHS MARIA Y JOSE ANO
DE 1900”. A letra “N” está ó revés. Pecha esta inscrición con dous cordóns
máis.

No “Medio” (M) da campá sitúase unha cruz cunha plataforma de cinco
chanzos, decorada a base de pétalos, o pao decorado con dobre ringleira de
estrelas e os brazos decorados con pétalos. Un cordón pasa polo medio do
pao da cruz.
No “Medio Pé” (MP),
van dous cordóns continuando coa inscrición:
“FUNDIDA POR J. LISTE EN ORAZO” e dous cordóns máis.
No “Pé” (P) da campá pecha a decoración con dous cordóns finos.

“Campá grande situada á dereita da espadana da igrexa de San Vicente de Vigo.”

LISTE PEREIRA, JUAN (1823-1909): Os Liste tiñan o seu taller de
fundición na parroquia de Orazo (A Estrada). O primeiro deles, Juan Liste
Pereira aprenderá o oficio grazas aos fundidores ambulantes cántabros que
percorrían toda España. Cos datos que temos a día de hoxe, podemos dicir
que un tal Palacio, posiblemente transmerano, Cantabria, fixo sociedade cun
xove Juan Liste e asinarían campás durante máis de trinta anos. Aparecen
asinadas só como J. Liste a partires do ano 1872, asinando de igual maneira
o seu fillo, José Liste Villanueva (1858-1927), que lle sucede trala morte do
seu pai en 1909. As campás feitas polos Liste van dende o ano 1839 (San
Cristovo de Corzón, Mazaricos) ata o 1922 (campá pequena da igrexa
parroquial de Santo André de Valadares, Lugo).

As sinaturas habituais de Liste e Palacio, segundo datos recollidos a día de
hoxe, son: ”PALACIO Y LISTE EN ORAZO” ou “P Y L EN ORAZO” durante os
anos que van dende 1839 ata 1871. De 1872 en adiante, as sinaturas serían:
“P R J. LISTE EN ORAZO”, “LISTE EN ORAZO”, “FUNDIDA POR J. LISTE EN
ORAZO” e “LISTE ME HIZO EN ORAZO”.

Na esquerda, sitúase a campá pequena cunhas medidas 71 cm de diámetro
e 57 cm de alto cun peso de 207 kg de peso.
No “Terzo” (T), ten dous cordóns seguido dunha inscrición: “JHS MARIA Y
JOSE ANO DE 1952”. Pecha esta inscrición con dous cordóns.
No “Medio” (M) sitúase unha cruz cunha plataforma de catro chanzos,
decorada a base de dúas ringleiras de estrelas. Dous cordóns xuntos pasan
por riba da plataforma.
No “Medio Pé” (M) pasan tres cordóns.
No “Pé (P) sitúase a marca de fábrica coa seguinte lenda: “JUAN OCAMPO /
METALES FINOS / Fundidor de Campanas / PONTEVEDRA / CALDAS DE
REYES”.

“Campá pequena situada á esquerda da espadana da igrexa de San Vicente de
Vigo.”

“Campá pequena situada á esquerda da espadana da igrexa de San Vicente de
Vigo.”

OCAMPO, JUAN: Juan Ocampo (1880-24-07-1954), é fillo de Melchor
Ocampo e Francisca Barreiro Monteagudo, ó que sucedeu moito antes do
falecemento do seu pai o día 12 de maio de 1913, cando tiña 66 anos de
idade. Aprenderon o oficio Juan e José, irmáns, pero este último abandonou
cando se casou, aínda que lle axudaba de vez en cando.
Juan seguiu só ó fronte da fundición. Casouse dúas veces, do primeiro
matrimonio non tivo fillos ó quedar viúvo moi pronto. Do segundo
matrimonio, casado con Josefa del Río Baliñas (1888-1967) tivo 14 fillos, dos
cales tres morreron ó nacer.
Juan consegue un gran contrato, en 1935, para fundir unha campá de 8.000
kg para a catedral de Santiago de Compostela pero o estoupido da guerra
civil truncou o contrato. Fixo moitas campás que non levan o seu nome pero
hai moitas que si levan e que din así: "JUAN OCAMPO / METALES FINOS /
Fundidor de Campanas / PONTEVEDRA / CALDAS DE REYES".
Fundiu campás dende o 1927; campá grande de San Pedro de Lantaño,
Portas, Pontevedra, ata o ano 1954 que fundiu a campá grande de Santa
Eufemia de Arteixo, A Coruña, de 75 cm dehace semanas que pregunté
como diámetro, 58 cm de alto e duns 244 kg de peso. Esta sería a última ou
unha das últimas asinadas por Juan Ocampo, finando ós 74 anos.

