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A 
web Galicia Encantada é un proxecto fas-
cinante e modélico cuxa función cultural 
e valor antropolóxico aínda non somos 
quen de valorar na súa xusta medida. Ga-
licia Encantada é o referente para todos 

os que amamos o noso patrimonio inmaterial, e ser 
referente nun mundo global non é cousa doada. Algo 
que só se consegue con dedicación, rigor e amor polo 
que fas. Só alguén coa lucidez e o coñecemento do que 
se ten entre mans como Antonio Reigosa pode parir 
un proxecto coma este. Unha enciclopedia virtual da 
fantasía popular de Galicia que xa é un proxecto de 
todos nós, pois os contidos deste auténtico vademe-
cum da nosa cultura inmaterial aliméntase do tra-
ballo desinteresado de moitos colaboradores. É unha 

E
n cultura as distancias non se miden por quilómetros senón por 
vivencias. As miñas parten das III Xornadas de Literatura de Tra-
dición Oral en Lugo. Descubrín que cataláns e galegos compar-
timos raíces. Cando a política volva ser cultura, estas distancias 
achegaranse nunha multiculturalidade creadora. Desde a memo-

ria que nos move.
En Lugo, o luminoso Lug “de longa man”, reencontro os deuses esqueci-

dos, o voso Lug e o noso Sant Martí, patrón de ferreiros e de cabaleiros e 
creador de l’arc de Sant Martí, o voso arco da vella. E as deusas-nais, con-
vertidas en mare-de-déus trobades en covas,  menhires, aciñeiras, carba-
llos...  santuarios de devoción local. Non son “virxes” senón nais cun neno na 
saia... El cunha froita ou unha flor na man e ela cun fuso —non un cetro—, 
fiadora de destinos. 

Outro tema é o Maig, que lembra a morte do deus celta Belenos cunha póla 
de visgo cravada no seu corazón. Un rito que se estende por Europa e Amé-
rica e que, coa Revolución Francesa, transfórmase en “árbore da liberdade”. 
Aínda que segue sendo unha árbore cósmica, de raíces soterradas no país 
dos nosos mortos, de copa que alcanza o ceo dos deuses, e coa súa ramaxe 
asombrando os puntos cardinais. 

Outro mito común sería o do xigante Rotllà —Roldán, Roland...—, que a 
épica medieval converteu en par de Francia. Un heroe que enlazaría co se-
mideus prometeico Joan de l’Ós, fillo dun Oso e unha moza, que arrebatou o 
lume á divindade do lume, relacionado co trasgu asturiano e talvez co tras-
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obra coral perfectamente dirixida, onde os que así o 
desexan poden traballar por un obxectivo común: re-
coller, documentar e pór a disposición da cidadanía 
a inmensa riqueza da cultura inmaterial galega. Este 
funcionamento fai posible que un vello conto, un rito 
esquecido ou o ser mítico que mora nun penedo es-
tean ao alcance de todos nós, para goce dos lectores, 
gloria do país e vergoña daqueles que tendo medios, 
cartos e obrigas non son quen de facelo.

Galicia Encantada é a untura dos mouros coa que 
ver máis aló do noso mundo material, é o Ciprianillo 
co que desencantar os tesouros da nosa literatura oral, 
o alicorno sandador da memoria, ouveo do lobishome 
nunha noite de mediocridade, a forza do Tronante gol-
peando as negras nubes que escurecen a dignificación 

Galiza e Cataluña, un universo cultural a compartir.

go galego... De Rotllà consérvanse as súas pegadas na rocha, o seu cadaleito, 
a pía do seu cabalo, a fenda da súa espada, o seu mall (mazo), a súa coltella-
da (coitelada) en Benidorm, a súa mesa en Gata... Con pel de oso ou de león e 
a súa gran maza, emparéllase co Hércules, que chega a Hesperia -o país do 
ocaso- máis aló do Océano. E máis temas que reclamarían un traballo com-
partido que achegase o universo un e diverso do noso patrimonio cultural. 
Salvando as distancias.

do noso patrimonio. Non imaxino mellor espello dun 
país que aquel que reflicte o seu sentir máis fondo, que 
aquel que fala de como vemos e de como estamos no 
mundo, que nos conta como somos, que aquel espe-
llo puro e transparente coma as augas dunha fonte 
milagreira que nos devolve a nosa verdadeira imaxe, 
aquela reflectida na nosa cultura inmaterial, nas nosas 
lendas, nos nosos mitos, ritos e crenzas. Iso é Galicia 
Encantada, ese é o seu mérito, a súa nobre misión: ser 
o máxico espello da nosa alma como pobo. 


