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Antón Fraguas Fraguas naceu no con-
cello pontevedrés de Cotobade o 28 de 
decembro de 1905. Os seus primeiros 

estudos realizounos na escola pública da súa 
parroquia e despois nunha escola privada. 
Aos trece anos marchou a Pontevedra a facer 
o bacharelato no Instituto Xeral e Técnico, 
onde fundou, xunto cos seus compañeiros, a 
“Sociedade da Lingua”, para a defensa do 
idioma galego e a elaboración dun diciona-
rio. 

En 1924 foi á Universidade de Santiago a 
estudar Filosofía e Letras e comezou a in-
teresarse máis activamente pola cultura ga-
lega. Alí entrou a formar parte do Seminario 
de Estudos Galegos, unha sociedade creada 
para o estudo do noso patrimonio cultural e 
artístico, na que el se dedicaría á xeografía, 
a etnografía e o folclore. Coincidiu alí con 
persoeiros como Castelao, Xocas ou Vicen-
te Risco, Otero Pedrayo, López Cuevillas... 
Tamén formou parte das Irmandades da 
Fala, creadas en 1916 para a defensa do idio-
ma galego. 

Traballou como profesor da Facultade de 
Xeografía e Historia e como catedrático 
nos institutos da Estrada, Lugo e Santiago; 
tamén no xornal A Nosa Terra e en Radio 
Galicia. O seu compromiso co Partido Gale-
guista e coa defensa do Estatuto de Autono-
mía de Galicia, levaríano a ser cesado como 
profesor do Instituto da Estrada despois da 
Guerra Civil.

En 1943 creouse o Instituto Padre Sarmiento 
para a investigación da cultura e o patrimo-
nio galego, Antón Fraguas solicitou o ingre-
so e foi admitido cos cargos de bibliotecario 
e secretario. A principios de 1951 foi elixi-
do membro da Real Academia Galega para 
ocupar a vacante deixada por Alfonso D. R. 
Castelao.

Homenaxes
Un Día das Letras Galegas
para Antón Fraguas

••

Dende a Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) queremos amosar a nosa ledicia porque o ano 
2019 a Real Academia da Lingua Galega tivese a ben dedicarlle o “Día das Letras Galegas” a 
quen foi, e segue a ser, un dos representantes máis senlleiros da antropoloxía galega, un dos seus 
fundadores. Un persoeiro fundamental para o coñecemento etnográfico da nosa cultura, un au-
téntico referente e exemplo cuxa pegada sigue viva hoxe en día.
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O pasado 17 de marzo sorprendeunos a desgraciada nova da morte do antropólogo Carmelo Lisón 
Tolosana, referente indiscutible no estudo da antropoloxía galega. O noso compañeiro e socio ho-
norífico da Sociedade Antropolóxica Galega, o Doutor José Luis Cardero López, achéganos esta 
sentida lembranza do que foi o seu mestre no seu camiño polo mundo da Antropoloxía. Que a terra 
lle sexa leve, Don carmelo Lisón Tolosana. D.E.P.

En memoria de
Don Carmelo Lisón Tolosana

A finais de 1977 inaugurouse o Museo do 
Pobo Galego e el foi o seu primeiro director, 
sendo tamén Presidente. Chegando ao final 
da súa vida, cedeu a súa biblioteca particular 
-que tiña máis de 20.000 volumes- ao Museo.

Foi autor de numerosas obras, entre elas: 
Geografía de Galicia (1953), Galicia insólita 
(1973), Lugo (1974), Murguía, o patriarca 
(1979), Literatura oral en Galicia (1980), 
El traje gallego (1985), Aportacións ó can-
cioneiro de Cotobade (1985), Aquilino Igle-
sia Alvariño: vida e obra (1986), Romarías 
e santuarios (1988), Celso Emilio Ferreiro 
(1989), La Puerta Santa (1993), Do Entroi-

do (1994), As cousas de Antonio de Insuela 
(1996), A festa popular en Galicia (1996). 

Durante a súa vida concedéronselle numero-
sos recoñecementos, e no ano 1992 a Xunta 
nomeouno Cronista Oficial de Galicia polo 
seu traballo en prol do coñecemento das tra-
dicións, da historia, da xeografía e da antro-
poloxía do noso país. 

O 5 de novembro de 1999 faleceu na cidade 
de Santiago á idade de 93 anos. Del quédanos 
a súa obra e o seu legado como un dos máis 
grandes antropólogos e persoeiros de Gali-
cia.

De una manera o de otra, el fin de los 
tiempos y el de nuestro propio tiem-
po, termina siempre por sorprender-

nos, por mucho que lo esperemos o que pen-
semos en ello como algo cierto e inevitable.

Yo me acuerdo ahora, en estos tiempos de 
crisis casi universal, del profesor Lisón y de 
aquellas clases y seminarios impartidos en 
el Departamento de Antropología Social y 
Cultural de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociología, en la Universidad Complutense 
de Madrid.

Sus enseñanzas abrieron, en mi caso, una 
ventana al mundo del Conocimiento, cuya 
importancia y trascendencia nunca habría 
sospechado por entonces. Venía yo en aque-
llos años -los setenta del pasado siglo veinte- 
de los territorios académicos de la Medicina 

y también de los acontecimientos sociales y 
políticos que marcaron las etapas finales de 
la dictadura franquista. La Sociología y, mas 
tarde, la Antropología Social y Cultural, 
con las aportaciones docentes y académicas 
del profesor Lisón impartidas en un Depar-
tamento universitario magníficamente dota-
do con unos profesores de gran altura profe-
sional e intelectual, de los cuales guardo un 
recuerdo entrañable, provocaron un cambio 
imparable en mi propia vida, tanto como en 
el curso de mis inquietudes intelectuales.

Recuerdo que, a lo largo de sus muchas en-
señanzas, nos comentaba como la curiosidad 
nunca saciada, el ansia de preguntar una y 
otra vez, la observación detenida, la investi-
gación pormenorizada e incansable y la pre-
ocupación científica, llegaban a ser -entre 
otros- instrumentos indispensables tanto 

o

Homenaxes
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para el trabajo de campo que distingue en 
cualquier caso la labor de antropólogas y an-
tropólogos, como para la interpretación que 
estos científicos sociales deben llevar a cabo 
siempre sobre la misma realidad social y cul-
tural a la que interrogan y acerca de la cual 
investigan en sus muchas facetas. La Antro-
pología como una herramienta de observa-
ción, de análisis y de interpretación, nos era 
recomendada en cada momento de nuestro 
trabajo y de nuestro estudio, y aparece tam-
bién, en mi opinión, como una constante, en 
la propia obra científica de don Carmelo.

El profesor Lisón y su ejemplo nos guiaron 
a muchos por el sendero -en no pocas oca-
siones proceloso, discutido y agitado por mil 
vendavales- de la Antropología Social y Cul-

tural, como una práctica cuyos fundamentos 
científicos no deben ser nunca olvidados, 
pero cuyo aliento, íntimamente vinculado 
siempre a lo humano, tiene que acompañar 
siempre también -observación, participa-
ción, interpretación- a nuestras tareas.

Descanse el gran antropólogo, investigador 
y maestro, de estos afanes, y conservemos no-
sotros su recuerdo y sus enseñanzas mientras 
caminamos, observamos e interpretamos, 
por los caminos y vericuetos de este mundo. 
Que su recuerdo y memoria nos acompañen 
en cada momento de esa tarea.

José Luis Cardero López

Dúas imaxes do traballo de campo de Lisón Tolosana en Galicia
(Fundación Lisón-Donald)

Imaxe recente do profesor Lisón Tolosana
(Fundación Lisón-Donald)

Outra imaxe do traballo de campo en Galicia
(Fundación Lisón-Donald)

Homenaxes



6

Un ano máis, leváronse a cabo as Xor-
nadas do Entroido da Galiza, que xa 
acadan a oitava edición. Xa é tradi-

ción que teñan lugar unha semana despois 
dos días máis importantes do Entroido, e 
este 2020 (ano bisesto) celebráronse, cunha 
grande afluencia de público, os días 28 e 29 
de febreiro, no espazo Nemonon de Ponteve-
dra.

As actividades foron variadas: conferencias, 
presentación de libros, actuación musical, 
exposición fotográfica de Roberto de la To-
rre e mesas de debate.  Comezaron, puntual-
mente, o venres 28 coa inauguración a cargo 
de Anxo Rosales, membro da Sociedade An-
tropolóxica Galega (SAGA).

A presentación do libro Historia e recupera-
ción do Entroido de Samede (publicado pola 
editorial Ab Origine), que vén de publicar 
Emi Cagiao, foi o primeiro acto das Xorna-
das.

Este Entroido, que se leva a cabo no conce-
llo coruñés de Paderne (A Coruña), vivíu un 
renacemento a partir dunha pescuda que os 
nenos e nenas do lugar fixeron no colexio. 
A nai dun destes nenos, Emi Cagiao, seguíu 
co fío da investigación máis alá dun simple 
traballo escolar. Os vellos e vellas do lugar 
convertíronse nos informantes do seu tra-
ballo, que tivo como froitos a recuperación 
da festividade por parte da xente máis nova, 
primeiro, e a publicación do seu libro, poste-
riormente.

Esta obra conta cun abondoso e invaluable 
material gráfico, aportado pola propia ve-
ciñanza. Aparte de recuperación de traxes 
e personaxes, tamén saíu do esquecemento 
unha danza, a Muiñeira Cruzada, que ten 
como peculiaridades ser bailada o luns de 
Entroido e como mínimo por 10 parellas. 
Esta danza non se bailaba desde o ano 1961.

qCrónicas
de actividades

••

VIII Xornadas sobre o Entroido da Galiza
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Julio I. González, Anxo Rosales e Emi Cagiao

A continuación, unha representación da 
Asociación Felos e Madamas de Esgos (Ou-
rense) deu unha charla sobre o seu particu-
lar Entroido. Esta asociación naceu no ano 
2009 coa finalidade de pór en valor a tra-
dición do Entroido neste concello, que se 
leva fundamentalmente polas montañas de 
Rocas. Dúas madamas (Marina Díaz Rodrí-
guez e Esperanza Rodríguez Crespo) e un 
felo (Manuel Fariña Blanco) foron as per-
soas designadas para achegárnolo un pouco 
máis. Contaron anécdotas sobre os traxes, a 
tradición e o presente do Entroido en Esgos.

Marina Díaz , Manuel Fariña
e Esperanza Rodríguez

Aínda que non ten tanta sona como outros, 
onde tamén hai personaxes chamadas felos 
(como Maceda), comentaron con orgullo 
que o seu Entroido segue a celebrarse e que 
a veciñanza fai unha importante labor para 
conservalo, levando ás novas xeracións para 
implicarse e empaparse das tradicións locais.

Tamén comentaron, entre outras cousas, que 
o Entroido se conserva moi parecido a como 
era tradicionalmente, pero que hai algúns 
cambios nos nosos días, como a contratación 
de autobuses para chegar a todas as aldeas 
onde queden habitantes, factor que é moi im-
portante para eles: chegar a todos e todas.

A veciñanza visitada, pola súa parte, respon-
de moi ben a estas visitas e cada parada con-
vértese nun festín de delicias gastronómicas 
para estas madamas e estes felos que aínda 
van roubar (teatralmente) nos seus galiñei-
ros.

Julio I. González

A continuación, o historiador Julio I. Gon-
zález deu a conferencia O Mundo ao revés. O 
teatro de Entroido de Galiza.

Especializado en investigacións sobre ma-
nifestacións artísticas, teatro e espectácu-
los, aportou unha visión histórica sobre a 
influencia do teatro nas manifestacións do 
Entroido galego, a través de fontes diversas, 
como documentos antigos e referencias pic-
tóricas e artísticas na Galiza e en Europa.

Na Xornada do sábado, Carlos X. Ares pre-
sentou a súa obra, Festividades de inverno na 
provincia de Ourense. Máscaras, personaxes 
e rituais. (da editorial Dr. Alveiros), Premio 
Vicente Risco de Ciencias Sociais 2020.

Esta obra é un inventario moi extenso e 
conciso das festividades que se levan a cabo 
en Ourense, a provincia que máis tradición 
aporta ao noso Entroido.

Crónicas
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Carlos X. Ares

Nesta obra resúmese un traballo etnográfi-
co intensivo de tres anos, tras a visita a 151 
localidades ourensás (pertencentes a 56 con-
cellos), cun grande traballo de campo que 
inclúe incontables entrevistas de informan-
tes de entre 20 e 95 anos e visitas a todas as 
mascaradas e rituais dos que fala no libro.

Unha obra imprescindible se se quere profun-
dizar no asunto tan serio que supón o Entroi-
do na provincia de Ourense en particular, na 
que ocupa gran parte da vida social durante 
a invernía, tanto nos núcleos urbanos coma 
no rural.

Con el veu o grupo Escaravellos, que nos ob-
sequiou unha alegre actuación musical.

Grupo Escaravellos

A continuación, Lidia Mariño deu unha 
conferencia titulada A figura da Vella no 
Entroido.

Partindo da Vella mitolóxica e as súas ca-
racterísticas principais aportadas pola etno-
loxía, procedeu a facer unha comparación de 
certas figuras presentes en diversos Entroi-
dos galegos con outros europeos, defendendo 
a teoría que tras algunhas personaxes están 
antigos mitemas sobre a morte e o renace-
mento da vida, nun contexto cíclico e agra-
rio que foi a base do sustento da Humanidade 
desde o Neolítico.

Lidia Mariño e o fuso da Vella fiandeira

Por último, Chema Cebeiro, da Rexionalista 
de Teo (A Coruña), presentou o seu traballo 
sobre as danzas do Entroido do Ulla. Estas 
danzas, redescubertas de forma inesperada 
a través dun informante que fora bailador 
principal nelas, amplían o vistoso Entroido 
do Ulla, famoso sobre todo polos seus Xe-
nerais. Na conferencia explícase como foi o 
procedemento da recuperación (que levou 

Crónicas
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preto de cinco anos), grazas á vontade que 
ten a veciñanza de que a danza sexa incor-
porada de novo no seu Entroido (entenden 
de forma moi loable que a danza non pode 
ser fosilizada nin servir de demostración nos 
festivais, senón que debe ser incorporada 
como elemento vivo no Entroido do Ulla).

Rafael Quintía, presidente da SAGA, foi o 
encargado de clausurar estas xornadas en-
troidescas, facendo unha reflexión sobre o 
Entroido nos nosos días: como se pode com-
paxinar tradición e fenómeno turístico? Ex-
presou que o Entroido, incluído nas guías 
de turismo como un reclamo máis do noso 
país, debe ser tratado co respecto que me-
rece, como forma de convivencia social con 
códigos, oficiantes e unha ritualística pro-
pios, facendo referencia ao triste feito de que 
turistas agrediran, ou intentaran agredir, a 
participantes dalgunhas mascaradas tradi-

cionais. Como parte da identidade dos pobos 
e comunidades da Galiza, as persoas que vi-
sitan deben informarse mínimamente do que 
irán a ver, e ter un mínimo de empatía polas 
que o ofician.

Desde a SAGA, afirmamos contundentemen-
te que o noso Entroido debe ser digno e dig-
nificado. Por iso seguiremos realizando es-
tas Xornadas, estudando e colaborando coas 
persoas que fan posible que o noso Entroido 
siga tendo no posible toda a súa esencia, e fo-
mentando o seu respecto.

Ata o ano que vén. E que viva o santo En-
troido!

Texto: Ana Durán Penabad
Fotografías: Miguel Ângelo Bieitesq

Crónicas
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Dende que o ser humano é somos viaxei-
ros, percorrer o planeta está escrito 
no noso ADN. Primeiro coma seres 

nómades e co tempo por moi diversos mo-
tivos: o clima, a fame, a guerra ou, simple-
mente, na procura dun mellor lugar para vi-
vir. As nosas inquedanzas leváronnos tamén 
a viaxar para descubrir, conquistar, coñecer, 
e tamén para descansar ou recuperar a saú-
de. Nun mundo no que aparentemente pouco 
queda por explorar, a viaxe aínda pode ser 
unha aventura, cando menos interior. Coma 
dixo Henry Miller: “O noso destino nunca é 
un lugar, senón un novo xeito de ver as cou-
sas”.

Na tarde do venres 22 de novembro de 2019 
deron comezo as IV Xornadas sobre Antro-
poloxía da Sociedade Antropolóxica Galega 
(SAGA) e a viaxe foi o eixe central ao redor 
do que se desenvolveron as distintas conferen-
cias. Tiveron lugar no espazo NEMONON 

e contaron, unha vez máis, coa colaboración 
do Concello de Pontevedra. A xornada inau-
gural, e tamén as distintas intervencións, fo-
ron presentadas por Rafael Quintía Pereira, 
antropólogo e presidente da SAGA.

A primeira relatora foi a antropóloga e téc-
nica superior en turismo, Cristina Valdés. 
Na súa charla titulada Viaxes e turismo, 
unha visión antropolóxica, fixo un perco-
rrido histórico do fenómeno social, cultural 
e económico que é o turismo. Dende os des-
prazamentos con motivo dos Xogos, e tamén 
polas crenzas, na Antiga Grecia e na Roma 
Clásica ou as peregrinacións relixiosas na 
Idade Media ata o actual turismo de masas; 
explicou as circunstancias, contextos e mo-
tivacións que levaban, e levan, ás persoas a 
emprender unha viaxe. Falou tamén da ne-
cesidade de substituír a masificación e super-
ficialidade do turismo actual por outro xeito 
máis respectuoso cos lugares e coa xente, de 
establecer lazos entre visitantes e visitados, 
de substituír por experiencias o que é non é 
máis que consumo e da necesidade de respec-
tar a cultura local e a convivencia. Di que 
os destinos máis visitados hoxe en día pronto 
deixarán de ter atracción para os visitantes 
debido, precisamente, ás consecuencias das 
aglomeracións que agora reciben.

22 años de expediciones antropológicas a Si-
beria foi o título da videoconferencia impar-
tida por Carmen Arnau Muro que, por causa 
dun pequeno accidente, non puido acompa-
ñarnos de xeito presencial nesta ocasión. 
Carmen Arnau é doutora en Antropoloxía 
coa tese Chamanismo Siberiano vs. Cristia-
nismo Ortodoxo e a maior experta españo-
la no coñecemento dos pobos siberianos. As 
súas expedicións a Siberia en solitario come-
zaron coa pretensión de facer un pequeno 
traballo sobre unha das comunidades, pero 

q
IV Xornadas sobre Antropoloxía
 A viaxe: migración, turismo, expedición e introspección

Crónicas
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o encontro casual cunha chamana, e a súa 
invitación a acompañala nas visitas aos en-
fermos polos distintos poboados, fixéronlle 
cambiar o obxecto de estudo e o seu sistema 
de traballo para poder mergullarse na cultu-
ra local. Reivindica viaxar ao corazón dou-
tras culturas con respecto e escoitar, viaxar 
para coñecer aos outros. Destaca a adaptabi-
lidade do ser humano a diferentes contextos 
e coma produto deste feito a enorme diver-
sidade cultural que en Siberia, con moi di-
versas rexións, é moi salientable. Sen ningún 
tipo de axuda creou o Etnomuseo de los Pue-
blos de Siberia y Asia Central na provincia 
de Toledo, museo xestionado pola fundación 
que leva o seu nome.

Xa na mañá do sábado 23 tivo lugar a ex-
posición do tema Viaxes que parten o cora-
zón: migrantes entre dous mundos a cargo 
da licenciada en Socioloxía e doutora en 
Antropoloxía Luzia Oca. Coma experta en 
intervención social en comunidades cabover-
dianas en Galicia e coordinadora de proxec-

tos de integración ten unha estreita relación 
coas persoas que son obxecto do seu estudo. 
Dende a súa investigación explica os cambios 
producidos dende as primeiras viaxes migra-
torias, hai máis de 40 anos, das mulleres ca-
boverdianas que viven, fundamentalmente, 
na Mariña luguesa. As primeiras chegaron 
alí na procura das súas parellas, traballado-
res na construción de importantes infraes-
truturas ao longo do territorio español. Des-
taca que detrás da migración económica non 
hai liberdade e que non é un proxecto per-
soal senón familiar, conta coma a sociedade 
de orixe de estas mulleres é unha sociedade 
nacida da escravitude e da mestizaxe, onde 
a muller ten unha importante presenza no 
traballo e na vida social. Fai tamén un apun-
tamento comparativo sobre a poligamia visi-
ble en Cabo Verde fronte a invisible na nosa 
sociedade. Amosa varios relatos etnográficos 
de mulleres migrantes, explicando a soidade 
das pioneiras e o grande acubillo que signifi-
caron para as que viñeron despois.

O concelleiro de Patrimonio, Xaquín Moreda, xunto a
Cristina Valdés e Rafael Quintí da SAGA na presentación das Xornadas

Intervención de Cristina Valdés Intervención de Carmen Arnau

Crónicas
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A segunda intervención da mañá, despois 
dunha pequena pausa para tomar café e algo 
de doce, foi a de José Luis Cardero. O doutor 
en Ciencias Políticas e Socioloxía, coa espe-
cialidade de Antropoloxía, e doutor en Cien-
cias das Relixións, levou os asistentes ata A 
viaxe cara ás fronteiras e términos do Alén. 
Falou da morte, do que hai fora dos límites 
do coñecido e que en moitas ocasións é o ne-
gativo, o perigo. Conta que na antigüidade o 
mar era a fronteira co Alén e subliña o feito 
de que moitas das características da viaxe ao 
outro mundo son comúns nos relatos de moi-
tas culturas, sendo común así mesmo a esca-
seza de detalles sobre o que nese escenario 
acontecía. A través de imaxes prehistóricas 
amosa as representacións que o ser humano 
facía dos habitantes dese lugar descoñecido 
e temido, así coma dos poucos que podían 
adentrarse nel e volver con vida. Os cha-
máns eran nun principio os únicos que tiñan 
esa capacidade, e en tódalas representacións 
a súa volta ao mundo coñecido ocorría des-
pois dunha transformación. Di que a nosa 
preocupación pola vida mais alá da morte é 
evidente dende o inicio dos tempos e explica 
o significado da simboloxía empregada para 
protexernos dos que alí moraban, uns sím-
bolos comúns á maior parte da humanidade.

Intervención de Luzia Oca

Pola tarde tivemos a oportunidade de cruzar 
o Atlántico co xornalista, doutor en Ciencias 
da Comunicación e historiador, Santiago del 
Valle. Galegos en Vilcabamba, o último rei-
no inca independente: Cronistas, conquista-
dores e exploradores foi a participación de 
Santiago nestas xornadas, unha fascinante 
viaxe da man das súas investigacións para 

acadar a localización precisa de Vilcabam-
ba. Este lugar era un espazo sagrado e esa 
condición convertíao nun símbolo de resis-
tencia e rebelión fronte aos conquistadores, 
nel refuxiouse Manco Inca cando era perse-
guido polos españois. A existencia do lugar 
era incuestionable grazas a abundante docu-
mentación histórica existente, pero ata o de 
agora non se puideran localizar os restos ar-
queolóxicos. O territorio non estaba correc-
tamente representado nos mapas, de aí que 
os intentos para localizalo non tiveran éxito. 
Despois de dazaseis expedicións arqueolóxi-
cas á zona e grazas ao descubrimento dunha 
plataforma cerimonial (ushnu), á investi-
gación da toponimia, as lendas, os penedos 
(moi importantes na cultura local) e á teste-
muña dunha muller sobre un achado casual 
do seu fillo, hoxe en día son moitos os restos 
atopados que indican o descubrimento do lu-
gar exacto onde se atopa Vilcabamba.

Intervención de José Luis Cardero

A última das miradas sobre o feito de viaxar 
veu da man do fotógrafo, explorador, guía 
de viaxes e membro de la xunta directiva 
da Sociedad Geográfica Española, Diego 
Cortijo. A súa conferencia levaba por títu-
lo Explorando selvas y desiertos hacia Ítaca. 
Diego ten feito moitas expedicións, incluso 
subacuáticas, sendo unha das poucas persoas 
que estivo no Tassili. Recoñece que concibe a 
viaxe dende unha perspectiva romántica, ao 
xeito das antigas expedicións. As inquietudes 
persoais e a curiosidade levárono a viaxar 
dende moi novo, en canto tivo a oportuni-
dade, así foi coma comprendeu que os nosos 
prexuízos sobre outros lugares desaparecen 
ao coñecelos. Xa dende un principio tiña un 
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enorme interese pola procura das cidades 
perdidas e, aínda que explica que o Dorado 
non existe, si está convencido da existencia 
dun antigo asentamento inca na selva ama-
zónica. Explica como os habitantes da selva 
amazónica son moi diferentes entre si, inclu-
so entre comunidades veciñas, para el o fac-
tor determinante de esas diferenzas é o grado 
de contacto co exterior. Na selva peruana de 
Madre de Dios localizou o que parece unha 
enorme cara gravada na pedra da que tivera 
coñecemento a través das comunidades nati-
vas. A morfoloxía do rostro, semellante aos 
andinos, da pulo ás súas investigacións na 
procura de vestixios dos incas na selva baixa.

Despois de cada exposición houbo unha rol-
da de preguntas na que o numeroso publico 
asistente foi moi participativo. Como anéc-
dota destas xornadas, un pequeno retraso 
no comezo da primeira das conferencias do 
sábado propiciou unha pequena e improvisa-
da mesa redonda entre Rafael Quintía, José 
Luis Cardero e Diego Cortizo sobre o risco 
nas viaxes. A idea común xurdida neste pe-
queno debate podería ser a de que hai que 
atreverse a saír da nosa zona de confort, que 
a realidade soe ser diferente ás expectativas 
e que nunha viaxe é mais doado saber cando 
empeza que non cando remata.

O domingo 24, e para rematar unhas xorna-
das dedicadas á viaxe dende diversas perspec-
tivas, qué mellor que unha viaxe no tempo 
visitando a réplica dun poboado da Idade do 
Bronce no Parque Etnoarqueolóxico Outeiro 
das Mouras e os marabillosos petróglifos que 
hai nas proximidades.

Visita ao Parque Etnoarqueolóxico Outeiro das Mouras

Texto: Pilar López Vilas
Fotografías: Miguel Angelo Bieites,

Ana Durán Penabad

Intervención de Santiago del Valle Intervención de Diego Cortijo
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qI Xornadas Casto Sampedro

A Sociedade Antropolóxica Galega 
(SAGA), en colaboración co Concello 
de Pontevedra, o Concello de Redon-

dela e a Deputación de Pontevedra, organi-
zou a primeira edición das Xornadas Casto 
Sampedro, nos días 3 e 4 de maio de 2019.

Os eventos dividíronse en dúas xornadas: a 
primeira tivo lugar na Casa da Cultura en 
Redondela, na que se realizaron varias con-
ferencias a cargo de especialistas en etno-
musicoloxía, antropoloxía  e arqueoloxía. 
A segunda consistíu nun roteiro pola cidade 
de Pontevedra, chamado Tras as pegadas de 
Casto Sampedro en Pontevedra, a cargo do 
historiador da arte Telmo Crespo. 

A xornada en Redondela comezou ás 17.30 
coa intervención da etnomusicóloga Xulia 
Feixoo e do antropólogo Rafael Quintía, 
que deron unha introdución e presentaron 
ás persoas encargadas das conferencias. Os 
temas xiraron, baixo a figura radial de don 
Casto Sampedro, en tres direccións: a músi-
ca, o folclore e a arqueoloxía. 
Pero quen era ese home que dá o seu nome a 

unhas xornadas sobre estes temas? Por que? 
Pois pola sinxela razón de que don Casto era 
todo iso (e moito máis): musicólogo, folclo-
rista e arqueólogo. Unha mente metódica, 
brillante e curiosa. Un home reservado e dis-
creto, tamén; un pouco esquecido, ultima-
mente, e que merecía ser recoñecido na cida-
de onde contribuíu a conservar o seu legado 
material, inmaterial e histórico. 

Casto Sampedro naceu en Redondela en 
1848, pero vivíu a maior parte da súa vida 
en Pontevedra, onde morreu no ano 1937, aos 
89 anos de idade. Home de grande cultura,  
con coñecementos de linguas clásicas, so-
bre paleografía, epigrafía e música, exerceu 
como avogado. Non obstante, a súa inquietu-
de humanística fixo que fose un excepcional 
recopilador e difusor de fontes históricas e 
tamén do folclore. Foi, ademais, o fundador 
e presidente da Sociedade Arqueolóxica de 
Pontevedra. 

Un dos logros máis sonados desta Sociedade 
foi conseguir a conservación dos escasos res-
tos que quedan do antigo Convento de Santo 
Domingo, en Pontevedra, nunha época de 
profunda transformación urbana na que des-
apareceron moitos edificios emblemáticos da 
cidade. 
A Sociedade foi perdendo pulo pero foi a se-
mente do que sería o futuro Museo Provin-
cial de Pontevedra, do que Casto Sampedro 
foi o seu primeiro director. As pezas que a 
Sociedade fora recopilando da destrución e 
do esquecemento, constituíron a primeira 
colección deste museo. Tamén foi nomeado 
Cronista da Cidade de Pontevedra, socio nu-
merario fundador da Real Academia Galega, 
socio da Real Academia da Historia e presi-
dente da Comisión Provincial de Monumen-
tos.

No eido musical, Sampedro iniciou unha 
extensa recopilación que foi publicada pos-
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tumamente co nome Cancionero Musical de 
Galicia no ano 1942, editado e prologado 
por José Filgueira Valverde. Tamén foi coor-
dinador de tarefas de músicos e musicólogos, 
como Ramón Arana, Víctor Armesto e San-
tiago Tafall.

A primeira conferencia, referente á música, 
foi a cargo do musicólogo Xavier Groba, 
cuxo tema central foi a figura de Casto Sam-
pedro e a súa labor no contexto musical. 

Para Xavier Groba, a obra póstuma de Sam-
pedro, Cancionero Musical de Galicia, foi o 
gran fito no estudo da música de tradición 
oral. O estudo da música tradicional non foi 
nunca uniforme no noso país. Tras o fran-
quismo, no que houbo un gran vacío inves-
tigador,  hai unha gran actividade auspicia-
da sobre todo por particulares e asociacións 
culturais, con gran cantidade de acopio de 
melodías e publicacións tanto en medios 
escritos como en gravacións.  Temos unha 
importante produción de recopilación, por 
exemplo, no arquivo do Consello da Cultura 
Galega, nos fondos discográficos, etc. 

Non obstante, a pesar da gran labor reali-
zada por moitos colaboradores, non hai un 
criterio sólido común na investigación. O 
Cancionero Musical de Galicia, segue a ser, 
con todo isto, o gran corpus da nosa tradi-
ción musical galega.

A segunda conferencia da Xornada, sobre 
folclore (e folclorismo) da antropóloga Bea-
triz Bustos Miramontes, tiña como título 

Galicia conxelada: a necesidade da reflexión 
antropolóxica na actualidade. 

Don Casto Sampedro Folgar

Nesta amena e entretida conferencia, a tra-
vés do humor e da sorna (esa cualidade tan 
galega moi incomprendida nestes tempos), o 
tema central foi o estereotipo cultural galego 
a partir do uso do folclore musical. En parti-
cular, deu un repaso de como no franquismo, 

Xulia Feixoo, Rafael Quintía e Xavier Groba Intervención de Xavier Groba

Crónicas



16

a través do Noticiario Documental (mellor 
coñecido como NO-DO), construíronse este-
reotipos culturais e relacións de xénero con 
implicacións políticas a través de relacións 
musicais. Tema que non está para nada supe-
rado, xa que a publicidade e as redes sociais 
continúan co método do estereotipo a través 
do folclorismo, só que en vez de finalidade 
política, hai unha evidente finalidade co-
mercial.

A terceira conferencia da tarde centrouse, 
finalmente, na arqueoloxía. Rafael Rodrí-
guez, arqueólogo da Deputación de Ponteve-
dra, na súa conferencia Entre sachadores e 
burócratas. Unha ollada á arqueoloxía gale-
ga actual fixo un percorrido desde os inicios 
da arqueoloxía en Galicia ata os nosos días, 
destacando as personalidades máis relevan-
tes neste eido, e os grandes fitos desta disci-
plina no noso territorio.

Tamén houbo espazo para a autocrítica do 
sector, dando énfase a unha necesidade de 
colaboración e diálogo entre as persoas pro-
fesionais da arqueoloxía e a Administración, 
primeiro, e entre estas entre si.

Finalmente, houbo unha mesa de debate en-
tre o presidente da SAGA, Rafael Quintía, e 
as persoas conferenciantes sobre o estado ac-
tual dos temas centrais das Xornadas.

A Xornada do domingo comezou diante das 
ruínas de Santo Domingo, na cidade de Pon-
tevedra, coa actuación dos Trubincos do Ba-
tán, para dar paso a continuación a un ro-
teiro capitaneado polo historiador da arte 
Telmo Crespo.

Percorrimos a Pontevedra que don Casto con-
tribuíu a conservar, desde o antigo Convento 
de Santo Domingo, pasando pola Basílica de 
Santa María, as vellas casas señoriais, as súas 
prazas (da Ferrería, da Leña, da Verdura)… 
pero tamén percorrimos na imaxinación os 
lugares onde noutrora houberon importantes 
construcións (a desaparecida muralla coas 
súas torres) e antigos barrios, como os dos 
pescadores (cando en Pontevedra aínda ha-
bía) que hoxe son zonas residenciais, como a 
Moureira. 

O roteiro rematou nos xardíns que levan o 
nome do home que dá o nome a estas Xor-
nadas, o soñador que tras esa fachada re-
servada, no seu día tamén debeu visualizar 
esta cidade como os que participamos neste 
roteiro, sentindo a maxia das súas historias e 
da súa música. Grazas, don Casto, por ser a 
excusa perfecta para recrearnos. E ata o ano 
que vén. Repetiremos!

Texto e fotografías: Ana Durán Penabad

Intervención de Beatriz Bustos Intervención de Rafael Rodríguez
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A SAGA, dentro da súa liña de colabora-
ción coa Biblioteca Pública Municipal 
de Verín,  ten andado polo medio nun 

dos proxectos de investigación e divulgación 
mais interesantes desenvolvidos dende esta 
entidade. O gran xeofísico e mestre de car-
tógrafos, o ourensán de Vilardevós, D. Ro-
dolfo Núñez de las Cuevas prestou parte dos 
seus fondos documentais e propiciou a obten-
ción doutros co gallo de levar a cabo unha 
excepcional exposición cartográfica históri-
ca que estivo aberta ó público en outubro de 
2019. Grazas á colaboración da Fundación 

Penzol maila Biblioteca de Galicia, puide-
ron verse extraordinarios mapas que, como 
conxunto, integraban unha imaxe do devir 
histórico da identidade galega. Pode que un 
dos mais sorprendentes de todos eles fora un 
inédito mapa realizado en segredo durante a 
segunda guerra mundial por parte dos ser-
vizos cartográficos alemáns co obxectivo de 
fixar información relevante sobre cuestións 
como os recursos estratéxicos mineiros en 
Galicia, especialmente o wolframio.

g
Participacións

da SAGA ••

Cartografía histórica de Galicia
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II Xornadas de Novela Histórica
da Biblioteca Pública Municipal de Verín

No mes de marzo de 2019 aconteceron 
as II Xornadas de Novela Históri-
ca da Biblioteca Pública Municipal 

de Verín, Ourense e a SAGA tivo a honra de 
colaborar de novo no desenvolvemento deste 
gran evento. Todo este ciclo de conferencias 
en torno á Novela Histórica estivo organi-
zado pola Biblioteca Pública Municipal, a 
Concellería de Cultura do Concello de Ve-
rín, a Sociedade Antropolóxica Galega e a 
Asociación Escritores con la Historia.

Se nas anteriores de 2018 o Santo Graal foi o 
referente do programa, nesta edición fórono 
os tesouros, os camiños cara Galicia e a tur-
bulenta relación con Roma e o poder central 
os que cumpriron a función de artellar ó seu 
redor o discurso, en clave galega, das plumas 
convidadas.

Escribir é construír. Erguer unha realidade 
que xurde a partires dos materiais dispoñibles 
nalgures e do esforzo de reunilos e darlles 
coherencia. Logo de milleiros de anos de li-
teratura de tradición oral, a escrita permitiu 
ampliar a escala dos primeiros “lumes de la-
reira” que, co tempo, mesmo chegaron a ser 
radioeléctricos, catódicos; e ultimamente de 
plasma. Outra cousa é a calidade, intención e 
oportunidade desta fartura contemporánea.
En calquera caso, o substantivo é o feito 
de que a produción e consumo de discursos 
é algo inevitable, unha forza moi poderosa 
dende calquera tempo, como os feitos demos-
tran e o éxito da novela certifica. No caso da 
Historia, non son hoxe en día os manuais e 
o ensaio os que copan o interese por ler: Son 
as novelas.

Boa parte desa realidade creouna o mais que 
cabaleiro e menos que barón, Sir Walter Sco-
tt, cas súas novelas, a partires de finais da 
primeira década do 1800. Estas tiveron, e 
teñen, un enorme éxito mundial que acadou 
tamén a España e Galicia, onde circularon 
traducións dende ese intre, ademais de pro-
ducirse obras novas e autóctonas. Entre estas 
Ramiro, Conde de Lucena (1823) que figura 
como a primeira novela histórica en lingua 
española e El Caballero Verde (1844) do 
escritor galego Benito Vicetto. Esta última 
ten sido obxecto de edición e comentario por 
parte do Dr. Filólogo e Historiador galego 
Ricardo Polín.

Tanto as obras do escocés como as outras -ó 
xénero literario en realidade- xurdiron do 
conflito entre dous modelos de relación co 
poder. O Absolutismo e o Liberalismo, libe-
rais e conservadores, Carlistas e partidarios 

A Biblioteca Pública Municipal de Verín organizou en colaboración ca Sociedade Antropolóxica 
Galega SAGA e o Concello de Verín as II Xornadas de Novela Histórica  do 29 ó 30 de marzo 
de 2019. Na SAGA entendemos que Galicia e a súa cultura deben seguir presentes no miolo dos 
grandes debates e discursos contemporáneos. Entendemos que propiciar esta participación é un 
deber e unha oportunidade para que a Historia de Galicia sexa, tamén, un factor de impulso en 
tódolos sentidos.
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da Raíña Isabel, sobriña do infante D. Car-
los. Detrás está tamén a tensión entre o novo 
modelo produtivo e económico; o industrial 
e o capitalista, burgués, fronte ó sistema an-
terior baseado no control estamental do sec-
tor primario. Romanticismo, nacionalismo e 
imperialismo son ademais outras perspecti-
vas que fixeron posible, e conveniente para 
moitos, un novo xeito de relación social co 
pasado: A Novela Histórica.

Esta non estivo sola naquela galerna política 
entre o Antigo e o “novo” Réxime. Os perio-
distas e os dramaturgos contribuíron tamén 
ó derrube dos vellos postulados de tradición 
feudal, autoritaria e despois absolutista. Para 
iso cumprían outros novos, e un deseño di-
dáctico dos mesmos que dese cobertura ó 
novo sistema económico fundamentado na 
autonomía dos grandes emprendedores e na 
creación —que resultou moi literaria— dun-
ha personaxe fundamental dende aquela: O 
Estado nacional. Este, como toda personaxe 
precisaba unha biografía que deu en chamar-
se a Historia das nacións, dos países...

Aquela transición do XVIII ó XIX foi 
tamén o tempo de G.W.F. Hegel, o filósofo 
historicista que instalou a idea de que as so-
ciedades son o resultado da súa Historia e, xa 
que logo, a fixación desta —o discurso his-
tórico— é a ferramenta que permitiría crear 
estados poboados por persoas libres, sempre 
e cando a vontade destas e a do estado coin-
cidan, claro. O “proceso” histórico, sería 
unha manifestación transcendente orientada 

ó obxectivo superior da liberdade, entendida 
como un produto polo que, resulta “natural” 
pagar un prezo.

Dende aquela, e con todo este contexto ape-
nas trazado aquí, heroes, mártires e malva-
dos; vítimas oportunistas e verdugos, entre 
outros moitos, poboan incontables páxinas 
dun fenómeno de grande importancia para 
comprender a natureza e xénese do mundo 
no que vivimos. E por iso tamén, dende aque-
la, tivo razón J.L. Borges cando explicou 
que a Historia é unha entre as ficcións. Nun 
mundo coma este que santifica a novidade 
constante, que non cesa, proteica, aquilo que 
achega a seguridade do inmutable, do que 
“sempre foi así” é un valor en alza directa-
mente proporcional á densidade de discursos 
entrecruzados. Historias ficticias e ficcións 
históricas. Historia con forma de ficción his-
tórica e ficción travestida de Historia.

Por iso, reflexionar sobre a Novela Históri-
ca e sobre o porqué do grande interese que 
suscita no público, son cuestións que atinxen 
e interpelan directamente a calquera socie-
dade contemporánea. Este mes de marzo, na 
Biblioteca Pública Municipal de Verín, dara-
se a oportunidade de ser partícipes e en pri-
meira liña, desa importante parte do proceso 
colectivo de construción social da realidade.

Igual que na edición anterior, segue a ser 
certo que como afirmamos daquela: “Os e as 
novelistas da Historia son grandes creadores 
de visibilidade cultural. Existir en simbiose 
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con seu traballo resulta de grande interese 
colectivo polas razóns expostas; e no caso de 
Galicia, unha é interacción que inda pode fa-
cerse moito mais dinámica e produtiva.”
Na SAGA entendemos que Galicia e a súa 
cultura deben seguir presentes no miolo dos 
grandes debates e discursos contemporáneos. 
Entendemos que propiciar esta participación 
é un deber e unha oportunidade para que a 
Historia de Galicia sexa, tamén, un factor 
de impulso en tódolos sentidos. A relación 
tantas veces simbiótica tamén entre o cinema 
maila literatura é un tema que xurde moitas 
veces. Tantas, por exemplo, como cando se 
formula a pregunta de que acontecería se as 
grandes producións internacionais realiza-
sen guións e proxectos baseados nos contidos 
propios da cultura galega.

Sobre cartel deste ano mailos seus protago-
nistas, pódese comentar o seguinte:

Santiago Posteguillo (Valencia, 1967) é 
profesor de Lengua e Literatura na Univer-
sidade Jaume I de Castellón. Estudou litera-
tura creativa en Estados Unidos e lingüísti-
ca, análise do discurso e tradución no Reino 
Unido.

De 2006 a 2009 publicou a súa triloxía Afri-
canus sobre Escipión e Aníbal e de 2011 a 
2016 a triloxía sobre o emperador de orixe 
hispana Marco Ulpio Trajano.

Foi premiado pola Semana de Novela Histó-
rica de Cartagena. Obtivo o “Premio de las 
Letras” da Comunidade Valenciana no 2010 
e o Premio Internacional de Novela Históri-
ca de Barcelona en 2014.

En 2015, resultou proclamado Escritor del 
Año pola Generalitat Valenciana. Entre 
2012 e 2017 publicou tamén tres volumes de 
relatos sobre a historia da literatura que fo-
ron moi gabados pola crítica e mailo público.
Santiago Posteguillo é Doutor pola Universi-
dade de Valencia e ten impartido seminarios 
sobre ficción histórica en diversas universi-
dades europeas e de América Latina.

En 2018 foi Profesor Convidado do Sidney 
Sussex College da Universidade de Cambrid-
ge (Gran Bretaña)

“Yo, Julia”, a súa última novela, rescata do 
esquecemento a vida e maila memoria da 
emperatriz mais poderosa da antiga Roma; 
unha muller que transformou o seu contexto 
e mudou o decurso da Historia para sempre.

Margarita Torres Sevilla (La Bañeza, 
1969), Orixinaria de Xinzo de Limia, Ou-
rense. É doutora en Historia Medieval e 
exerce como profesora titular desta materia 
na Universidade de León.

No ano 2000 participou en calidade de Visi-
ting Scholar, na vida académica da Univer-
sidad de Cambridge (R.U de G.B) integrada 
no claustro académico do St John’s College.
Ten sido merecedora, en dúas ocasións do 
“Premio Nacional para Jóvenes Medievalis-
tas”, que concede a Sociedade Española de 
Estudios Medievais.

En 2000 recibiu o Primer Premio Nacional 
de Estudios Genealógicos, pola súa tese de 
doutoramento sobre “A Aristocracia medie-
val de León y Castilla”. En 2004, conce-
déuselle por unanimidade do xurado, da 
Academia Internacional de Genealogía y 
Heráldic,  o Premio Internacional Florian-
ne de Koskull; polo conxunto dos seus traba-
llos científicos.

É Autora de más de medio cento de artigos e 
relatorios; entre os seus libros podemos des-
tacar: Linajes nobiliarios en León y Castilla 
(siglos IX-XIII); El Cid y otros señores de 
la guerra; Batallas legendarias; y el oficio de 
la Guerra; Enrique de Castilla.

Desde hai uns anos é a Cronista Oficial de 
León, ademais de membro de tres Acade-
mias, entre elas a Hispano-Belga da Histo-
ria.

José Luis Corral Lafuente (Daroca, 1957). 
Premio das Letras Aragonesas 2017 e meda-
lla de Plata no XXXIV Festival Internacio-
nal de Cine e TV de Nova York, dirixiu pro-
gramas de radio e TV e exerceu como asesor 
histórico do cineasta Ridley Scott durante 
a realización do premiado filme: 1492. La 
conquista del paraíso.
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Catedrático de Historia Medieval, é autor 
de 35 ensaios como: Historia universal de la 
pena de muerte (2005), Breve historia de la 
Orden del Temple (2006), Una historia de 
España (2008), El enigma de las catedrales 
(2012) ou Misterios, secretos y enigmas de la 
Edad Media (2017).

Como escritor, actualmente está conside-
rado como o mestre da novela histórica es-
pañola contemporánea, por obras como El 
salón dorado (1996); El amuleto de bronce 
(1998); El invierno de la corona (1999); El 
Cid (2000); Numancia (2003); El núme-
ro de Dios (2004); El caballero del templo 
(2006); El amor y la muerte (2010); La pri-
sionera de Roma (2011); El códice del pere-
grino (2012); El médico hereje (2013), El 
trono maldito (con Antonio Piñero, Planeta 
2014), la serie Los Austrias (2016 y 2017); 
ou Batallador (con Alejandro Corral, 2018). 
Neste sentido, Los Austrias III: El dueño del 
mundo, culmina a triloxía sobre os Austrias 
na primeira metade do séculoo XVI. Unha 
dinastía e un tempo que mudaron a historia 
de España, de Europa e do mundo.

Alejandro Corral Orea (Zaragoza, 1989)
Licenciado en Administración e Dirección 
de Empresas. Estudiou nas universidades de 
Zaragoza e Gdansk, Polonia, e prepara o seu 
doutorado en torno á inversión social res-
ponsable.

Tras traballar en diversas actividades cultu-
rais, debutou con forza no panorama litera-
rio con “El Cielo de Nueva York” (Editorial 
Minotauro. 2015), unha novela que se move 
con habilidade entre o xénero negro e o fan-
tástico. Un thriller de terror psicolóxico no 
que realidade e ficción conflúen xerando 
universos paralelos onde nada ni ninguén é 
o que parece.

Aínda que non é propiamente un escritor de 
novela histórica a súa presenza nestas xorna-
das está máis que xustificadas por dous mo-
tivos: Primeiro porque é exemplo de coma 
un escritor novel pódese facer oco e segundo 
porque estes talleres de apoio ao público con 
inquedanzas pola escritura xa é un especia-
lista, dado que leva realizados un número 
considerable deles.

Francisco Narla (Lugo, 1978).
Escritor e comandante de línea aérea. Publi-
cou novela, relatos, poesía, ensaios técnicos 
e artigos. Como conferenciante, ten partici-
pado en diferentes foros, como centros uni-
versitarios ou programas de radio e televi-
sión.

En 2018 gañou o I Premio Edhasa de Na-
rrativas Históricas ca obra Laín el bastardo 
publicada en marzo do 2018. Polifacético, 
entre as súas aficións e filias figuran acti-
vidades tan dispares como a cociña, a pesca 
con mosca, os bonsáis ou a moda.

O alcalde recibindo oficialmente as persoas participantes e escritores. Dende a Esquerda:
Francisco Narla, Antonio Piñero, Santiago Posteguillo, Margarita Torres e de pé José Luís Corral.
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Comprometido coa defensa da cultura, ten 
abandeirado proxectos como Lendaria, des-
tinado a recuperar, protexer e divulgar a tra-
dición máxica da súa terra: Galicia.

En 2009 publica a súa primeira novela, Los 
lobos del centeno. En novembro de 2010 ve a 
luz a segunda obra de ficción, Caja negra, re-
editada en 2015 e traducida a varios idiomas.
En 2012 sorprendeu con Assur, coa que reci-
be el aplauso do público e acada un posto nas 
listas dos mais vendidos. Ó ano seguinte pre-
sentou Ronin, pola que foi considerado como 
un dos mais versátiles e talentosos escritores 
de novela histórica do momento, xénero que 
ó que deu continuidade co seu traballo mais 
persoal: Donde aúllan las colinas.

José Calvo Poyato
Catedrático de Historia e doutor pola Uni-
versidade de Granada en Historia Moderna. 
A fin da Casa de Austria e maila chegada dos 
Borbóns á España teñen constituído a parte 
fundamental das súas investigacións. Porén, 
outros contextos históricos teñen ocupado 
tamén os seu esforzos literarios e de divul-
gación.

En 1995 publicou a súa primeira novela: “El 
hechizo del rey” á que seguiron “Conjura 
en Madrid” e “La Biblia Negra”. Varias das 
súas obras están traducidas a diferentes idio-
mas.

Como novelista interesado nas épocas que 
constitúen a súa especialidade profesional, 
desenvolve ademais unha especial sensibili-
dade cara ás mulleres que, pola súa perso-
nalidade, chamaron a a atención dos seus 
contemporáneos, como pode ser o caso de 
Catarina Sforza, protagonista de “La dama 
del dragón” e Hipatia de Alexandría, figu-
ra principal de “El Sueño de Hipatia”. Con 
“La Orden Negra” foi finalista do premio 
Torrevieja, en 2005.

Foi fundador e primeiro director, entre 2003 
y 2006, da revista “Andalucía na Historia” 
e é colaborador asiduo de revistas como “La 
Aventura de la Historia” e “Historia y Vida”.
Gañou o “Premio Juan Valera”, o “Mono-
grafías” de investigación e o Accesit ó Pre-

mio de Historia Social “Juan Díaz del Mo-
ral” por varias dos seus traballos. Posúe 
tamén o “Premio Juan Bernier” de Historia. 
É membro da Real Academia de Córdoba. 
Militante del Partido Andalucista, foi o al-
calde de Cabra (Córdoba) a súa cidade natal, 
entre 1991 e 2000. Tamén deputado do Par-
lamento de Andalucía na IIIª (1990-1994), 
VIª (2000-2004) e VIIª (2004-2008) le-
xislaturas; nestas dúas últimas foi portavoz 
do seu Grupo Parlamentario.

En 2005 dimitiu como deputado e abando-
nou a política activa. Dende 2008 mantén 
una columna de opinión semanal no diario 
ABC, edición de Córdoba.

Nada menos que dez intervencións musicais 
van acompañar ás intervencións sobre a li-
teratura. A persoa encargada será Emilio 
Arias.

Emilio Arias (Astorga, 1969). Trobador, 
luthier e investigador de instrumentos me-
dievais, naceu o 1 de decembro de 1969 en 
Astorga (León), aínda que actualmente resi-
de en Pamplona (Navarra).

Bebendo das fontes tradicionais, comeza 
a tocar a zanfona, o rabel e a gaita leone-
sa, recompilando e interpretando romances 
tradicionais e medievais cantados ó son do 
instrumento como fixeron orixinalmente os 
antigos xograres e trobadores.

Mas tarde, xurde nel outra paixón: “la lu-
theria” ou investigación e fabricación de ins-
trumentos. Comeza así, a interesarse pola 
construción de instrumentos medievais tan-
to a tamaño real como de reproducións en 
miniatura dos mesmos (rabeis, zanfonas, 
fídulas, albogues, pandeiros, salterios....). 
Hoxe día expón os instrumentos e ofrece re-
citais nos que interpreta música tradicional, 
medieval e renacentista transportando ó seu 
público cara outro tempo.

Actualmente ten un disco titulado CANTO 
DE ULTREYA onde recompila música rela-
cionada co Camiño de Santiago, fundamen-
talmente, romances medievais tradicionais e 
coplas de cego. Está gravado en directo na 
Igrexa do Crucifixo de Puente la Reina(Na-
varra).
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Tamén forma parte do Emsemble de músi-
ca antiga do grupo ELFENTHAL (Maite 
Itoiz e mais Jonh Kelly). Actualmente des-
envolven o programa “El Retorno de los Re-
yes” na que Emilio Arias toca: rabel, zan-
fona, organistro e gaita, ademais de cantar. 
Teñen tocado xa en diferentes auditorios, 
como os de Roncesvalles, Estella, Noain, 
Artajona, etc...

Ultimamente realiza concertos didácticos 
na compañía da escritora de novela histórica 
e grande amiga da Biblioteca de Verín, Toti 
Martínez de Lezea. Con ela, xuntos, fan un 
persoal repaso histórico ó Camiño de Santia-
go na Idade Media, dentro do proxecto “EL 
OTRO CAMINO DE SANTIAGO”. Con 
este programa teñen percorrido diferentes 
puntos da Península.

Como moderadores e presentadores das II 
Xornadas van contar tamén con autores e 
grandes especialistas como son:

Antonio Piñero Sáenz
Catedrático de Filoloxía Grega da Universi-
dade Complutense de Madrid, especializado 
en lingua e literatura do Cristianismo Primi-
tivo.

É autor e escritor de numerosas obras no 
eido do cristianismo e xudaísmo. Xunto ó seu 
prestixio internacional como investigador, 
destaca a súa faceta, sobradamente testemu-
ñada, de comunicador e paixón que transmi-
te nas súas intervencións. Estas caracterís-
ticas outórganlle un fluír e un estilo únicos 
a mensaxe deste autor voluntariamente afin-
cado en Galicia, onde desenvolve e cataliza 
outros proxectos relacionados ca cultura e a 
transmisión democrática e libre do coñece-
mento. 

Está considerado un académico experto de 
renome internacional en temas relaciona-
dos con mundo hebreo do século I e có Novo 
Testamento.

Na súa obra de investigación destaca a obra 
“Los cristianismos derrotados” (2007, edi-
torial Edaf, Madrid) polo que acadou o 
“Premio Finis Terrae”, (primeiro premio de 

investigación). En novela destaca a novela 
histórica, escrita conxuntamente con José 
Luis Corral: “El trono maldito”, (Planeta, 
2014).

Manuel Mandianes Castro
Misioneiro en Colombia durante 5 años, 
estudou e doutorouse en Antropoloxía e en 
Teoloxía, en Francia, e en Ciencias Políti-
cas, en España. Colaborador de moitos me-
dios de comunicación e notorio integrante da 
realidade cultural galega das últimas déca-
das, ten manexado unha ampla variedade de 
rexistros do saber.

É autor dunha ducia de ensaios, entre eles: 
Loureses un village de la Galice; El valle de 
Josefat; Las serpientes contra Santiago; Pe-
regrino a Santiago; El fútbol (no) es así; ou 
Viaje sin retorno.

Como di el mesmo, até o de agora non ten 
querido atravesar o soarego onde se está mais 
preto do Ceo. Publicou en 2018 a novela En 
blanco e Participará nas II Xornadas de No-
vela Histórica da Biblioteca de Verín en cali-
dade de presentador do evento.

Tanto os autores e autoras do ano pasado 
como os deste teñen, como conxunto, unha 
importante relación con Galicia e a súa cul-
tura ou con temas que atinxen directamente 
á cerna da Historia galega. Francisco Nar-
la é galego e un prestixioso autor; Manuel 
Mandianes é un galego tamén, autor e moi 
coñecido especialista en temas galegos; a 
moderadora Noa González Sousa é unha 
Blogueira galega especializada no tema; a 
SAGA é dunha entidade Galega que desen-
volve unha ampla actividade en Galicia e 
fora dela; o profesor Piñero vive en Galicia e 
desenvolve nela unha importante actividade 
cultural de primeira orde. A propia Bibliote-
ca de Verín resulta que é, oficialmente, a me-
llor do Estado dentro das do seu xénero. Os 
Corral teñen relacións persoais e familiares 
aquí en Galicia. Case todos teñen tratado na 
súa obra asuntos e temas transversais á nosa 
cultura, ou directamente galegos como é o 
do Graal ou o Camiño de Santiago. Se fala-
mos do Luthier e músico Emilio Arias, el é, 
culturalmente, moi afín a Galicia, xa que é 

Participacións



24

de Astorga, e é un especialista na nosa músi-
ca lírica medieval que axuda a difundir polo 
mundo. Desta volta vai tocar dez veces du-
rante as xornadas. Margarita Torres é unha 
especialista en temas tan galaicos como o 
graal e a política medieval na antiga Gallae-
cia.
Pode que Posteguillo sexa nesta ocasión o 
menos vencellado inda, mais co seu traballo 
sobre Roma está tamén achegando contexto 
sobre unha parte da nosa historia. Trátase de 
que, como galegos, e dende a nosa maneira 
de ve-lo mundo, podemos tamén ter e desen-
volver unha perspectiva sobre traballos nou-
tras linguas nas que se fala directa ou indi-
rectamente de Galicia, ou sobre deses temas 
que adoitan chamarse universais.

Cartel das Xornadas de Novela Histórica 
2019. Intrahistoria dunha imaxe.

Como imaxe escollemos nesta ocasión unha 
reproducción dunha parte da obra encargada 
no seu día polo  Kaiser des Heiligen Römis-
chen Reiches, Sacrum Romanum Imperium, 
Maximilian I (1459-1519). Dita obra é a 
Triumphzug Kaiser Maximilians ou “Pro-
cesión Triunfal do Emperador Maximilia-
no”. O detalle en cuestión é unha das imaxes 
realizadas polo artista renacentista Albrecht 
Aldorfer (1480-1538) — contemporáneo de 
Durero ou de L. Cranach, O Vello—, como 
soporte dunha parte do ambicioso programa 
propagandístico do fillo do  Emperador Fe-
derico III de Habsburgo maila emperatriz 
Leonor . Na imaxe aparece representado un 
Bannerträger, portaestandarte, coas cores 
do Reino de Galicia ademais do seu emblema 
más persistente, O Santo Graal.  Os motivos 
para esta elección son varios. Dunha banda 
estaría o feito de evidenciar a existencia ofi-
cila mesma daquel Reino (409-1833) fronte 
á perfidia historiográfica que, como a outros 
e dentro dun contexto de torpes intereses, 
quixo eliminar do panorama. Dentro desa 
trama, por exemplo, estaría tamén a distor-
sión de querer denominar e de feito propa-
gar, a denominación de “Alfonso IX” (1171-
1230) [Adeffonsus Rex Legionensium et 
Gallecie] para referirse a Afonso VIII, fillo 
de Fernando II e neto de Afonso Reimundez 
(Afonso VII), cando de feito, mesmo o seu 

neto e tamén rei, “Alfonso X” di ser Adefon-
sus IX tal e como corresponde. Cada unha 
das tres Obras Triunfais (Carro, Arco e Pro-
cesión) foi un orgulloso esforzo. No caso da 
Procesión está integrada por mais de 100 per-
gameos cuxa lonxitude supera os 100 metros 
concibida como propaganda para elevarse 
sobre o seu contexto e facerse aparecer como 
descendente de Hector, de Troia; C. I. Cesar; 
do Rei Artur e Carlomagno. Fixo represen-
tar a estes grandes referentes políticos que na 
obra mesma  denomina “seus devanceiros”. 
Maximiliano encarga un discurso que debe-
ría ter un valor historiográfico e que mate-
rializa no encargo de realizar tres progra-
mas iconográficos entre os que se atopa esta 
“Procesión Triunfal do emperador Maximi-
liano I”, hoxe en el Museo Albertina de Vie-
na. A voda en 1496 de seu fillo Felipe con 
Xoana lexitimaba a presenza de reinos como 
o de Galicia na Procesión. Despois nacería 
Carlos I/V o futuro Emperador. Maximilia-
no, foi un dos primeiros da súa Casa que nesa 
transición do XV – XVI precisaba destacar 
axeitadamente fronte ó panorama doutras 
grandes e antigas casas reais. A inversión na 
elaboración de discurso, na creación (en sen-
tido literario) do que hoxe denominariamos 
unha marca persoal, dentro da rede social 
rexia de seu tempo, foi una aposta que chega-
ría ser moi positiva para os Habsburgo como 
sabemos: Para el caso español, chegamos ó 
día de Todoslos Santos de 1700 no que morre 
Carlos II…no resto do continente, e do mun-
do as consecuencias do seu éxito familiar fo-
ron colosais. Es este punto de contacto entre 
creación histórica e literatura resulta moi 
interesante. Moito antes, outros, como poi-
da ser Alfonso III (848-910) e posiblemente 
moi ben asesorados, encargaron tamén suas 
Crónicas. Fronte á ameaza militar e política 
doutros principais da área —como a que su-
puxo, entre outras, a do enigmático lucense, 
O Comes Froila ou más tarde a de seu hijo 
García I—, Alfonso desenvolvía unha cam-
paña na que a literatura/historia da época 
era un arma mais en la parte “fría” da loita 
polo poder feudal.
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III Xornadas de Novela negra
da Biblioteca Pública Municipal de Verín

Nos días 24 e 25 de Xaneiro de 2020 
celebráronse as III Xornadas de No-
vela negra da Biblioteca Pública Mu-

nicipal de Verín e a SAGA xunto co Xornal 
Galicia Confidencial, especialmente  o seu 
director Xurxo Salgado, axudaron na súa 
organización.  Esta biblioteca  é xa un re-
ferente do panorama cultural galego.  A súa 
traxectoria como entidade programadora de 
actividades de primeiro nivel avala esta apre-
ciación que faise obxectiva a través das súas 
memorias de actividades, premios recoñece-
mentos e outros datos. Non por nada esta 
entidade galega ten recibido entre outros, 
o patrocinio do  Alto Patrocinio do Parla-
mento Europeo, dende 2016, ou é membro 
da Unesco Network of Associated Libraries 
dende 2011.

Esta década dos 20 comezou picando alto 
coas III Xornadas de Novela Negra dedi-
cadas ó universo deste xénero. Os detalles 
desta edición puideron seguirse e consultarse 
na web creada pola BPMV para a ocasión. 
http://novelanegra.bibliotecadeverin.es/

Neste ano e baixo o lema  «Personaxes de No-
vela», as xornadas foron un denso percorrido 
polas luces e mailas sombras que acompañan 

sempre os pasos do ser humano na súa rela-
ción cos outros. Baixo o lema “Personaxes 
de Novela” estas III Xornadas, resultaron 
ser un percorrido polas tripas mesmas dunha 
realidade que transcende o literario e cami-
ña na escuridade da psique humana. Falouse, 
pois de Literatura, con maiúsculas, grazas a 
grandes autores e profesionais galegos que 
son un referente de primeira orde na mate-
ria. Mais, sobre todo, o programa serviu de 
orde do día dun rito colectivo , o da Cultu-
ra, entendida como a cerimonia —case que 
unha catarse social—coa que as sociedades 
mailas persoas, construímos a nosa visión do 
mundo, afastamos e esconxuramos os medos 
e ignorancias mentres comprobamos con fas-
cinación que efectivamente, para ben e para 
mal, nada humano nos resulta alleo.

A Novela Negra como xénero literario goza 
de moi boa saúde. Aproximarse a ela implica 
sentirse habitantes dun mundo, o noso, onde 
Mr. Hyde confrontou ó dourado espello do 
Doutor Jekyll.  Non son tantas, senón mais 
ben escasas, as ocasións nas que podemos 
entrar nos tormentosos gabinetes dos crea-
dores; poucas tamén aquelas oportunidades 
de escoitar de primeira man as voces dos que 
traballan coa materia da que están feitos, 
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non os soños, senón os pesadelos. Esta é, sen 
dúbida, unhas desas raras ocasións.

Pode que a fascinación que exercen as tebras 
do humano aplicadas á literatura proveña, 
precisamente, do feito de que sabemos que 
cada unha delas é, en realidade, un informe, 
unha dilixencia. Mesmo pode que unha au-
topsia.

En palabras de Vicente Rdz., un dos respon-
sables xunto con Aurora Prieto, da Bibliote-
ca de Verín en declaracións ó xornal Gali-
cia Confidencial publicadas o 14/01/20:  “A 
Novela Negra como xénero literario goza de 
moi boa saúde”, destaca Vicente que quere 
poñer o aceno en que este ano non só están 
convidados escritores de novela negra, senón, 
policías, forenses ou xornalistas, “moitas ve-
ces auténticos protagonistas destas novelas”. 
Fernando Serrulla Rech, médico Forense 
e responsable da Unidade de Antropoloxía 
Forense do Instituto de Medicina Legal de 
Galicia, o escritor e maxistrado José Antonio 
Vázquez Taín, o comisario Enrique León 
Calviño ou o escritor Pedro Feijóo estarán 
entre os convidados destas xornadas nas que 
tamén participará o director de Galicia Con-
fidencial, Xurxo Salgado, como moderador 
final do debate.
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En decembro deste pasado 2019 o Com-
pañeiro da SAGA Miguel Losada, 
participou convocado pola Asocia-

ción Mariña Patrimonio no ciclo de acti-

vidades relacionadas co mar e que tiveron 
como un referente ó Museo do Mar de San 
Cibrao, Cervo, Lugo. Dentro de tan evoca-
dor espazo, rodeado de magníficos exemplos 
da cultura náutica tradicional galega Losa-
da desenvolveu o relatorio titulado: Foula 
de prata, a bordo da tradición oral marítima 
galega. Neste acto presentouse un pequeno 
video protagonizado por Henrique Blanco 
e realizado por nos para a ocasión. Pasou-
se logo revista a unha parte do patrimonio 
oral relacionado cos mitos e ritos galegos 
e sobre o rol destes no contexto mariñeiro 
e marítimo do atlántico europeo. Despois 
dun percorrido oral por algunhas salienta-
bles tradicións dese espazo xeográfico e a súa 
conexión con Galicia, Losada centrou desta 
volta o seu relato nas tradicións bretonas en 
relación ás galegas. Cidades asolagadas, reis 
e raíñas, princesas lascivas seres fantásticos 
e caretas de ferro asasinas tenderon unha 
ponte entre Galicia e as culturas irmás des-
ta parte do Atlántico norte. Unha vez mais, 
temos que agradecer a Mariña Patrimonio os 
seu esforzos e dedicación, ademais de contar 
connosco para as súas actividades.

Escoitando o mar
Abordando a tradición oral galega en San Cibrao, Cervo
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Neste Entroido 2020 o Compañeiro e 
Fotógrafo da SAGA Pedro G. Losa-
da realizou, coma sempre dende hai 

moitos anos, os seu traballo gráfico habitual 
sobre esta tradición galega. Previamente, a 
SAGA ten colaborado coa extraordinaria 
iniciativa que dende hai seis edicións vense 
celebrando nas terras de Vilariño de Con-
so e Viana do Bolo, Ourense, onde a VIBO 
MASK, Festival Internacional Mascarada 
Ibérica, congregou desta volta a 45 grupos 
tradicionais de toda a Península Ibérica mais 
os compañeiros chegados da Illa de Cerde-
ña, Italia. Polas súas características, este 

evento constitúe xa un referente fundamen-
tal dentro do panorama do entroido como 
un elemento común da cultura dos pobos de 
Europa. Desta volta, o traballo de deseño 
gráfico do noso compañeiro ten servido para 
axudar a transmitir a impresionante tarefa 
realizada dende estas localidades do interior 
galego a prol da cultura, non soamente de 
Galicia, senón da dos pobos deste noso conti-
nente. Todo un exemplo, pois, de capacidade 
de autoxestión e organización a escala inter-
nacional xurdido e mantido, a pulso, dende 
aldeas e comunidades tradicionais do oriente 
do país.

VIBO MASK 2020
Participacións
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PRESENTACIÓN DE DOUS LIBROS

Dentro das actividades realizadas en 
colaboración coa Biblioteca Pública 
Municipal de Verín, Ourense, cola-

boramos na presentación do escritor e patrón 
de pesca Anxo Muiños mailo seu libro “Len-
das do mar: O Alén dos barqueiros” (2018, 
Editorial Fanes). Neste libro o autor elabora 
un relato baseado na súa experiencia como 
profesional do mar no que moitos dos mitos 
e rituais propios do concreto paradigma dos 
mariñeiros serven de fondo para unha obra 
que fai medrar a perspectiva emic e subxecti-
va sobre as tradicións galegas. Na presenta-
ción participou tamén a poetisa Mónica Gra-
ña coa súa obra “Un otoño en la pajarera” 
(editorial Fanes).

FALANDO DE ENTROIDO NO CPI 
PLURILINGÜE DE CASTROVERDE

O 25 de Xaneiro de 2019 e co obxectivo 
de axudarmos a restaurar a relación 
dos cativos e cativas coas tradicións 

galegas, tivemos a honra de podermos cola-
borar coa ANPA do CPI Plurilingüe de Cas-
troverde, Lugo, nas súas Xornadas sobre o 
Entroido Tradicional Galego que veñen rea-
lizando habitualmente. Nesta ocasión o traxe 
dos Felos da Comarca de Maceda, Ourense, 
tivo a ben intervir na presentación deste rito 
galego monumental, de maneira que durante 
o coloquio sobre este tema cos responsables e 
alumnado do centro puidemos compaxinar a 
nosa exposición sobre o contexto galego do 
entroido cun exemplo visual, práctico e so-
noro desta realidade fundamental da Cultu-
ra Galega. Agradecemos esta oportunidade e 
interese á ANPA e ó portador do traxe cuxa 
identidade, como mandan os cánones, fica 
no misterio.

Participacións



30

Reseñas ••~

No ano 2015 saíra á rúa un libro para 
os máis cativos chamado A pedra do 
cervo, (Aparicio, B. 2015. Edicións 

do Cumio. Pontevedra.) O seu autor; o dou-
tor en historia, antropólogo, mestre e escri-
tor, Buenaventura Aparicio Casado; tivo que 
facer certas concesións na idea orixinal do 
conto para acadar a súa publicación. Nesta 
obra pretendía, a través dunha historia pro-
tagonizada por un gravado rupestre -o cer-
vo- e unha fada, amosar aos nenos o funcio-

namento do noso mundo, unha visón máis 
aproximada a realidade da que os contos in-
fantís soen ofrecer sen perder a tenrura e o 
cariño para cos rapaces. Ambientada no en-
torno dos petróglifos galegos e no contexto 
da crise económica, non obtivo inicialmente 
o favor das editoriais. Logo de uns cantos re-
cortes e cun final máis benévolo, a narración 
foi aceptada e da súa calidade da fe que al-
canzara o posto de finalista do premio Padre 
Sarmiento.

Pero o mestre, aínda que contento porque o 
seu relato vise a luz, quería dar tamén a ver-
sión menos edulcorada, máis real, tanto da 
condición humana coma do momento que a 
nosa sociedade estaba a vivir. E aí nace o seu 
anticonto (Aparicio, B. 2018. O Anticonto 
da Pedra do Cervo, Ab Origene. Ponteve-
dra.). O libro está prologado polo escritor e 
colaborador de prensa Rodrigo Cota Gonzá-
lez, e as súas palabras reflicten o agarimo e 
admiración que sinte polo autor.

Buenaventura emprende con este libro a di-
fícil tarefa de realizar unha crónica social e 
política no marco dunha tremenda crise tan-
to a nivel económico coma de valores. A vida 
política, sumida nos estragos dunha profun-
da corrupción; o eloxio da supeficialidade e 
as falsas apariencias; o poder da prensa; a 
nosa inacción coma pobo e a necesidade dun 
cambio de abaixo arriba; a guerra e os intere-
ses que a propician; a importancia de acadar 
unha transformación profunda do sistema 

O Anticonto da Pedra do Cervo
Un libro de Buenaventura Aparicio Casado

Pilar López Vilas
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educativo; a monarquía; a evidente responsa-
bilidade de fondo por arte da propia socieda-
de civil en moitos dos problemas que estamos 
a sufrir; a precariedade laboral; a manipula-
ción e control da cidadanía mediante certos 
entretementos que conseguen afastar a nosa 
mente das miserias cotiás; a utilización polí-
tica da rica variedade lingüística española... 
Estes son algúns dos temas que o historiador 
vai tratando de xeito retranqueiro, mediante 
os diálogos entre a fada/moura e o cervo –
coa participación do propio escritor nalgun-
ha ocasión-, coa ollada de quen leva moitos 
anos observando, e padecendo, a realidade 
contemporánea.

A súa necesidade de expresarse, de comuni-
car mediante a escritura, e a causa de que, 
despois de tres décadas publicando sobre 
Arqueoloxía e Antropoloxía, se decidise a 
mergullar na crónica social coa inestima-
ble axuda dunha fada –adulta- e un cervo 
–neno- preocupados pola perda de valores 

tan importantes de cara a un futuro mini-
mamente esperanzador. Preocupación que 
se proxecta dende a evolución histórica do 
tratamento ao entorno natural e á herdanza 
patrimonial, deixando a través das verbas da 
protagonista feminina ese tan necesario pou-
so de esperanza. Precisamente é o feminino, 
concretamente o movemento feminista, quen 
protagoniza o seu breve, aínda que cheo de 
lucidez, apéndice final. E salientable así 
mesmo a visible admiración de Buenaventura 
polo escritor Antonio Machado, adobiando e 
completando as súas reflexións con diversos 
fragmentos da obra do ilustre sevillano.

Coma explica o mestre, a cultura por si soa, 
entendida neste caso coma adquisición de 
coñecemento, non nos fai necesariamente 
mellores persoas. A nosa calidade humana 
depende máis ben da capacidade de compren-
sión, solidariedade e respecto aos demais, va-
lores que impregnan dende a primeira ata a 
última páxina deste libro.
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Simboloxía máxica en Galicia
Un libro de Bieito Romero

Pilar López Vilas

O músico e fundador do grupo musical 
Luar Na Lubre, un dos máis emblemá-
ticos da música galega e cun gran re-

coñecemento internacional, ven de presentar 
o seu segundo libro (Romero, B. 2019. Sim-
boloxía Máxica en Galicia, Baía Edicións. A 
Coruña.) dedicado a esas formas xeométri-
cas que moitos recoñecemos coma elementos 
da paisaxe do noso mundo máis próximo. 
Os símbolos que, cunha grande calidade fo-
tográfica e froito dun incesante traballo de 
campo, Bieito amosa neste libro representan 
unha rica escolma da inxente cantidade de 
documentos fotográficos que atesoura sobre 
o tema. Un traballo pouco doado tanto pola 
ampla distribución dos mesmos por todo o 
territorio galego coma pola pouca visibilida-
de e falta de adecuada conservación en moi-
tos dos casos.

O libro conta cun prólogo de Rafael Quin-
tía, o antropólogo realiza unha profunda e 

detallada explicación da importancia e as 
implicacións que ten a linguaxe simbólica 
na cultura humana en xeral e, neste caso, na 
galega en particular. Seguidamente André 
Pena, decano do Instituto Galego de Estudos 
Celtas, establece unha interesante relación 
entre tres dos símbolos recollidos no traba-
llo fotográfico de Bieito, o año, o tríscele 
e o sol. A continuación Santiago Bernárdez 
expón unha mostra dos numerosos estudosos 
que, dende os albores do século XX ata os 
nosos días, dedicaron o seu tempo ao estudo 
e análise da simboloxía común no contexto 
do Arco Atlántico europeo.

Bieito Romero comeza a presentación do seu 
traballo informando ao lector de cales son as 
súas motivacións á hora de recompilar e dar 
a coñecer ao público esta herdanza patrimo-
nial moitas das veces ignorada e ao mesmo 
tempo difícil de ver para os nosos ollos. Difi-
cultade que radica no feito de que na cultura, 
coma ente vivo e mutable que é, os símbolos 
van mudando de significado co paso do tem-
po. É necesario coñecer o contexto cultural 
para entender a realidade representada por 
un determinado símbolo xa que é unha con-
vención dentro de ese contexto. Para a maio-
ría da sociedade galega actual, a simboloxía 
apotropaica que Bieito leva fotografando 
tantos anos ten unha significación exclusiva-
mente ornamental, son unicamente fermo-
sos adobíos. Bieito introduce cada capítulo 
definindo o tipo de símbolo, aproximándose 
ao seu significado e orixe, indicando a fre-
cuencia da súa presenza e o tipo de localiza-
ción dentro do contexto cultural galego dos 
nosos días. Cada fotografía vai acompañada 
dun pé que indica a tipoloxía, características 
particulares e a localización destes elemen-
tos protectores.
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Acompañando a este coidado traballo foto-
gráfico e documental, o libro inclúe un CD 
con doce temas de Luar Na Lubre, entre elas 
O son do ar, a composición instrumental ga-
lega máis versionada do mundo. Un fermoso 

e simbólico ramo que lle pon son as imaxes 
dun libro imprescindible para todo aquel que 
teña interese en coñecer e valorar o enorme 
legado cultural que representa esta simbo-
loxía máxica.~
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A loita entre a Moura e o Dragón

Lidia Mariño

Son numerosas as lendas que teñen como 
protagonista a unha fiandeira con atri-
butos máxicos ou sobrenaturais, unha 

personaxe á que na mitoloxía galega chama-
mos Moura. Abondosas son tamén na nosa 
tradición as historias de dragóns en tódalas 
súas versións: bechas, serpes xigantes, cocas, 
tarascas, lagartos lascivos ou comellóns... 
Pero o que non resulta tan habitual, senón 
mais ben todo o contrario, é unha lenda na 
que as dúas personaxes míticas se enfronten 
como rivais: a loita entre a Moura e o Dra-
gón.

A Pena de Anamán ó fondo e a
Casa da Moura en primeiro plano

No concello portugués de Arcos de Valdevez 
eríxese o santuario de Nossa Senhora da Pe-
neda, un lugar asociado a suxestivas lendas. 
Unha delas conta que esta é unha das sete 
Virxes irmás -repartidas por outras tantas 
igrexas entre Galicia e Portugal- que xurdi-

ron dunha fendedura da Pena de Anamán. 
Trátase este dun significativo penedo, que 
arremeda a forma dunha muller deitada, 
acabada de parir e co cativo sobre o seu ven-
tre.

Miguel Losada, no seu interesante artigo 
“As sete virxes de Anamán. Implicacións 
cosmogónicas dun relato tradicional” anali-
za este mitema das sete irmás divinas, repe-
tido en todo o mundo e con paralelos tamén 
na mitoloxía galega.

Outra das historias vinculadas co sagrado lu-
gar conta como, moito tempo atrás, habitaba 
na zona coñecida como Lamas de Mouro un 
grande lagarto que devoraba a todo canto ser 
vivinte atopaba. Non pasaba fame o temible 
animal, pois deixaba caer os seus pasos polo 
camiño de peregrinación que conducía ó 
santuario, moi concorrido este por toda cla-
se de devotos. Fálanos tamén a lenda dunha 
muller que habitaba no Coto da Meadinha 
–o grande penedo que se sitúa detrás do san-
tuario–, a cal pasaba o tempo fiando e aso-
llando as súas madeixas ou meadas, quizais 
de aí o nome do lugar. Un día esta fiandeira 
atopouse fronte a fronte co lagarto, que non 
dubidou en botarse a ela. Ante o perigo, a 
muller botou man da única arma que levaba 
enriba: colleu o copo de fiar que tiña pren-
dido na cintura e bateu con el no réptil, o 
cal inmediatamente quedou transformado en 
pedra. Di a lenda que esta muller non podía 
ser outra que a Virxe de Nossa Senhora da 
Peneda, e que o lagarto aínda pode contem-
plarse hoxe como unha das rochas do lugar 
coñecido como Portela do Lagarto.
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Boneca típica do norte de Portugal co copo prendido 
na cintura, igual que a fiandeira da lenda

Analicemos agora os compoñentes esenciais 
desta historia. Temos por unha banda a unha 
fiandeira na que, a pouco que abramos os 
ollos, recoñeceremos os atributos da nosa 
Moura:
– Habita no cumio dun penedo que destaca 
na paisaxe.
– Fortemente vinculada co fiado.
– Asolla as súas madeixas, tal como fan as 
mouras nas nosas lendas cos utensilios rela-
cionados co arte de fiar.
– Ten a capacidade de transformar a outros 
seres en pedra, igual que ocorre nalgunhas 
historias da nosa terra.
– É interpretada polo cristianismo como a 
Nai de Deus.

Non nos cabe dúbida que, aínda que non se 
diga expresamente no relato por ter sido este 
cristianizado, estamos claramente ante a 
figura que en Galicia chamamos Moura. A 
propia toponimia do lugar, Lamas de Mou-
ro, parece falarnos a presenza destes seres na 
contorna.

Así, unha vez identificada a heroína da his-
toria, constatamos como é a nosa divindade 
precristiá quen se enfronta e vence ó dragón, 
o que convirte a esta lenda nun caso fasci-
nante e orixinal. No conto folclórico, o be-
cho adoita ser sometido por un cabaleiro que 
libra del á princesa para despois casar con 
ela, sendo recorrente que o feroz animal se 
aposte na fonte da vila impedindo así o acce-
so á auga. Na nosa lenda da Coca de Redon-
dela, o pobo unido é quen libra ás doncelas 
da vila do seu acoso. Na haxiografía cristiá, 
o caso máis sonado é o de San Xurxo, que 
acaba co dragón como símbolo do triunfo da 
nova fe e conseguindo así converter á poboa-
ción pagá.

Sen embargo, será precisamente no cristia-
nismo onde atopemos tamén un punto de co-
nexión coa lenda portuguesa, pois numero-
sas son as santas que venceron a un dragón:

– Santa Ilda de Whitby: a lenda fala dunha 
praga de serpes que a santa transformou en 
pedra, tal como a fiandeira do relato. Esta 
historia explica a presenza dos fósiles ammo-
noidea na zona, interpretados como serpes 
enroscadas petrificadas.

– Santa Marta: conseguiu domar cos seus 
rezos ó temible dragón de Tarascón e, me-
diante este acto, converter ó cristianismo 
á poboación. Este feito é conmemorado no 
Corpus Christie de numerosas localidades, 
sacando en procesión á feroz criatura e mai-
la santa.

– Inmaculada Concepción: adoita ser re-
presentada en pé sobre o dragón, seguindo 
unha descrición dada no Apocalipse sobre 
unha muller vestida de sol, coa lúa ós pés e 
as estrelas na cabeza, á que persigue un ser-
pe demoníaca tras ter sido esta expulsada da 
terra.

– Santa Mariña: é recorrente a súa represen-
tación co dragón vencido, pois este apare-
céuselle no calabozo no que foi recluída e a 
santa conseguiu sometelo co poder da cruz.

Artigos
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Antigo relicario na sancristía de
Santa Mariña de Augasantas

Este último dato énos de grande interese, 
pois o antropólogo Rafael Quintía no seu li-
bro “Mariña: de deusa a santa” expón abon-
dosos exemplos nos que a santa é representa-
da ou se asocia con características propias da 
Moura. Cabe preguntarse entón se o some-
temento do dragón pode ser unha mais das 
facetas da Moura absorbidas pola santa.

Como acabamos de comprobar, é un feito ha-
bitual na imaxinería católica que unha figura 
divina feminina venza a un dragón. De feito, 
dáselle a este acontecemento tal relevancia 
que, en moitos lugares, constitúe a represen-
tación principal da festa do Corpus Christi: 
Santa Marta, a propia Virxe ou unha muller 
profana sometendo ou vencendo ó dragón. 
Na Festa da Coca de Redondela, malia que a 
lenda mais repetida nos diga que foi o pobo 
quen venceu á tarasca, o día do Corpus –se-
guindo a versión da historia na que foi a Nai 
de Deus quen a expulsou– represéntase como 
a besta foxe ante a coñecida como Virxe da 
Gabacha, levada en procesión polas rúas da 
vila.

Un dato interesante tamén é a relación que 
establece Rafael Quintía ó comentar o feito 
de que a protagonista da lenda acabe co la-
garto ó tocalo co seu copo - sendo os uten-
silios de fiado o atributo por excelencia das 
Mouras- e as santas o fagan coa cruz -atri-
buto por excelencia do cristianismo. Copo e 
cruz, elementos de poder das respectivas di-
vindades, cos que vencer ó mal representado 
polo dragón. Esta liña de asimilar ámbolos 
dous obxectos séguea a obra deseñada por 
Leonardo Da Vinci e titulada “A Virxe do 
fuso”, reproducida ata saciedade por nume-
rosos pintores posteriores e na que no copo 
da Virxe se imaxina a cruz que marcará o 
destino do seu fillo.

Varias versións da “Virxe do fuso”, a primeira do taller de Da Vinci e as outras dúas -nas que
tamén se aprecia o fío e o fuso- copias de pintores españois pertencentes ó Museo do Prado

Artigos
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Analicemos agora tódolos datos que vimos 
de expoñer. Temos, por unha banda, a lenda 
dunha Moura que vence a un dragón batendo 
nel co seu copo, a cal rematou por ser asimi-
lada coa Virxe. Pola outra, numerosas santas 
ou á mesma Virxe realizando idéntica proe-
za. Tamén, o dato nada desprezable que sexa 
precisamente esta a representación principal 
nunha importante festa católica como é o 
Corpus Christi.

Non parece descamiñado pensar entón que, 
quizais, na festa do Corpo de Cristo se atope 
a reminiscencia dun mitoloxema anterior. A 
favor desta hipótese estarían varios feitos:

- Xunto coa Tarasca, aparece a miúdo unha 
personaxe demoníaca vestida con chocas e 
portando vinchas coas que golpea ós asisten-
tes, coñecida na nosa terra como Choqueiro 
ou Centulo (nomes dados tamén a personaxes 
de Entroido de idénticos atributos).

- Na Amberes do s. XV a personaxe que ven-
cía ó dragón era un mozo
vestido con pelicas.

- As penlas (nenas vestidas de branco e con 
fitas de cores que bailan no
Corpus) son personaxes vinculadas á Festa 
dos Maios, e foron prohibidas polo cristia-
nismo no s.IX.

Como vemos, atópanse presentes na festa fi-
guras do acervo pagán que nada pintarían 
nunha cerimonia católica, pero que cobran 
todo o seu sentido se, como dicimos, se asi-
milaron nesta pautas e personaxes de ritos 
anteriores ó cristianismo.

Para dar sentido a esta hipótese, buscamos 
paralelos para unha cerimonia coas caracte-
rísticas que estamos a describir. E atopámo-
los na mitoloxía hitita e a festa Purulli -ce-
lebrada a comezos da primavera para “que 
a terra medre e prospere”-, pois relatábase 
durante este rito como o dragón mítico era 
vencido grazas a que unha deusa -coa que o 
heroe debe unirse sexualmente- o adorme-
cía, permitindo así que o deus das treboadas 
o matase. Esta vitoria do deus rexente da 
choiva sobre as forzas do mal restauraba o 

equilibrio no control das augas, un feito que 
se ten extrapolado ó noso contexto cultural 
para dar sentido ó motivo recorrente de que 
os dragóns das nosas lendas -moitas asocia-
das ó Corpus- a miúdo estean apostados nas 
fontes, impedindo o acceso do pobo á auga. 
Cabe destacar tamén a necesidade de vincu-
larse sexualmente coa deusa para vencer ó 
monstro, o que nos conduce ó mitema do hie-
ros gamos -unión sexual sagrada- coa esposa 
divina, un mitema espallado en numerosas 
culturas e fortemente vinculado coa fertili-
dade da terra.

Diabretes da Festa da Coca de Redondela

Tamén atopamos un exemplo da figura fe-
minina vencendo ó dragón na mitoloxía gre-
ga, concretamente na saga dos argonautas. 
Nesta historia, Iasón debe obter o vélaro de 
ouro, o cal se atopa gardado por un dragón 
nun bosque sagrado. Na versión de Apolonio, 
é Medea -neta do sol, feiticeira e sacerdotisa 
da deusa Hécate- quen, como a deusa hitita, 
adormece ó dragón para que Iasón poda fa-
cerse co vélaro; na de Eurípides tamén é ela 

Artigos
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quen o mata. Segundo López Melero, esta 
lenda tería sido tamén un mito de consagra-
ción da realeza, coa proba ritual de matar ó 
dragón para seleccionar ó candidato, e o hie-
ros gamos coa divindade feminina.

O académico helenista Francis Vian, no seu 
“Le mythe de Typhée et le problème de ses 
origines orientales”, xustifica a relación en-
tre estes dous mitoloxemas -presentes en cul-
turas tan afastados- concluíndo que, a pesar 
da súa orixe indoeuropea, este veuse influen-
ciado e quizais incluso transformado polo 
coñecemento que dos mitos orientais tivo o 
mundo helénico.

Xa no noso contexto cultural, Bernheimer 
-en “Wild Men in the Middle Ages”- tamén 
constata a presenza do mitema do hieros ga-
mos nun rito primaveral, pois ve na prohi-
bición da Igrexa española do s. IX da que 
antes falabamos (e que di algo así como que 
queda prohibido vestirse de muller para re-
presentar a Orco, a Maia e a Penla danzando 
na súa festa) un matrimonio sagrado entre 
Maia - divindade protagonista da festivida-
de dos Maios- e Orco -o home salvaxe, un 
ser con características semellantes ós nosos 

seres con pelicas do Entroido-, sendo Penla 
a súa filla.

Con estes datos na man, podemos supoñer 
que, quizais, tamén existira no nosa cultu-
ra unha versión dese mitoloxema indoeuro-
peo, o cal daría sentido ás lendas e retallos 
rituais que chegaron ata os nosos días: Unha 
serpe mítica que obtén o control das augas 
e mantén cativa a unha divindade feminina. 
A unión sexual, sagrada e colaborativa da 
deusa e o seu consorte conseguen vencer á 
serpe e restaurar o equilibrio hídrico. Este 
episodio mítico acontecería na primavera - 
outorgando fertilidade á terra e auga para as 
colleitas-, momento no que se celebrarían os 
ritos que o recrearían e do que o noso Corpus 
sería un parente moi afastado, mais aínda re-
coñecible.

Ábrese ante nós unha nova vía de investiga-
ción a ter en conta: o estudo desa divindade 
feminina que, lonxe de ser o obxecto pasivo 
que os contos medievais quixeron relatarnos, 
colabora activamente en someter ó dragón 
ou serpe mítica. Antes Moura, agora Santa 
ou Virxe, mais sempre máxica, sempre po-
derosa.

Á esquerda, traxe actual das penlas con aparencia de anxiños. Á dereita, traxe recu-
perado do s. XVIII con sombreiro e fitas de cores semellante ás Madamas do Entroido 

(Faro de Vigo)
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1. Mitologías, rituales y ceremonias.

La Máscara viene a ser, quiérase o no, 
un elemento que aparece, se muestra 
y permanece en el borde espacio-tem-

poral, instalada en ese límite que, desde el 
principio, ha sido trazado y establecido entre 
nuestro mundo y el Otro. Suele reproducir 
de manera mas o menos reconocible, pero 
siempre sugerente, los rasgos de una cara, 
las huellas de un rostro, matices que, a veces, 
se contemplan con los ojos y otras veces son 
percibidos más bien con el alma o el espíritu 
de quien observa.

Esa propiedad que las Máscaras parecen te-
ner y mostrar por encima de cualquier otra, 
de fijarse en el alma y el espíritu de quien las 
mira, es aquella que se deriva precisamente 
de su capacidad, ya no de reproducir algo 
mas o menos aparente, sino de representar 
ese poder, característico de los grupos de 
individuos socialmente establecidos, con el 
cual es posible delimitar los universos espa-
cio-temporales que corresponden a lo propio 
y a lo ajeno, a lo aceptado y a lo que se tiene 
por extraño, a lo que caracteriza, en suma, 
nuestro mundo, y a cuanto parece corres-
ponder mas bien a eso que llamamos el Más 
Allá.

Toda esa distribución activa y pasiva del 
acontecer, es decir, la que viene de una in-
tervencion más o menos directa sobre los 
pensamientos y las cosas, o aquella otra que 
se aparece y manifiesta en los momentos de 
inactividad, constituye, por así decir, el fun-
damento de las estructuras significantes del 
mundo en el que vivimos o permanecemos. 
Mitos y ritos son algunas de las respuestas 
mediante las cuales se establecen dichos es-
fuerzos de relación con lo que está a nuestro 
lado y con lo que suponemos que permanece, 
más o menos quieto y estable, en la otra ver-
tiente de las fronteras físicas y psíquicas del 
grupo. Las máscaras son al parecer -lo fueron 

seguramente desde siempre- un instrumento 
de intervención en esos actos definitorios y 
delimitantes, mediante los que se establecen 
espacio-tiempos y universos del vivir, actuar 
y pensar; pero también son, no con menor 
intensidad y propiedad, un elemento básico 
de interpretación de aquello que es tomado, 
o que va a ser entendido, como la realidad.

De tal manera, los universos de lo propio y 
de lo ajeno, de lo común y de lo extraño, se 
relacionan con lo paradójico y lo extraordi-
nario que casi siempre nos rodean. Las sen-
saciones que entonces se despiertan en quie-
nes observan, atienden o buscan, aparecen 
en las figuraciones y construcciones, menta-
les o físicas, mediante las cuales se trata de 
expresar lo vivido, lo soñado o lo esperado 
frente a dichos contactos. Las Máscaras son 
quizá los resultados más expresivos de dichas 
experiencias, herederas en muchos casos de 
los esfuerzos de representación que los indi-
viduos han llevado a cabo, en ese y en otros 

Las máscaras y lo ajeno en el mundo
José Luis Cardero
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sentidos, desde las edades pretéritas hasta 
nuestros días. Toda vez que el universo del 
grupo social tiende a dividirse y fragmentar-
se en el curso de su mismo establecimiento 
y definición, un elemento artificial como la 
Máscara podrá representar, al menos, algu-
na de esas situaciones en las cuales lo extra-
ño, lo paradójico y lo extraordinario, surgen 
en el curso del establecimiento, descripción 
e intentos de fijación de aquello que se consi-
dera como propio.

Así, en el curso de ciertos rituales, como 
aquellos por medio de los cuales se intenta 
establecer contacto con lo Sagrado -que sin 
duda puede representar a lo ajeno, extraño y 
paradójico, aunque no vaya a ser necesaria-
mente, según veremos. la máxima expresión 
posible de dichos términos- las maniobras 
con elementos como la Máscara señalarán 
determinados momentos importantes de ese 
acontecer de acercamiento y exposición. 
Cabe recordar que el acceso a lo Sagrado, 
y más concretamente a lo Divino, como ex-
presión típica y común suya, representaba 
siempre un peligro cierto, sobre todo para 
los sacerdotes y ministros encargados de 
ese contacto, cuyas vestiduras y, en ciertos 
casos, máscaras o elementos que cubrian su 
rostro, no sólo eran por si mismas objetos 
sagrados, además de medios de protección 
para los propios sacerdotes, sino que habían 
de guardarse en lugares especiales, fuera del 
posible contacto y de  la vista de los seres co-
munes, puesto que representaban un peligro 
cierto tras su exposición frente a lo Divino 
(1).

En la función de la Máscara aparecía, en ta-
les ocasiones al menos, una doble estructura 
significante: por un lado, la que determinaba 
una posible  protección de aquél que se in-
terponía más directamente entre el grupo y 
la Divinidad desde la que se proyectaban las 
influencias de lo Sagrado, es decir, del sa-
cerdote o sacrificador, en su caso. Por otro, 
el intento de esconder o camuflar de alguna 
manera el rostro de dicho personaje huma-
no mediante un elemento artificial, cuyas 
líneas básicas mismas era necesario difumi-
nar también, para evitar ser reconocido por 
la figura Divina; de ahí los elementos que 

podían añadirse a los simples rasgos faciales 
de la propia máscara con el fin de proteger 
al portador en su caso, desvirtuándolos al 
máximo, alterando su mismo  tamaño y dis-
posición hasta la caricatura, pues tales mo-
dificaciones favorecían, con su difuminado, 
exageramiento y desproporción estética, la 
ocultación y protección de la auténtica efigie 
del sacerdote o sacrificador (2).

Tanto el intento de proteger, como el de 
esconder o camuflar al agente que actuaba 
más directamente frente a lo Sagrado, se tra-
ducían luego en una doble significación, di-
námica y estética, frente a los observadores 
del grupo social no participantes de primera 
línea en aquellas relaciones con lo Divino. 
En lo que se refiere a la significación que 
consideramos dinámica, no cabe duda que 
esa primera esencia simbólica de la Máscara 
se proyectó luego casi siempre hacia nuevos 
planos de las actuaciones grupales colecti-
vas, preferentemente dirigidas frente a lo 
Otro y lo Extraño, por lo cual es posible en-
contrar ejemplos de utilización de Máscaras 
en acontecimientos como aquellos que tienen 
lugar en ciertas etapas del ciclo anual, cua-
les serían las vinculadas al período -incierto, 
paradójico, sagrado tal vez él mismo- de los 
Doce Días que separan el año vencido del 
que le sigue. Las Máscaras y los cortejos de-
moníacos que se confunden y recubren con 
ellas, son así un asunto directamente rela-
cionado con ese intervalo mágico del espa-
cio-tiempo interanual (3).

En cuanto a la significación estética, se abre 
por sí misma en un amplio abanico de carac-
terísticas y propiedades que pueden llegar a 
separarse mucho de aquellos primeros im-
pulsos de cuidado y precaución mantenidos 
respecto a las influencias de lo Sagrado, 
para plantearse de cara a lo que, de por sí, 
resulta ser también extraño y ajeno, pero que 
aparece ahora mas volcado frente a lo para-
dójico y ambiguo, dibujándose ya no por las 
invasiones de cuanto está al otro lado de las 
fronteras trazadas por el grupo social, sino 
por su representación y actuación teatral en 
el escenario del mundo. Se considera que no 
intervienen  entonces las propias manifesta-
ciones de lo Sagrado, recibidas a través de las 
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figuras de lo Divino ante las cuales se presen-
taba el sacerdote, sino que lo hacen aquellas 
que proceden seguramente de lo Numinoso, 
como encarnación de lo absolutamente ex-
traño y ajeno, a las que, con la Máscara, se 
trata de configurar, al menos en su carácter 
externo y más fácil de reproducir, mediante 
los rituales y ceremonias previstas en ciertos 
periodos del transcurso anual, cuando se fes-
tejan los nacimientos, repetidos a veces, y las 
actuaciones extáticas, furiosas y casi siempre 
desenfrenadas, de personajes atribuidos a 
lo Divino -como Dionysos o Siva- pero que 
vienen a ser de un tipo particularmente re-
lacionado con lo paradójico, lo ambiguo, y 
también con las Máscaras (4).

 
Las condiciones de lo ajeno y lo extraño, de 
las que fluyen aquellas elaboraciones sig-
nificantes de lo paradójico y ambiguo vin-
culadas con lo Numinoso, se depositan en-
tonces sobre los diversos planos dinámicos y 
estéticos de la Máscara que mira y anda en 
procesiones, desfiles, invasiones y correrías, 
cuando el recinto simbólico del grupo resul-
ta roto y penetrado. Aun si, después de todo 
ello, la Máscara abandona el Rostro de su 
portador y permanece quieta, el contenido 

que alberga saltará hacia quien la observe,  
intentando invadir su mente, apoyándose en 
la actividad simbólica y significante de aque-
llas creencias que, soportando su peso cere-
monial, ritual y mítico, la han hecho actuar 
en el pasado y continúan haciéndola posible 
como inspiración, pensamiento e impulso 
mantenidos entre signo y símbolo, en cada 
espacio y tiempo de nuestros días.

2. Máscaras, Antepasados y figuras ances-
trales. Expresiones dinámicas y estéticas 
del acontecer.

Los contenidos simbólicos y significantes 
prolongan así su desplazamiento en el uni-
verso espacio-temporal del grupo, alberga-
dos por los sistemas de creencias y por las 
diferentes representaciones que de ellos ema-
nan. Lo personal y lo colectivo interactúan 
aquí con una gran intensidad y constancia, 
de tal manera que la Máscara viene a ser, al 
tiempo, testimonio de lo pasado y garantía 
de continuidad. Las representaciones sig-
nificantes -dinámicas y estéticas como la 
Máscara misma- surgen con la apariencia de  
pretextos, pero sin ocultar, cuando llega el 
caso, su naturaleza estructural y necesaria, 
clave en la conservación y en la afirmación 
de todo aquello que juega en lo colectivo. 
Así, antepasados y ancestros nos conservan, 
en el conjunto espacio-temporal, histórico, 
del grupo, estabilizando con su presencia la 
convulsión y el juego de lo paradójico y am-
biguo, fenómenos que, desde lo Numinoso, 
casi siempre traen consigo las influencias de 
este entorno radicalmente externo y extra-
ño, tanto más comprometidas, si cabe, cuan-
do en ocasiones llegan conducidas mediante 
las propias figuras de lo Divino.

La Máscara viene a resultar aquí un instru-
mento significante y, al tiempo, hermenéuti-
co, pues no sólo actúa con su presencia, sino 
que también hace posible la interpretación 
del acontecer que se muestra ante observa-
dores y testigos. De tal manera, es frecuente 
que pueda representar por sí misma a cier-
tos personajes del pasado, importantes para 
la colectividad no solo por sus actuaciones, 
sino por la proyección significante que sigue 
desprendiéndose de ellos, de sus recuerdos 
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y de las invocaciones mediante las cuales se 
les conmemora. En el proceso de invocación 
vinculado a los antepasados, los detalles de 
la Máscara intervienen como elementos ac-
tivos, debido a una paradoja que surge sin 
duda desde la influencia de lo Numinoso, y 
que tiene que ver con el juego de contrarios 
que su presencia suscita. Así, considerando 
su dinámica, el par significante “movili-
dad” – “inmovilidad” se combina con “pre-
sencia” – “ausencia” en lo que correspon-
de, por ejemplo, a los rasgos faciales. Esta 
combinación dinámica se expresa también 
en una concepción estética de la que surgen 
determinados valores del grupo social y me-
diante los cuales puede llegar a identificarse 
la propia Máscara -belleza, fealdad, terror, 
dulzura, vida, muerte, entre otros- de tal 
manera que se suscite y revele un acontecer 
espacio-temporal en el que antepasados y fi-
guras ancestrales sean fuentes de significado 
reconocidas.

Toda vez que conceptos tales como, por 
ejemplo, vida y muerte, poseen unos notables 
componentes estéticos -obviando por el mo-
mento sus no menos importantes propiedades 
dinámicas- no cabe duda de que la Máscara 
será, con respecto a dichos conceptos -lo mis-
mo que en relación a otros, como felicidad y 
temor, alegría y tristeza- una forma impor-
tante de representación y de significación, de 
la que derivan una buena cantidad de otras 
entidades simbólicas y sígnicas. Mediante la 
Máscara se lleva a cabo muchas veces el pro-
ceso biunívoco por el cual los propios Signos 
devienen Símbolos, de tal manera que ella 
misma puede adoptar la imagen de un Ante-
pasado, entrando así con ello en el desarro-
llo del proceso referencial en el cual se eng-
loban y manifiestan para el grupo -aunque 
no solo para él- las figuras ancestrales.

Entendiendo así que acontecer y devenir del 
grupo social se desenvuelven entre los lími-
tes de un universo espacio-temporal dado, la 
cronología y la sucesion de hechos que con-
forman y estructuran la vida misma, personal 
y colectiva, habrán de referirse en principio 
a dicho horizonte, aunque de las propiedades 
presentes y manifestadas por su estructura 
significante podremos deducir que tal lími-

te no suele ser respetado. De tal manera, las 
proyecciones perceptivas, simbólicas y sígni-
cas del grupo social irán con frecuencia más 
allá de aquellas limitaciones estructurales, 
para alcanzar otros espacio-tiempos, allí 
donde cabe que residan y se manifiesten las 
entidades o personajes de lo Divino y, des-
de luego, en ciertos casos, también los An-
tepasados y las figuras ancestrales. Una de 
las representaciones más típicas y constantes 
en casi todas las culturas conocidas, corres-
pondientes a estas figuras ancestrales, sería, 
por ejemplo, la de la Gran Diosa Madre, o la 
Vieja de las Viejas, cuya propia imagen real 
o virtualmente enmascarada, o la Máscara 
misma que puede representarla en ciertas 
ocasiones, se conservan desde la Antigüedad 
como muestras de esta actividad significan-
te (5). Las figuras de la Gran Diosa Madre 
cuyos rasgos se ofrecen al observador en una 
disposición similar a la Máscara, situadas 
en los ortostatos que forman corredores de  
monumentos megalíticos como el dolmen de 
Luffang, en el Morbihan de Bretaña, encie-
rran en su disposición e imagen todos estos 
elementos dinámicos y estéticos a los que nos 
referimos: aquí, la Gran Madre, devoradora 
de los muertos y engendradora de nuevas vi-
das, contempla el mundo como un escenario 
en el que los Antepasados y las figuras ances-
trales, hacen que la Tierra cante.

3. Las Máscaras y el mundo de los muertos

Vida y Muerte son así los entornos en que se 
desarrollan esas cualidades de las Máscaras, 
con las que se distinguen también personas 
y cosas. En los escenarios donde se vive y se 
muere fluyen elementos significantes que nos 
indican, como observadores y testigos del 
acontecer, si se abren, mas o menos próximos 
a nosotros, universos espacio-temporales que 
puedan mostrarnos, de manera contínua o 
en el curso de ciertos intervalos, cualquier 
posible Umbral de acceso. Así se determinan 
no sólo posibles nuevos entornos, sino ade-
más las propiedades y requerimientos del 
paso, o las posibilidades de retornar hacia el 
universo de partida. En relación con el Más 
Allá o Alén estas perspectivas se determinan 
también mediante el juego de las Máscaras, 
que algunos visitantes ocasionales han de co-
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locar sobre su rostro, tanto para protegerse 
de los efluvios y miasmas que en el Ultra-
mundo existen, como para disimular su con-
dición foránea y, tal vez, en ciertos casos, su 
carácter invasor ilegítimo y contrario a las 
normas estrictas que suelen regir la separa-
ción entre universos diferentes.

La Diosa Madre, Vieja de las Viejas, en un ortos-
tato de Luffang, Morbihan, Bretaña

(reproducción J.L. Cardero).

El abandono de la Máscara durante un viaje 
por el Alén puede significar también el des-
prendimiento que las almas o personajes que 
por allí circulan van llevando a cabo en el 
curso de la transformación, casi siempre de-
finitiva e irreversible, que supone el paso en-
tre nuestro mundo y el Otro. Esta condición 
dinámica de la Máscara entendida como un 
elemento de paso y de transición, puede fluir 
hacia otra condición estética de la misma, 
mediante la cual se indica tanto el carácter 
de quien la porta -por ejemplo en el caso de 
un difunto cuyo rostro se cubre con la Más-
cara, enterrándose con ella- como el destino 
que, gracias a ese pasaporte o visado de paso, 
puede aguardarle al otro lado del Umbral. 

Estos valores estéticos, dotados también de 
un intenso reflejo significante, pueden apre-
ciarse en ciertas Máscaras como las halladas 
por Heinrich Schliemann sobre los cuerpos 
sepultados en las tumbas del denominado 
Circulo A, necrópolis de la edad del Bronce 
(aprox.1600-1500 a.n.e.), situada en el inte-
rior de las murallas ciclópeas de Micenas.

Fuerza dinámica y carga estética de estas 
piezas venidas de Otro Mundo se manifies-
tan no sólo en la circunstancia del hallazgo, 
sino también en la consideración desbordan-
te de figuraciones rituales y míticas conteni-
das, por ejemplo, en el mensaje que Schlie-
mann dirigió al monarca griego de por 
entonces, describiendo su emoción al cruzar 
por sí mismo el Umbral que se abría ante él 
cuando separó la Máscara de la faz que ésta 
cubría: “Hoy he contemplado el rostro de 
Agamenon”. Los restos hallados en el Cír-
culo de Tumbas A de la acrópolis de Micenas 
no corresponden a los de Agamenón, hijo de 
Atreo, que vivió y ofició como rey unos tres 
siglos después de los enterramientos descu-
biertos por Schliemann. En estas sepulturas 
se depositaron tal vez los restos de reyes o 
jefes guerreros de épocas anteriores a la Mi-
cenas contemporánea de la guerra de Troya 
en la cual, según los textos homéricos, com-
batió el propio Agamenón.

Pero lo que aquí nos interesa es el juego que 
mito y rito desarrollaron en el momento 
en que estas Máscaras fueron descubiertas. 
Schliemann desempeñó en este caso la fun-
ción de oficiante, al contemplar primero 
y separar luego aquella lámina de oro del 
rostro que aguardaba debajo. Los ojos de la 
dorada pieza se mostraban cerrados y su ges-
to tranquilo, como de alguien que duerme y 
descansa. Pero al levantar aquella lámina, el 
Umbral fue cruzado y el rostro cobró de nue-
vo vida, presentándose como Agamenón. El 
mito -las viejas leyendas de la Troya homé-
rica- se fundió entonces con el rito: el acto 
de cubrir con la Máscara la faz del cadáver 
cerrando sus ojos a este mundo, completado 
milenios después -poco importa el tiempo en 
este caso- con la acción de descubrir el ros-
tro, dejar que los ojos recobraran su luz, y 
darle entonces un  nombre a quien allí per-
manecía.
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Las Máscaras mueven de aquí para allá es-
tructuras significantes, haciéndolas pasar de 
un universo espacio-temporal a otro. Este 
hecho en sí se presenta a su vez en varios pla-
nos, entre los cuales se van desarrollando 
las diversas funciones e intercambios que se 
producirán. De tal manera, es posible, por 
ejemplo, la acción de nombrar. A las estruc-
turas espacio-temporales propiamente di-
chas les llamamos Mundo. Decimos que al-
guien ha cambiado de Mundo cuando varía 
su situación o su papel en el grupo, cuando 
se traslada desde un grupo a otro, o cuando 
nos abandona definitivamente. Eso implica 
también la descripcion del concepto mismo 
de grupo, lo cual puede resultar complejo. A 
efectos prácticos, será mucho mejor describir 
estos cambios con un ejemplo sencillo, o de-
positar el significado de ese acontecer sobre 
un objeto al cual, entonces, se le concede un 
aura característica, una especie de vida pro-
pia. Así ocurre con la Máscara.

Tal vez por eso mismo, nombrar resulta casi 
siempre una tarea trabajosa, pese a su apa-
rente simplicidad. Nombrar suele ser conse-
cutivo a Crear, y también una consecuencia 
del acto creativo. La Máscara estuvo siempre 
presente en esos momentos cruciales, tanto 
para quien Crea como para sus criaturas, al 

igual que lo está también cuando la vida se 
termina. La Gran Madre -probablemente el 
primer personaje de lo Divino, pero también 
dotada con las influencias y proyecciones de 
lo Numinoso- es un ejemplo de ello cuando, 
bajo su Máscara, da la vida, y también cuan-
do, tocada con esa misma Máscara, la arre-
bata. Así, la Gran Madre, la Cueva profunda 
y oscura que es su imagen, y la Máscara que 
actúa como uno de sus instrumentos signifi-
cantes, se combinan en construcciones sim-
bólicas que nos han acompañado a los huma-
nos desde las primeras edades (6).

La condición cultural de la Máscara como 
un instrumento de interpretación, determi-
na asi su utilidad no ya tanto para atravesar 
el paso establecido entre nuestro mundo y el 
Otro, sino sobre todo como un signo que, en 
su aparente espera, advierte al observador 
sobre la inminencia de ese cambio que va a 
ocurrir, que puede acontecer en cualquier 
momento. En esa función de advertencia, 
muestra un valor simbólico y un comporta-
miento semejante en muchos aspectos al de 
otros signos, como la swastika, los swastifor-
mes, cruciformes, circulares o lineales, por 
ejemplo. Tanto es así que en no pocas oca-
siones todos estos sígnos, junto con la propia 
Máscara, acompañan de una manera mas o 

Máscaras halladas por H.Schliemann en las tumbas de la acrópolis de
Micenas. Hoy, en el Museo Nacional Arqueológico de Atenas.

Artigos



46

menos manifiesta al desarrollo de campos, 
espacios y límites que se muestran, por ejem-
plo, en algunas pinturas y representaciones 
de todas las épocas, desde el paleolítico has-
ta nuestros dias (7).

La Máscara viene a componer, por tanto, 
en su vertiente dinámica, un Camino me-
diante el cual se avanza hacia el límite que 
a todos nos espera. En su condición estética 
muestra, con la expresión que casi siempre 
la señala e identifica, aquel vacío que, mu-
chas veces, viene a colmar el pensamiento, y 
que se pone en marcha activándose mediante 
las relaciones que éste mantiene siempre con 
lo paradójico y lo ambiguo. En cualquier 
caso, sea cual fuere la época o el lugar que 
la vieron nacer, la Máscara resulta, al fin, 
no sólo muestra de lo ajeno y extraño, sino 
sobre todo una imagen -que siempre aguarda 
y permanece- de nuestro propio Ser en este 
Mundo y en el Otro.

—
Notas

1. Henri Hubert y Marcel Mauss: Ensayo so-
bre la naturaleza y la función del sacrificio. P. 
89 y s.

2. Acerca de la importancia de este “desva-

necimiento” en relación con la violencia mi-
mética del sacrificio en sí y el caso del chivo 
expiatorio, véase en R. Girard, Sanglantes 
origines: p. 11 y s. y 106 y s.

3. George Dumézil: Le probième des centau-
res. Étude de mythologie comparée Indo-Euro-
péenne. P. 45 y s..

4. Bernard Sergent: Le dieu fou. Essai sur les 
origines de Siva et de Dionysos.

5. Marija Gimbutas: Diosas y dioses de la Vie-
ja Europa (7000-3500 a. C.). Cap. 4, p. 81 y 
s. – Tb. ver Anne Baring y Jules Cashford: 
El mito de la diosa.

6. Erich Neumann: La Gran Madre. Una fe-
nomenología de las creaciones femeninas de lo 
inconsciente. Introducción, II. El Gran Feme-
nino y la Gran Madre, P. 19 y s. -también P. 
101 y s.- 238 y s.

7. Así ocurre por ejemplo, respecto a las 
máscaras – o rostros diseñados como másca-
ras- en las escenas desarrolladas en las pin-
turas murales de los indios Anasazi en Hor-
seshoe Canyon, Norteamérica y, respecto a 
las swastikas, en las pinturas románicas de 
algunas iglesias europeas, como las de san 
Climent de Taüll (Lleida).
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Xa vai para vinte anos que comezamos 
a nosa investigación sobre o famoso 
Libro de San Cipriano, libro lendario 

en Galicia para buscar tesouros escondidos e 
para outros fins. A nosa labor ten sido sobre 
todo comparar as diferentes versións portu-
guesas e españolas entre eles e coa súa con-
trapartida europea para contextualizalos no 
entorno europeo. Elo levounos co tempo á 
colección de numerosas obras de ocultismo 
ibéricas e francesas e a unha investigación 
arredor dos editores e autores de obras de 
ocultismo do cambio do s. XIX ao XX, do 
movemento teosófico en Galicia, e ocultistas 
tan senlleiros coma o galego Enediel Sha-
iah, Dr. Moorne, etc.

Neste longo percorrido témonos situado de-
cote na heterodoxia, no limes da ortodoxia 
da investigación académica aceptable, que 
aínda arrastra moitos prexuízos e precon-
ceptos froito da influencia da tradición xu-
deocristiá e católica existente con respecto as 
prácticas “máxicas” que non son considera-
das ortodoxas; e tamén ás prácticas políticas 
da posguerra española que censurou todo este 
tipo de literatura “máxica” e aos seus practi-
cantes, destruíndo os seus libros e elementos 
materiais, borrándoa case totalmente da me-
moria histórica, recluíndoos no mellor dos 
casos ao caixón das curiosidades supersticio-
sas que se debían negar e desterrar.

Dende a publicación dos nosos artigos sobre 
o tema, comezamos a recibir numerosos co-
rreos solicitándonos información para diver-
sas empresas, a venda de algunhas das obras 
da nosa colección, axuda e colaboración en 
obras publicadas fora de España, etc. Des-
pois de todos estes anos, e considerando que 
moitas das obras que conservamos son obras 
de extrema rareza, dos que apenas temos vis-
to e conseguido un único exemplar en todo 

este tempo, demos o paso de comezar a labor 
de reedición das mesmas para facelas acce-
sibles e dalas a coñecer ao público e a cal-
quera persoa e estudoso interesado no tema, 
cun ánimo divulgativo e  convencidos do seu 
interese antropolóxico e bibliófilo. Tal labor 
témola feito inicialmente mediante a plata-
forma de Amazon para poder garantir a máis 
doada difusión a outros países fora de Espa-
ña, dende os que nos solicitaron en numero-
sas ocasións exemplares destas obras.

Tivemos especial coidado en que a propor-
ción do escaneado e a reprodución das pá-
xinas no libro impreso se corresponderan 
co exemplar orixinal para asemellar o máis 
posible a experiencia lectora. Todos eles se-
rán publicados en formato electrónico, tapa 

Scrinium Mira Librorum
O Gabinete dos Libros Maravillosos

Félix Castro Vicente
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branda a toda cor, e tapa branda en branco 
e negro, sen desbotar nun futuro facer al-
gunhas reedicións propias máis exclusivas en 
canto a materiais en papel e encadernación. 
Tamén queremos dotalas dun mínimo rigor 
en canto a contextualizar a obra, como se 
diría en antropoloxía, informando de quen 
foron os seus autores e editores, e tamén a 
tan necesaria información bibliográfica, xa 
que das obras que se teñen reeditado dende 
os anos setenta e oitenta en moitas ocasións 
se suprime a información fundamental da 
fonte da que proceden (lugar, editor e data 
de publicación da obra orixinal), non sabe-
mos ben con que intencións, dificultando a 
investigación e confrontación dos textos re-
producidos.

Así, con estas obras iniciamos a colección 
Scrinium Mira Librorum, Gabinete dos Li-
bros Maravillosos, reuníndoas ao modo dos 
antiguos scrinium romanos e medievais.

Ata agora temos reproducido as seguintes 
obras:

«El Libro de San Cipriano y Santa Justina», 
de 208 páxinas, obra publicada por Valen-
tín Acha, editor de Barcelona, a principios 
do s. XX, aínda que poña na portada lugar 
de publicación Roma, a cargo da Sociedad de 
Ciencias Ocultas Mundial.

Esta obra non ten sido reeditada en España 
dende a súa publicación, e ten o interese de 
ser unha versión mixta das versións habituais 
españolas do Libro de San Cipriano, nesta 
ocasión bastante reducido, ao que se engade 
grande cantidade de compoñente relixioso 
católico, ao incluírse nel responsos, nove-
nas, e oracións a Santos, que se inclúen nou-
tras obras como o Libro de oraciones de la 
Santa Cruz de Caravaca.

O segundo libro editado é «O Grande e Ma-
ravilhoso Livro de S. Cypriano», de 318 
páxinas, da Livraría Popular de Francisco 
Franco, fundada en 1890 en Lisboa. Obra de 
inicios do século XX, en idioma portugués.
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Esta obra é interesante porque non ten sido 
reeditada e é a única que coñecemos que en-
gade unha cuarta parte á versión canónica 
portuguesa, a da Livraría Económica de 
Lisboa, que estaba dividida en tres partes e 
incluía a lista de tesouros do Reino de Gali-
cia e a historia de Víctor Siderol, un labrego 
francés que veu a Galicia en busca de tesou-
ros por consello do Demo. Segundo o editor 
a cuarta parte foi sacada dun pergameo ad-
quirido na Sinagoga de Zaragoza; dándolle 
ao texto unhas orixes exóticas, como é típico 
no xénero da literatura máxica.

A cuarta parte é titulada «Memorias do 
Grande Alberto. Famoso nigromante, feiti-
ceiro e mágico, secretario de S. Cypriano», 
inclúe receitas máxicas habituais que vin-
culan a esta obra con outras atribuídas ao 
Rei Salomón, La Veritable Magie Noire, ao 
Grand Grimoire ou ao Petit Albert franceses.  
Entre elas a composición de la vara fulmi-
nante para castigar ao demo, o Gran Círcu-
lo Cabalístico do Rei Salomón, a verdadeira 
maneira de facer pactos cos espíritos infer-
nais, os seus nomes, categorías e firmas, que 
achegan esta versión ás españolas de Enediel 
Shaiah y Jonás Sufurino, que inclúen tamén 
estes elementos. O nome de Grande Alberto 
estaría relacionado co Bispo alemán do sécu-
lo XIII, San Alberto Magno, ao que se lle 
atribúen o Grand e o Petit Albert franceses.

Outra obra publicada na colección Scri-
nium, neste caso en francés, é o «Grimoire 
du Pape Honorius. Avec un recueil des plus 
rares secrets. A Rome (1760)», 164 páxinas. 
Imprenta de Simon-François Blocquel, Lille 
(France), c. 1840.

Os grimorios de Simon Blocquel gozan de 
xusta fama entre os coleccionistas, conver-
téndose en verdadeiros clásicos da literatura 
máxica europea. Esta edición inclúe ademais 
o mérito de incluír planchas coloreadas de 
época, reproducindo selos, pentáculos, cír-
culos máxicos, etc.

Dentro do seu texto atópanse diversas fór-
mulas máxicas, como conxuracións a demos, 
aos espíritos dos días da semana, para atopar 
tesouros escondidos, da gañar no xogo, para 
que non funcionen as armas de fogo, etc. 
Mostra asemade da súa antigüidade, dotando 
a esta obra dun grande interese etnográfico, 
é a recompilación de receitas importantes 
para unha sociedade rural campesiña, para 
curar enfermidades de persoas e animais, 
para protexelos do lobo, etc..

Outra obra que temos reeditado é a de «Ci-
priano el temeroso : la verdadera mágia ne-
gra, ó sea, el secreto de los secretos: manus-
crito encontrado en Jerusalén, en el sepulcro 
de Salomón», de 68 páxinas, supostamente 
publicada en Roma, Casa de Garcia, 1750, 
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realmente traducido ao español por Balbino 
Pérez y N., Imprenta de Narciso Ramírez, 
Barcelona, 1875.

Desta obra, de extrema rareza e nome enig-
mático, tivemos noticia por primeira vez na 
ponencia de Ángel Garci Lacruz nun con-
greso celebrado en Zaragoza sobre a bruxe-
ría en Aragón. Resultou ser nada menos que 
unha tradución doutra obra anterior impresa 
polo francés Simón Blocquel, moi coñecida e 
estimada, titulada «La Veritable Magie Noi-
re, ou le secrets de secrets Manuscrit trouvé 
à Jerusalem, dans le sépulcre de Salomon. 
Contenant : 1. º Quarante-cinq talismans 
avec leurs gravures, ainsi que la manière de 
s’en servir, et leurs merveilleuses propriétés 
; 2.º Tous les caractères magiques connus 
jusqu’à ce jour, traduit de l’hébreu, du mage 
Iroé-Grego», publicado supostamente en 
Roma en 1750 na casa de García, realmente 
publicada en Lille a mediados del s. XIX.

Esta obra é considerada un dos grimorios de 
máis calidade e máis fiel aos contidos máxi-
cos atribuídos á Clavícula do Rei Salomón. 
O título de «Cipriano el Temeroso» na ver-
sión española deullo o editor ou tradutor se-
guramente para que a obra tivera máis fácil 
venda, ao ser San Cipriano e o seu grimorio 

o libro máxico por excelencia na Península 
Ibérica. Desta obra consideramos que proce-
de unha parte importante do Libro de San 
Cipriano o Tesoro del Hechicero, versión de 
Jonás Sufurino, a versión máis difundida en 
lingua hispana. 

Outras obras que difundiremos en datas 
próximas son «El Magno Libro de San Ci-
priano», versión publicada e comentada polo 
grande ocultista galego Enediel Shaiah, 
cunha introdución biográfica e bibliográfi-
ca sobre este descoñecido personaxe; «Los 
Secretos del Infierno», de principios do s. 
XIX, obra de grande rareza, tradución es-
pañola do coñecido Grand Grimoire francés, 
que nunca se ten reeditado na súa primeira 
edición; e a xa comentada edición francesa 
«La Veritable Magie Noire»; entre outros.
 
Tamén temos previsto editar outras obras de 
interese, tanto dos temas que levamos anos 
investigando, como por exemplo sobre o caso 
de Manuel Blanco Romasanta, o lobishome 
de Allariz; de música,  de etnografía galega, 
etc. como de outros que de obras que temos 
na nosa colección e que pola súa rareza ou 
pola súa indispoñibilidade merezan unha 
reedición; para os que abriremos coleccións 
independentes no futuro.
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As cidades enmudecidas
Miguel Alonso Cambrón

Son as 18h da tarde dun mércores. Érgome 
do escritorio e abro a xanela. Apago antes 
o deshumidificador, necesario en vivendas 

que, como a miña, teñen as paredes de pedra 
e concentran a humidade ata límites insospei-
tados. Vai mellor tempo fora que dentro, aín-
da que chove miudiño. Saco a orella de paseo, 
o que é unha bendición, alén de ser unha pro-
tovirtualidade preelectrónica. O trebello tarda 
uns intres en deterse de todo. Vai sendo hora de 
vaciarlle o auga. Dende o luns o tráfico voltouse 
lixeiramente máis intenso que neste pasado mes 
dende que dura o encerro. É fantástico poder es-
coitar o que escoito, coa claridade e a nitidez que 
me chega aos oídos. Non é a mellor hora para 
facer este exercicio. Os coches pasan separados 
os uns dos outros pero a súa decibelaxe tapa por 
completo outros sons. Os paxaros cantan máis e 
de xeito máis intenso pola mañá. Algunha xen-
te que pasea esfórzase en baixar a voz, posible-
mente conscientes de que a relativa ausencia de 
actividade sonora pode delatar a súa presencia e 
incitar a indiscreción a todas as figuras obser-
vantes que practicamos o espazo público dende 
as nosas casas. Outras non, e camiñan falando 

a voz en grito coma se non pasase nada. Unha 
emisión de radio soa ao lonxe e aporta profundi-
dade de campo á experiencia. Case son quen de 
diferenciar os modelos de coche a partir do son 
dos motores. De súpeto a intensidade da choiva 
crece e as pingas petan no chan coma un exérci-
to de percusionistas con ánimos de notoriedade. 
As rodas dos coches azorran a humidade no seu 
monótono fungar. Alguén se laia da choiva ao 
tempo que acelera os seus pasos. O silencio se-
gue sendo tan só unha categoría aproximativa 
da realidade, unha taxonomía cultural que fai 
referencia á ausencia de actividade, mais non 
existe en termos absolutos. Sempre soa algo, 
aínda que veña do noso interior, das engra-
naxes derivadas da actividade fisiolóxica pro-
pia. A pesar de que as plantas coas que convivo 
están encantadas, o agua entra na casa e teño 
que pechar a xanela. Sigo escoitando a choiva e 
os coches. Agora faise máis presente a percusión 
sobre os cristais, xerando ritmos imposibles que 
amenizan a escritura. Alguén maniobra co que 
poderían ser as portas dun coche. Fáiseme en-
tretido este xogo de adiviñar o que soa. Un golpe 
seco semella ser o maleteiro dun coche que se pe-
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cha. Forzo o silencio durante un instante. Acabo 
por oír zunidos fantasmais (non sei se reais ou 
producto da miña imaxinación) de orixe desco-
ñecida que esvaecen en canto calqueira outro fe-
nómeno sonoro acontece. A escoita preséntaseme 
coma un músculo, con esa capacidade de reter 
a presión e retornar ao lugar de saída tan pro-
pia daquelo táctil. Voces en certo modo molestas 
en canto non desexadas (mais, quen non desexa 
algo nesta situación nin desexada nin desexa-
ble). Cando deixo de escribir percibo como o son 
dos meus dedos percutindo o teclado faise espe-
cialmente patente e sinto a memoria do aconte-
cido, a ausencia de algo que ocupaba un amplo 
espectro do audible. Son as oito. Timidamente 
escoito como a veciñanza vai saíndo aos balcóns. 
Como comeza ese ritual de agradecemento case 
que masturbatorio. O crescendo dos aplausos 
deixa lugar a ritos de purga ansiolítica a través 
de berros, músicas varias, vuvuzelas e algunha 
pota se sinte tamén. Son as 20:15. Os aplausos 
cada vez duran menos.

Exercicios de autoetnografía como o que 
acabo de facer, tinxidos de reflexións apa-
rentemente inocuas pero relevantes cara o 
que vou contar, son útiles para describir e 
comprender o mundo que nos rodea e as cir-
cunstancias de cada un. Entre a descripción 
densa e o relato autobiográfico mora unha 
hermenéutica das notas a pe de páxina. Vi-
das discretas e sinxelas poden arroxar máis 
luz sobre o que está a ocorrer ou sobre o que 
aconteceu en determinados periodos históri-
cos que os relatos oficiais ou as análises so-
ciohistóricas. O seu alcance é tanto de orde 
pragmática -o que está a pasar arredor do self 
en termos próximos, comprensibles por todo 
aquel que teña unha historia de vida-, coma 
de orde simbólica -a súa transformación en 
íconas pode favorecer unha hermenéutica do 
que está ocorrendo arredor de nós. Claro, 
que se o exercicio é coral a información e o 
deleite son moito maiores.
Dende que comezou o confinamento deriva-
do da situación de emerxencia sanitaria veño 
facendo este exercicio polo menos unha vez 
ao día. O resultado desta práctica etnográfica 
é, alén do coñecemento práctico, a reflexión 
etnolóxica agregada -acaso antropolóxica- 
que estou a escribir neste preciso momento. 
É o que ten o son: é algo instantáneo, sú-

bito, que ocorre e só podemos aprehendelo 
a partir de métodos arqueolóxicos, mais ten 
a virtude de comprimir moita información 
nun mesmo sinal. Antes utilicei o termo au-
toetnografía, e non en van, xa que outras re-
flexións doutra orde leváronme a pensar que 
é esa a única (imp)postura autoral honesta 
cun mesmo e con quen ten a ben ler o que un 
escribe. Neste sentido, a miña estimada nai, 
durante moitos anos profesora de filosofía, 
sostén que as iniciativas con máis validez son 
as que xurden dun mesmo, do foro interno de 
cada quen, das necesidades personais eleva-
das a grao social ou cultural. Aínda que sexa 
a cultura un dos termos máis vilipendiados 
dos nosos tempo (iso xa é materia para unhas 
cantas reflexións a maoires).

Ten moito de cageana esta situación que es-
tamos vivindo. John Cage (1912-1992) foi 
un dos primeiros pensadores occidentais da 
nosa época en transitar entre paradigmas 
culturais, hibridando arreo e aplicando o 
relativismo cultural aos fenómenos sonoros. 
Moito antes do que Pauline Oliveros sinteti-
zase a súa teoría sobre a escoita profunda e 
a conciencia sonora (Deep Listening e Sonic 
Awareness no seu inglés orixinal) e máis ou 
menos na mesma época en que Pierre Schae-
ffer organizaba o mundo musical a partir de 
obxectos e separacións entre fontes e con-
secuencias no seu paradigma acusmático, 
Cage aplicou o estrañamento -técnica que, 
non está de máis recordalo, nace da crítica 
literaria (soviética para máis señas) e non da 
reflexión metodolóxica como se tende a pen-
sar- á esfera dos fenómenos sonoros e tamén 
á súa intersección cos fenómenos musicais. 
As súas reflexións sobre o silencio foron tan 
necesarias e tiveron tal repercusión que aín-
da a día de hoxe os seus ecos resoan nas nosas 
sociedades (mais non tanto nos departamen-
tos de enxeñaría acústica).

Transcurridas un par de semanas dende a 
aplicación das medidas do confinamento 
fixen un experimento. Estaba nese momento 
(e ahí sigo) revisando o texto dun artigo e 
incorporando as recomendacións das edito-
ras a fin de axeitalo aos requisitos da publica-
ción, unha tarea, como sabedes moitos, ben 
entretida e motivadora. O caso é que a temá-
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tica do artigo -a proxección dunha ferramen-
ta metodolóxica do campo da Etnografía 
Sonora ao campo dos estudos de poboacións 
desprazadas por cuestións de violencia es-
trutural en Colombia, escrito a catro mans 
xunto coa investigadora Andrea Rodríguez, 
artífice da investigación- fíxome reflexionar 
arredor da idoneidade de semellante técni-
ca en contextos como os que estamos a vivir 
a raíz das medidas de confinamento. Dende 
os meus tempos de estudante sempre profesei 
unha grande admiración por Franz Boas e 
a súa escola de Cultura e Personalidade, es-
pecialmente pola obra que a súa discípula 
Ruth Benedict fixo sobre Xapón sen poñer 
un pe na illa, baseándose de forma exclusi-
va en entrevistas a migrantes e producións 
culturais do seu tempo e anteriores. Sendo 
consciente da crítica da época arredor desta 
metodoloxía, e observando as coincidencias 
entre ámbalas dúas situacións -imposibilida-
de de acceso por motivos políticos nun caso 
e afastamento preventivo da sociabilidade on 
site por outro- resolvín poñer a proba unha 
metodoloxía que, se ben non é nova, si que 
é relativamente recente e que, na miña opi-
nión, non foi testeada a fondo.

A postal sonora é unha ferramenta metodo-
lóxica que foi creada pola xeógrafa Claire 
Guiu no contexto do grupo de investigación 
Ciutat Sonora durante unha investigación 
sobre a identidade sonora dos espazos litorais 
da cidade de Barcelona. Trátase dunha técni-
ca exploratoria que describe e da pistas sobre 
as ideas e os imaxinarios que os usuarios dun 
área determinada teñen arredor dun espacio 
concreto (sexa este físico ou mental). O seu 
funcionamento é ben sinxelo. Consiste fun-
damentalmente en preguntar aos potenciais 
informantes cuestións relativas á descripción 
e percepción das súas contornas. Poñámonos 
no caso. Imaxinemos que estamos a investi-
gar a imaxe que os veciños dun barrio ou dun-
ha aldea teñen sobre o seu territorio -tamén 
podería ser sobre outros territorios dos que 
teñan coñecemento. A pregunta inicial sería 
a seguinte: “Se tivese vostede que enviarlle 
unha postal a algunha persoa coñecida que 
xamáis teña estado aquí/alí (no lugar que se 
pretende estudar), que sons escollería como 
representativos deste?” As respostas orbitan 

entre o máis evidente e o máis recóndito, 
sempre en termos identitarios.

No desenvolvemento da investigación na que 
xurde a técnica dímonos conta da dificulta-
de que supón para a xente pensar en termos 
de sons, polo que optamos por introducir 
outra pregunta antes da relativa aos sons. 
Deste xeito acabamos por preguntar prime-
ro por imaxes visuais para, unha vez interio-
rizado o exercicio, derivar cara os sons. Se 
ben é recurrente un esforzo maior por par-
te das persoas entrevistadas na concreción 
destas imaxes sonoras, que diría Saussure, é 
merecedor de atención e paciencia, pois os 
resultados adoitan ser indicativos non só da 
fenomenoloxía sonora dos espacios cuestio-
nados senón tamén da sensibilidade acústica 
e socioacústica dos informantes así como dos 
imaxinarios sociais e culturais que manexa.

Á marxe de consideracións metodolóxicas e 
voltando ao experimento, resolvín propoñer 
deste xeito un exercicio de postal sonora a tra-
vés de varias canles non presenciais. Na pri-
meira fase foron pouco máis da quincena as 
persoas que respostaron de forma voluntaria. 
Despois de filtrar, sintetizar e analizar os re-
sultados comprendín que viñan a validar o 
que pensaba dende o inicio, que ven sendo a 
reflexión xeral deste escrito e que ten moito 
que ver co devandito músico e investigador e, 
se me apurades, coas figuras menos conser-
vadoras do WFAE como Truax ou a mesma 
Oliveros.

Resulta evidente que cambiou o punto de 
ancoraxe da escoita. A postura práctica e 
simbólica dende a que exercemos o sentido 
da escoita mudou cualitativa e cuantitativa-
mente. Neste contexto estatal-nacional noso 
-reitero que foi este un experimento explo-
ratorio e que o seu cometido non ten que ver 
coa pulcra rigurosidade nin coa absoluta fia-
bilidade senón, máis ben, co feito de suxerir 
posibles camiños interpretativos cara a unha 
comprensión do que está a acontecer en ter-
mos acústicos e socioacústicos- son minoría 
as persoas que escoitan dende a práctica do 
espazo público e as que están obrigadas a 
practicalo teñen automatizada a escoita ata 
tal punto que non parecen decatarse do ex-
cepcional da situación alén dos lugares co-
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múns. Lugares comúns que son fundamen-
talmente o crecemento da presenza acústica 
de fauna silvestre -paxaros en particular-, o 
descenso na presenza acústica do tráfico ro-
dado e, en especial, o silencio. Seica foi este 
último o fenómeno que máis impresiona e 
máis inquedanza xenera nos ouvintes. Proba 
disto son as testemuñas que recolle o diario 
El País no seu artigo “El mapa del silencio 
en Madrid”, unha das cidades máis afecta-
das pola pandemia, no que se chegan a ca-
racterizar ao fenómeno dicindo que “Es un 
silencio sísmico”.

O silencio estase a convertir no keynote ou 
nota chave das nosas contornas alén dos pro-
cesos estacionais, no feito diferencial e co-
mún dos nosos asentamentos. Un feito que 
adquire maior relevancia no espazo urbano, 
se ben naqueles nos que o urbano (en termos 
relacionais, que é como se debería aplicar 
esta categoría) non é hexemónico ou non ten 
tanta presenza -o que comunmente entende-
mos e expresamos como o rural- a irrupción 
das medidas de confinamento non son tan 
palpables no eido do sonoro. De feito pode-
mos estar asistindo a unha sorte de equipa-
ración, de tendencia cara á ruralización dos 
espazos urbanos en termos socioacústicos, 
nos que as dinámicas favorecen a discrecio-
nalidade socioacústica (no sentido de iden-
tificación de elementos e procesos) en base a 
unha presencia menor do que Schafer chama 
flatline sounds e que ten moita relación coa 
diminución da pegada acústica da actividade 
industrial. O que percibimos ten máis pre-
senza en todas as etapas do proceso sonoro, o 
que inclúe tanto o ataque como a cola daquelo 
que chega aos nosos ouvidos. O que acontece 
na fronte das nosas casas, o tráfico motori-
zado, as conversas ou os ladros dos cans dos 
nosos veciños maniféstase antes e tarda máis 
en desaparecer do mesmo xeito que os sons 
da casa e da veciñanza fanse máis presentes. 
Neste sentido asistimos a unha sorte de rete-
rritorialización socioacústica das nosas con-
tornas, a un voltar ao explorar e recoñecer en 
termos acústicos dos espazos que habitamos, 
como afirma Barthes cando fala dos proce-
sos de territorialización e identificación nos 
animais dotados de recursos fisiolóxicos e so-
ciais para a comunicación acústica.

Mais non refiro o cageano da situación exclu-
sivamente pola reflexión propia do silencio 
sino, máis ben e tamén, polo desprazamento 
que estamos a vivir. Mudamos o ruido da rúa, 
do noso interactuar cotiá no espazo público, 
polo ruido nas redes. E digo ruido no sentido 
de balbordo, de algarabía, de barullo, tanto 
na acepción de son incomprensible de moitas 
voces xuntas como no que fai referencia ao 
son continuado de fenómenos como as tre-
boadas, o vento ou o mar. O espazo público e 
a súa praxe voltáronse perigosos, sospeitosos 
e motivo de denuncia tamén pública. E, do 
mesmo xeito, as nosas redes sociais personais 
-que incluirían ás persoas coas que tendemos 
a interactuar neste estado de confinamento- 
están experimentar un efecto de cámaras de 
eco ou, en casos extremos e algortimos de se-
lección da información mediante, en cáma-
ras anecoicas. Velahí a referencia ao señor 
Cage que, con toda a retranca do mundo, en 
inglés ven sendo gaiola.

Estase a dar, sen embargo, un fenómeno in-
édito que é particular desta situación que vi-
vimos. Refírome a ritualización do agradece-
mento que toma a forma de aplauso colectivo 
e que incorpora multitude de mostras expre-
sivas ata trascender o mero recoñecemento 
da labor do persoal sanitario para dar paso á 
expresividade popular dende unha posición 
de válvula de escape. Se ben parece certo que 
a concorrencia diminuíu no transcurso de 
este mes e pico que levamos dende o inicio 
da política de distanciamento social, non o 
é menos que estas mostras sonoras aumenta-
ron cuantitativamente cara a unha sorte de 
demanda de atención. O que comezou con un 
“estamos agradecidos pola vosa labor” nun-
ha mensaxe dirixida ás persoas que sosteñen 
os servicios básicos pese ás circunstancias, 
trocouse nun “estamos vivos” e nun “temos 
gana de saír e necesidade de expresarnos”. 
Aos aplausos seguiron as vuvuzelas, os gri-
tos, os himnos musicais (que van desde o ma-
nido “Resistiré” ata diferentes propostas de 
abeiro identitario) tanto reproducidos como 
interpretados in situ. Na miña opinión, e da-
cordo coa análise que fai Attali do fenóme-
no do aplauso -e que pasa pola idea de que 
o aplauso, na súa orixe burguesa, tivo máis 
relación cun autorecoñecemento na observa-
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ción das normas de urbanidade e xestión da 
copresencia que con calqueira expresión de 
agradecemento fronte a espectáculos ou ac-
tividades-, esta evolución estivo sempre pre-
sente e este aplauso circunstancial sempre 
tivo unha alta compoñente -como digo no 
inicio, case masturbatoria- de recoñecer que 
“estamos vivos” e “estámolo a facer ben”.

En resumo, semella que esta sorte de en-
gaiolamento social, de afastamento físico 
e despoboamento transitorio está a afectar 
non só ás nosas contornas senón tamén aos 
nosos xeitos de ouvírmonos. Resta por expe-
rimentar o que virá despois, se unha volta ao 
ruxe-ruxe cotiá ou unha reescritura da socia-
bilidade en termos socioacústicos. Esteamos 
atentos ao que está por vir.

Polo momento reteño unha imaxe que me 
impresionou pola súa eficacia simbólica á 
hora de transmitir a mensaxe agregada ás 
medidas de afastamento social: o plástico 
co que moitos equipos de reporteiros cubren 
os micrófonos para os partes informativos. 

Alguén apuntaba, na era dos movementos 
asamblearios -que case podemos entender 
que remata con este proceso que estamos a 
vivir, ou que entra noutra fase-, que cumpría 
ver quen paga pagaba os micros. Agora non 
sabemos se quen o fai son os propios traba-
lladores ou se estes só cumplen coas directri-
ces das empresas do sector audiovisual. Unha 
metáfora do que está a acontecer en termos 
xerais: non sabemos se o comportamento da 
xente responde á responsabilidade da socie-
dade civil ou ás ordes dos gobernantes.

En calqueira caso, hai fenómenos que per-
manecen e dan sensación de continuidade 
á narrativa cotiá do día a día. Fenómenos 
-coma o son do camión da basura, das se-
reas das ambulancias ou mesmo os repeni-
ques dos cuartos- que noutros tempos podían 
xerar laios, lamentacións, queixumes e ata 
denuncia pública mais que, baixo esta nova 
ancoraxe da escoita aparcamos a súa intrusi-
vidade para reconstruilos como parte de nós 
mesmos.
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A maxia retorneada
Félix Castro Vicente

Ao fío da presentación de nosa Colec-
ción de Scrinium Mira Librorum, da 
que acabamos de facer unha recensión, 

colección destinada a recuperar para o gran 
público e estudosos obras de diversos temas, 
entre eles folclore, maxia e esoterismo, que 
pola súa rareza merecen a pena de ser resca-
tadas do esquecemento. 

No 2018 organizouse na British Library a ex-
posición «Harry Potter: a history of magic», 
dedicada á Historia da Maxia,  empregando 
a coñecida saga de J. K. Rowling e as disci-
plinas que se imparte en Hogwarts como fío 
condutor, recorrendo aos fondos de obras de 
maxia da propia Biblioteca e doutros museos, 
como o coñecido Museo de Bruxería de Bos-
castle, de Cornualles. 
Segundo os seus organizadores ten sido a 
exposición máis vista na historia da British 
Library e a razón de elo é que, como ben 
comenta nunha entrevista o Comisario da 
exposición,  a historia, tradicións e mito-
loxía arredor do universo da maxia é algo 
realmente fascinante e que sempre suscita 
grande interese1.  Esta circunstancia  xa se 
puxo de manifesto hai anos coa exposición 
de «Libros do Demo» que organizamos con 
motivo das I Xornadas de Literatura Oral 
sobre o Demo organizadas no 2008 pola De-
putación de Lugo. 

Pero, que é a Maxia? De acordo co grande 
filólogo e folclorista José Manuel Pedrosa2 o 
concepto de maxia é un concepto neboento, 
difuso, delimitado decote en oposición ao de 
relixión, o outro grande marco ou sistema 
ideolóxico e sociocultural ao que se opón e 
complementa. Os seus límites son difusos, 
complexos e confusos, xa que non existe un 
concepto unívoco de Maxia, depende da épo-
ca histórica, sistema cultural, e incluso do 
nivel sociocultural da persoa que empregue 

o termo. Os intentos de deslinde histórico 
de ambos conceptos obedeceu sobre todo a 
unha finalidade de control político e relixio-
so por parte das elites da cultura e relixión 
predominante nunha sociedade, que mete no 
caixón de xastre da maxia todas as prácti-
cas e crenzas que consideran heterodoxas e 
non aceptables por esta, quedando relegadas 
a grupos sociais e culturais minoritarios, ás 
capas podemos dicir subalternas da socieda-
de. Tamén acontece  que as sociedades veci-
ñas consideran máxicos ou non son capaces 
de deslindalos aos sistemas relixiosos das 
outras sociedades coas que limitan xeogra-
ficamente.

Realmente o que nos interesa aquí non é defi-
nir o concepto senón evidenciar o seu carác-
ter difuso, cambiante, ambivalente. Na pe-
nínsula ibérica aínda se está un pouco lonxe 
da realidade do resto de Europa, onde o tema 
da maxia e o interese polos temas máxicos e 
ocultos está máis socialmente aceptado, con 
verdadeiros expertos e estudosos na materia 
dende moi diversas perspectivas; aquí sempre 
se ten visto, cando menos, con suspicacia e 
en moitas ocasións con claro desdén e des-
prezo, como algo propio de mentes crédulas 
e supersticiosas. Esta perspectiva chea de 
prexuízos é froito de séculos de persecución 
por parte da cultura relixiosa dominante 
con apoio da clase política. Elo botou todo o 
referente a maxia e ás crenzas máxicas fora 
dos  límites da ortodoxia aceptable, tamén 
academicamente falando, fora dos estudios 
da historiografía, permanecendo relegado 
o seu interese salvo excepcións aos estudos 
etnográficos, pero mais como pervivenzas 
do pasado que debía ser rexeitado para non 
volver a elo. Xa Vicente Risco se laiaba no 
seu coñecido artigo sobre Rudolf Steiner e 
a Teosofía na Revista Nós de que os galegos 
rexeitasen como supersticiosas as crenzas 

Eu non creo nas meigas, pero habelas hailas (Dito popular galego)
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tradicionais e sen embargo abrazasen sen re-
flexión nin crítica as novas modas vidas de 
fora, o espiritismo, teosofía, etc.

As obras produto desta cultura subalterna te-
ñen sido destruídas, queimadas, censuradas, 
expurgadas; durante anos non foron mere-
centes de ocupar os estantes das bibliotecas 
nin ser obxecto de coleccións bibliográficas 
serias; cando eran descubertas eran requisa-
das, retiradas, roubadas. Baste lembrar en 
tempos recentes a purga e queima de libros 
durante a Guerra Civil española e a Ditadura 
posterior, dirixida en grande medida contra 
este tipo de obras que non concordaban coa 
ortodoxia católica. Tentaron facer desapare-
cer a maxia, destruíla, negar a súa existencia, 
pero non o conseguiron, convertendo as pou-
cas obras de maxia que se conservan hoxe en 
auténticas rarezas bibliográficas. En tempos 
foi en defensa dos discursos relixiosos impe-
rantes, hoxe en defensa do cientifismo racio-
nalista materialista que quere ter o mono-
polio da explicación do funcionamento e do 
por que de todos os aspectos da experiencia 
humana e da natureza. A Ciencia que todo o 
analiza, desmembra, categoriza, e clasifica; 
sendo os científicos os únicos quen de ter un 
acceso e opinión privilexiada sobre a reali-
dade, por enriba do resto do xénero humano.

Pódese pensar que vivimos nunha sociedade 
laica, sen máis, descrida de todos os mitos e 
os misterios. Dende este punto de vista, tan 
crédulo é quen cre en calquera das relixións 
maioritarias coma o que cre en calquera ar-
tefacto máxico. Pero realmente vivimos nun-
ha sociedade de crentes, mais non na maxia, 
senón na ciencia, os científicos son os sacer-
dotes da nova relixión, unha relixión aliña-
da co materialismo máis descarnado, na que 
calquera persoa titulada como científico xa 
goza de infalibilidade e da máxima credibili-
dade aos ollos do vulgo, e dun corporativis-
mo exacerbado como en moitas outras crea-
cións humanas. En nome da Ciencia, todo se 
pode explicar cuantitativamente, con datos 
(agora xa tamén metadatos) e números.

Hoxe os sacerdotes (máis que magos polo 
seu afán ecuménico e universal, como nas 
relixións) da modernidade e da tecnoloxía 

cambiaron de aspecto, pero a súa función e 
atributos son moi semellantes, solucionar os 
problemas da xente e dotar á súa vida de sen-
tido e de seguridade. Soamente por vestirse 
dun xeito concreto, de traxe ou bata bran-
ca, xa depositamos neles a nosa confianza 
sen cuestionamentos porque ven avalado tras 
de si por un sistema experto no sentido que 
o definiu Giddens na súa obra «Consecuen-
cias da Modernidade» como «un sistema de 
logros técnicos ou de experiencia profesional que 
organizan grandes áreas do entorno material e 
social en que vivimos» (Giddens 1994: 37), tal 
e como citan os antropólogos Honorio M. 
Velasco e Ángel Díaz De Rada na obra «La 
Sonrisa de la Institución: Confianza y riesgo 
en sistemas expertos» Ed. Universitaria Ra-
món Areces 2006, Madrid p. 11, obra na que 
analizan os conceptos de confianza e risco 
na análise de varios sistemas expertos. Como 
indican estes autores a confianza constitúe 
un recurso de economía cognitiva e decisio-
nal fundamental para o suxeito moderno, 
un procedemento de redución de incerteza. 
Realmente non poderiamos poñer en dúbida 
permanentemente todos os obxectos e aspec-
tos da nosa vida cotiá. Pero este recurso a sis-
temas expertos ten existido en maior e me-
nor medida en todo tipo de sociedades, non 
só na vida moderna.

Por tanto, o tema de Ciencia versus Maxia 
realmente non é tan sinxelo como se nos 
quere describir decote como de racionalidade 
versus ignorancia e superstición. Realmente, 
de acordo coa postura de antropólogos ac-
tuais como Richard Horton3, (criticada por 
algúns sectores) que comparan o pensamen-
to máxico e tradicional africano e o pensa-
mento científico, chegando á conclusión de 
que o pensamento máxico tradicional é un 
pensamento tan válido para organizar a ex-
periencia humana coma o científico. Rom-
pe así co estereotipo de que o pensamento 
relixioso e máxico tradicional baséase nun 
desexo caprichoso e irregular dos deuses, 
pois considera que é un pensamento igual-
mente teórico organizado, que coloca as co-
sas nun contexto causal máis amplo que o 
proporcionado polo sentido común; é racio-
nal, reflexivo, abstrae, analiza, e reintegra 
dende a experiencia, clasificando a «realida-
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de» igualmente en categorías, constituíndo 
un esquema que interpreta a enorme diversi-
dade da experiencia cotiá. Porén é igualmen-
te válido que o pensamento científico para 
dar unidade á diversidade de experiencias do 
ser humano, simplicidade á complexidade, 
orde ao desorde e regularidade á anomalía. 
En definitiva trátase de reducir a incerteza 
da existencia dotando de previsión ás expe-
riencias e poder dar explicacións a algo que 
doutra forma non tería ningún sentido. Se-
gundo Horton a diferenza fundamental sería 
que polo común a maxia é un sistema cerra-
do, que non contempla alternativas aos seus 
principios teóricos establecidos nin solucións 
ante as incongruencias e fallos do sistema, 
que se ven como una ameaza de caos, de todo 
o sistema.

Así, lembrando a Horton e a anécdota oco-
rrida nun partido de fútbol na R.D. do Con-
go que en 1998 entre dous equipos rivais 
africanos onde todos os xogadores dun dos 
equipos faleceron a causa dun raio que im-
pactou no campo a cinco minutos de rematar 
o primeiro tempo, saíndo ilesos os xogado-
res do outro equipo; aos que inmediatamente 
acusaron de practicar bruxería. O desgracia-
do suceso foi froito do azar? Qué posibilida-
des hai estatísticamente de que suceda algo 
así? Un científico posiblemente negue rotun-
damente que o fenómeno puidera ser causado 
por un bruxo africano. Esa conduta é froito 
dun prexuízo porque realmente ese científi-
co fixo algún traballo empírico para chegar 
a esa conclusión? Cómo sabe a ciencia certa 
que elo non é posible? Fixo un seguimento 
ao bruxo  en cuestión para ver o número de 
raios que caían nun lugar cada vez que puña 
en práctica os seus procedementos máxicos? 
Ou simplemente negou coa cabeza e non ad-
mitiu o nexo causal porque é contrario ás 
premisas do seu paradigma científico? Cómo 
se pode negar algo que non se tentou sequera 
entender ou investigar? Ou é que de probar-
se o nexo causal iso podería poñer na rúa a 
moitos metereólogos? Entendemos que a ad-
misión por calquera persoa, aínda que sexa 
mínima, de este tipo de nexos causais signi-
fica abrir a caixa de Pandora, abrirse unha 
nova cosmovisión, un distinto paradigma, 
que cambia totalmente as regras de xogo, ra-

char coa baralla e mercar outra.

A conclusións semellantes ás de Richard 
Horton en canto a equivalencia no xeito ra-
cional de funcionamento das crenzas tradi-
cionais e da ciencia chega o antropólogo re-
centemente finado Carmelo Lisón Tolosana, 
no seu estudo sobre os responsos e os arres-
ponsadores galegos no seu traballo «Sobre 
Antropología Cognitiva. El arresponsador 
gallego» (páx. 125 a 186), que consultamos 
en «Perfiles simbólico morales de la cultu-
ra gallega», Madrid, Akal 1974. É dicir, 
poderíamos extrapolar estas conclusións a 
diversos aspectos do sistema de pensamento 
tradicional galego.

Así explica na páxina 173, respecto ao funcio-
namento pechado do sistema, que os interlo-
cutores repiten constantemente a perspectiva 
cultural estándar respecto da eficacia e os 
casos de arresponsamento do gando, dicindo 
Lisón Tolosana:

«¿Cómo va a dudar de lo que todos tienen por 
cierto y de sentido común? Este proceso tradi-
cional de pensamiento recompensa con una recia 
ilusión de veracidad. 

Nótese de pasada que nuestra credibilidad se 
basa muchas veces en exactamente los mismos 
criterios: nos creemos y repetimos lo que las 
autoridades de todo género escriben o dicen, lo 
que leemos en libros y revistas especializadas u 
oímos a través de los medios de comunicación. 
Pero lo que quiero subrayar es que desde una 
perspectiva práctica, y aunque en los dos casos 
el conocimiento resultante del problema sea in-
adecuado, el recurso a medios pertinentes y al 
alcance de la mano para interpretar un fenó-
meno no sólo es necesario, sino, en ambos nive-
les, racional. En conjunto nosotros somos más 
críticos, pero la actividad racional no sólo es la 
misma, sino que  sigue además líneas iguales.» 

Na páxina 178 segue dicindo «En su intento 
de explicación coloca partes del conjunto en un 
contexto empírico y racional, da razones (lo-
calización geográfica de las casas, camino que 
sigue), infiere (no lo pudo haber visto ella me-
diando esa distancia) y apela a los criterios de 
inmediación (me ha pasado a mí) y de eficacia 
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(el animal está de nuevo en el redil). Actitud 
eminentemente lógica y racional, incluso según 
nuestros propios standards. ... Él guiado por un 
paradigma interpretativo cultural aprende a 
colocar, en puntos críticos, relaciones causales; 
nosotros, partiendo de otra teoría, aprendemos 
a distribuir, siguiendo otros cánones, las cone-
xiones...

... Este proceso de pensamiento en nada se di-
ferencia del que guía al científico; va más allá 
del sentido común postulando una teoría causal 
e implica un razonamiento sistemático en tiem-
po y forma. Y, sin embargo, nosotros llegamos 
a diferente valoración causal del hecho porque 
manejamos un diferente sistema de atribucio-
nes...»
 
Lisón Tolosana tamén se refire ás elabora-
cións secundarias ou «ad hoc», termo acuña-
do polo antropólogo Evans Pritchard, que 
salvagardan o paradigma de ataques cando 
existen fallos do sistema, explicando e dan-
do cabida a estes fallos (aquí o aplica aos 
casos nos que a ovella é finalmente comida 
polo lobo, xustificándoo en erros na reali-
zación do ritual, etc.) elaboracións equiva-
lentes e existentes en todos os sistemas de 
crenzas. (Lisón 1974: 188). Na actualidade 
tamén nós cremos e repetimos acríticamente 
no que as autoridades nos din, nos sistemas 
expertos que abundan na nosa sociedade, no 
que lemos, vemos ou escoitamos de fontes 
que consideramos autorizadas.

Nestes tempos estamos sendo testemuñas de 
elo, con declaracións, conclusións de todo 
tipo, amosándonos que hai opinións científi-
cas para todos os gustos, que os seus criterios 
e directrices obedecen a motivoa moi diver-
sos, en ocasións non unicamente a busca da 
verdade; evidenciando que vivimos na socie-
dade do exceso de información e desinforma-
ción, que a información non é sempre veraz, 
completa, e xusto a que necesitamos, e que 
debíamos ser moito máis críticos na nosa ex-
periencia cotiá4.

Fronte todo o exposto, a Maxia ten adquiri-
do de novo o seu carácter reivindicatorio da 
esencia, da síntese, do ser humano fronte o 
materialismo que desembocou nunha cultura 

consumista de masas, de obsolescencia pro-
gramada, creadora de necesidades superfluas 
nos oprime e aliena, esgotando os recursos 
do planeta. Basta sen ir máis aló con reco-
rrer ás lecturas das últimas obras de autores 
tales coma o británico Alan Moore, escritor 
e guionista de cómics, para saber de qué es-
tamos falando, daqueles que propugnan a 
Maxia como un acto de resistencia e reivindi-
cación, de síntese fronte a tendencia disoluta 
actual, na que parece máis doado pactar do 
demo que cos bancos, coas multinacionais, 
ou mesmo co FMI.

De acordo con estes autores, o propio Alan 
Moore entre eles, que retoman correntes de 
pensamento xa existentes a finais do s. XIX 
e inicios do s. XX, unha das facetas máis im-
portantes da maxia estaba encarnada no pa-
pel de artista, considerado coma un verdadei-
ro mago, reencarnación do antigo chamán, 
do bardo, que sabía manexar as palabras, 
a música, a imaxe, para ser capaz de trans-
formar con elas a realidade e ao propio ser 
humano.  Pero tamén o papel máxico trans-
formador do artista tense alienado; hoxe en 
día o poder das historias,  da palabra, do son 
e da imaxe está ás máis das veces ao servizo 
do mercantilismo e do materialismo, de que 
a xente compre ou desexe un determinado 
produto, mais que de transformar á socieda-
de e ás persoas. Este papel reivindicativo, de 
resistencia, está posto de manifesto nas obras 
do ocultista Peter Grey moi pertinentes para 
o momento en que vivimos. Sobre o papel da 
Ciencia e da Maxia, e o da Relixión poñamos 
por caso, quizais non estaría de mais lembrar 
o dito galego: «Porque a Deus aprecies, ao 
Demo non o despreces».

Entón, ante todo isto, e dende  un punto de 
vista antropolóxico, suscítase unha cuestión 
interesante que nos debería facer reflexio-
nar: para os cometidos de arranxar os pro-
blemas da xente e dotar á súa vida de sentido 
e de seguridade, qué vantaxes apón a nosa 
sociedade científica actual fronte a dos nosos 
antepasados? Que vantaxes nos ofrece?

No tema práctico parece evidente pero en 
canto dotar sentido e seguridade; estanos 
dando máis sentido e seguridade estar su-
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xeitos á incerteza da enfermidade que sa-
bemos que é causada por unhas bacterias e 
virus diminutos, dependendo a súa solución 
de remedios que proceden de farmacéuticas, 
empresas e organismos internacionais, que 
a causa das envexas do mal de ollo do teu 
veciño no que podías recorrer a túa veciña 
meiga? Que non podas producir leite da túa 
vaca porque non podes vendela nin ao prezo 
de custe de produción ou, xeneralizando que 
o teu emprego dependa da macroeconomía e 
da vontade e intereses difusos de sociedades 
anónimas globais que manexan o mundo, ou 
que estea en risco por culpa dun feitizo, da 
intervención dun ser numinoso ou forza di-
fusa?  Os exemplos poderían estenderse ata 
o infinito.

Nestes últimos tempos as explicacións cau-
sais do mundo que nos arrodea teñen amplia-
do o horizonte dos nosos coñecementos, pero 
as preocupacións, preguntas, dúbidas, da 
existencia humana seguen sendo apenas as 
mesmas de sempre. As respostas que demos 
a estas preguntas seguramente sexan debidas 
ao noso etnocentrismo.

E volvendo ao principio, é a saga de Harry 
Potter e o seu emprego da maxia e do ocul-
tismo un recurso mercantilista máis saben-
do o atraentes que son as historias da maxia 
e de misterio para o público en xeral? ou 
está detrás de elo a pegada de Satanás para 
o  adoutrinamento das novas xeracións e a 
promoción da maxia e bruxería en todo o 
planeta nestas épocas convulsas como teñen 
manifestado algún sectores relixiosos, con-
vertendo aos libros da saga nalgúns dos máis 
queimados e censurados a nivel mundial nos 
últimos tempos?5

Posiblemente, nin unha cousa nin outra, 
porque nin toda a bruxería é satanismo, nin 
todo o satanismo e bruxería; de feito entre 
os máximos crentes nas argalladas de Sata-
nás atópanse non só os bruxos (que dito sexa 
de paso se cren en Satanás é porque cren en 
Deus), tamén sacerdotes dos sectores con-
servadores relixiosos maioritarios. Máis ben 
atopámonos de novo posta no candeeiro a 
eterna loita de poder entre a cultura relixio-
sa maioritaria e as culturas alternativas sub-

alternas. E no caso da ciencia, a crenza na 
ciencia enfrontada a calquera outro tipo de 
crenza, sexa relixiosa ou máxica.

A maxia e as prácticas máxicas pertence-
ron dende sempre a un importante aspecto 
da cultura e do imaxinario de calquera país, 
de occidente tamén, cun certo matiz de acti-
vismo individual, contestatario e subversivo 
fronte as correntes culturais, políticas e re-
lixiosas dominantes, que moitas veces amo-
saban solucións simplemente acomodaticias 
e pasivas, impostas dende arriba, ás inque-
danzas eternas do ser humano. É unha par-
te fundamental da nosa cultura, e de igual 
maneira que de acordo con moitos estudosos 
o actual laicismo impide a moitas persoas 
dotarse dos coñecementos mínimos de reli-
xión, que antigamente calquera persoa po-
suía, para poder entender moitas das grandes 
obras do arte e da arquitectura (non só da 
arquitectura e da arte relixiosa); a falta dun 
coñecemento xeral de cultura máxica básica, 
de crenzas e teorías que afondan en moitas 
ocasións a súas raíces nas crenzas antigas e 
mesmo  na mitoloxía clásica, nega a posibi-
lidade de entender moitas manifestacións e 
prácticas culturais, incluso artísticas, na súa 
total extensión e significado.

Nós preferimos quedarnos co que a Maxia ten 
de busca dunha realidade intanxible, máis 
alá do que podemos tocar ou saber, oculta 
aos nosos ollos, do seu poder evocador, da 
imaxinación e do misterio. Pero quizais, a 
Maxia sinxelamente nunca marchou porque 
sempre estivo entre nós xa que, como apuña 
Vicente Risco na súa novela «La Puerta de 
Paja» en boca da Bruxa Bertoldina:

«A maxia é a vida mesma, non a ciencia nin 
ningunha ciencia. Non hai maxia, porque todo 
é maxia: os feitos máis sinxelos e vulgares de tó-
dolos días, son maxia».

—
Notas

1. Recursos online da Exposición «Harry 
Potter: a history of magic», altamente re-
comendable nestes tempos de confinamento 
https://artsandculture.google.com/theme/
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xAJCuSa7S-VHJg

2. José Manuel Pedrosa «Entre la magia y la 
religión: oraciones, conjuros, ensalmos» Sendoa 
Editorial, Col. Biblioteca Mítica 2, Oiart-
zun, Guipuzkoa, 2000 (PEDROSA 2000: 7 
-16).

3. O artigo de Horton onde presenta esta 
postura é «El pensamiento tradicional africa-
no y la ciencia occidental» Este artículo apare-
ce na obra Gluckman, M. Douglas, Horton 
R., 1977. «Ciencia y Brujería», págs. 77 a 116 
Editorial Anagrama Barcelona, e foi consul-
tado na obra recompilatoria «Antropología 
y colonialismo en África Subsahariana. Tex-
tos Etnográficos», compiladora Nuria Fer-
nández Moreno, Ed. Univ. Ramón Areces 
2009 Madrid, páginas 315 a 337.

4. Non podían ser máis indicadas as decla-
racións do citado autor Carmelo Lisón Tolo-
sana a propósito dunha entrevista feita o 1 de 
febreiro de 2011 por Pascual Vera Nicolás na 

Revista Campus Digital da Universidade de 
Murcia cando lle nomearon Doutor Honoris 
Causa por dita Universidade, en que afirma 
que: «La enfermedad la han padecido nuestros 
antepasados desde que se tiene noticia de ellos, y 
se le ha hecho frente de muchas maneras a través 
de la historia: desde las brujas hasta la medicina 
propiamente dicha, que también tiene mucho de 
brujería y de placebo. Probablemente el 80 por 
ciento de las medicinas actuales son más placebo 
que medicinas. Aunque nos sorprendamos ha-
blando de las brujas, actualmente somos bruje-
riles en medicina en muy buena medida. Todo 
esto nos lleva al mundo de la animalidad, al 
mundo del cosmos en el que vivimos con los de-
más animales, mientras que el otro aspecto, el 
de la fiesta, es una realidad cultural extrema.»
5. Exemplo de elo é o artigo de prensa do 
ABC do 4 de setembro de 2019 co suxestivo 
título «¿Es Harry Potter hijo de Satán?» ht-
tps://www.abc.es/cultura/musica/abci-ha-
rry-potter-hijo-satan-201909040146_noti-
cia.html
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Ofrecemos este bosquexo precipitado 
coma unha homenaxe a don Carmelo 
Lisón Tolosana, pioneiro e máximo 

estudoso da nosa etnografía. Os seus escritos 
sobre a casa, as regueifas, a bruxaría, a santa 
compaña, e un longo etcétera, son lugares de 
paso obrigatorio para todo aquel que se in-
terese por esa antropoloxía do espírito1 da que 
don Carmelo foi un mestre. É, xustamen-
te, tributaria da lectura do autor aragonés a 
nosa teima pola institución da casa -sen es-
quecernos de Pierre Bourdieu e Claude Lé-
vi-Strauss- e con ela queremos arrincar esta 
modesta estampa.

*     *     *

A labra heráldica, que se pretendía inmemo-
rial e eterna, e o palleiro, que anualmente 
era renovado, constituían signos visibles do 
poder dunha casa. A primeira pertencente a 
un sistema simbólico complexo e estatal. O 
segundo máis inmediato, de resonancia lo-
cal, co que tódolos anos entre as diferentes 
casas se botaban pulsos, segundo o número 
e o tamaño dos seus palleiros; sendo o envi-
te máximo as medas vellas, tamén chamadas 
palenques, que desafiaban ás inclemencias do 
tempo, agardando impávidas a súa malla ata 
o seguinte verán. Loita silente, mais encar-
nizada, por mostrar o poderío, pois, como 
dicían en Marcón (Ponte Vedra): os palleiros 
casaban as fillas. Un valor semellante debían 
ter os carros transportando as abundantes 
colleitas, orgullo e estima dos donos. E, no 
mesmo sentido, para aqueles que posuían un 
dereito foral, ver ante os seus portais a rin-
gleira de tributarios2.

Queremos hoxe captar outra imaxe significa-

tiva, que tiña como protagonistas, no outro 
extremo da escala, aos caseiros. Unha escala 
determinada pola posesión da terra. Apro-
veitaremos, como resumo, a descrición que 
fai Vicente Risco3, das clases sociás e do réxi-
me da propiedade. Di que entre os labregos se 
podían distinguir tres clases, fundadas na 
riqueza e determinadas polo réxime de pro-
piedade: os propietarios, os caseiros de medias 
e os caseteiros. Os propietarios serían os ricos 
da aldea, de escaso número, que vivían con 
desafogo, nas súas casas e con tódolos servi-
zos de labranza e gando. Aqueles que tiñan 
en posesión máis dun lugar, “traballa il un, e 
arrenda os outros”.

A diferenza entre caseiros e caseteiros era de 
grao. O que os igualaba era a ausencia de 
vivenda. Os primeiros arrendaban un lugar 
que traballaban coa súa familia, como uni-
dade económica, mentres que os segundos 
–que adoitaban ser homes ou mulleres soltei-
ros ou viúvos- malvivían nun caseto e víanse 
obrigados a andar ao xornal para manterse. 
O caseiro podíalle sacar ao lugar certo pro-
duto, mais sempre vivindo en casa allea e en 
precario. No contrato normal dos arrenda-
mentos que os labregos ricos fan aos seus ca-
seiros: 

O dono cede a casa e terras ô caseiro, por tempo 
indetermiñado, co-a obriga de, si o quer botar 
fora, avisalo c’un ano d’adianto. O dono pón 
a semente: o procedemento é que o caseiro a 
adiante e a desconte despois, ô pagar as medias. 
O dono levanta a mitade dos froitos das leiras de 
labradío, quitando as patacas, a horta que sole 
tel-a casa, o monte, e os prados. Tamén cobra as 
medias das castañas, pero non da froita. […] 
Istes contratos fanse verbalmente, sendo raro o 

30 de novembro, Santo André:
“o día das mudas”

Anxo Rosales
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que reduz á escritura. O tempo de sacar os lu-
gares á arrendo é pol-o San Andrés. Iste é tamén 
o tempo d’avisaren ôs caseiros cando os queren 
botar. (Risco 1933: 403)

Chegamos así á emotiva imaxe final, que é, 
precisamente, na que queremos deternos

A xente fala da cousa tristeira que é vel-a muda 
d’un caseiro, que vai botado, co-a familia, le-
vando no carro e âs costas os seus poucos mobles, 
o berce dos fillos, o cán, as galiñas... Dín que é 
cousa que encolle a i-alma. (Risco 1933, 403).

Fronte ao escudo labrado na pedra ou fronte 
ao palleiro que se ergue maxestoso no eido, 
fronte ao renxer das rodas dos carros acu-
gulados do froito da terra, temos esta outra 
imaxe, en negativo. Unha visión que non 
debemos furtar. Ao contrario, debemos mos-
trala en toda a súa crueza, pois é un foto-
grama perfecto dunha realidade dura, dunha 
xerarquía cruel . Desexamos rescatala e face-
la máis nítida, achegando nova información 
que nos forneceron os veciños de San Fiz de 
Quión, no concello de Touro5.

En primeiro lugar, tal como nolo indicou 
Risco, sabemos que o día de Santo André (30 
de novembro) era, xa de antigo, unha das 
datas nas que remataban numerosos prazos6. 
En Quión recibe unha denominación espe-
cial: 

O día do San Andrés era o día das mudas. Era 
o día que se mudaba un: levar un daquí praló 
e outro daló praquí... Se estaba día de inver-
no, tiña que ser ighual. E aquelo todo había 
que facelo en carros, e as mulleres cunha cesta 
na cabeza ca louza e os porcos andando e todo. 
[Tiñas que saír] c’a túa vidiña por aí adiante 
nun carro.

Lembran as casas acuguladas de xente: 
“Acordo aquí na nosa aldea cantos casetos ha-
bía... porque xa non eran casas, eran casetos, 
acórdoos todos cheos de xente”. “Había casas de 
moitos fillos i o matrimonio e, se cadra, inda os 
soghros. Os abuelos e os bisabuelos, cada un a ca-
balo dos outros”. Estamos en zona de herdar 
o irmán varón máis vello, e naquelas casas 
que posuían poucas terras, os irmáns máis 

novos víanse obrigados a saír fóra. “E un, se 
cadra, casábase, e un era desta aldea e outra era 
daquela, e a muller estaba na súa casa i o home 
estaba na súa casa, hasta que había unha forma 
de poderse xuntare, porque non había”. “Claro! 
Porque, se cadra, nunha casa había cinco ou seis 
e non habían quedar todos na casa, porque en-
tonces sería coma os porcos eses larghos. E entón 
tiñan que buscar un lughar... O lughar xa llo 
daba o que o tiña pa traballar e nò traballaba, 
como hai aghora unha chea deles que non traba-
llan as terras”.

Dentro da comitiva destaca o schôôn kéér (carro fermo-
so). Esbeek, 1941 (Fotopersbureau Het Zuiden)

A entrada pactábase entre caseiro e dono, en 
función das súas necesidades. “Uns era por 
vicio e outros era por necesidá. Porque alghús, 
se cadra, estaban no lughar e era moi pequeno, 
non lle daba pa traballar [= vivir]. Noutro sitio 
había outro lugar, que estaba outro nel, e aquel 
nono daba traballado. Entonces, cambiaban”. 
Tamén podía ser o caso que o propietario ti-
vese a casa baleira, pois “non tiña xente pa 
traballar e no outro lado non lle daba pa tra-
ballar a xente”, entón, no medio do ano, o 
caseiro trasladábase, sen agardar ao día de 
Santo André. Pero, como dixemos, a maio-
ría cambiaba nese día e “viña o outro paquí e, 
cando o outro cheghase, tiña que te-la casa libre 
pra se meter. Aquel día tiñas que deixar aquelo 
libre… porque, claro, o que daquí marchaba… 
outro viña”. 

As cousas cambiaron radicalmente. Eles 
mesmos dan explicación dos cambios socioe-
conómicos que alteraron a vida que acaba-
mos de describir: “Agora acabáronse os casei-
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ros. Acabouse todo. O que máis e o que menos, 
o que puido marchar pra outro lado a ghanar 
cartos, marchou”, “eso desapareceu ao empezar 
a marcha-la xente pa Bilbao e praquí e praco-
lá. [...] E pa fóra: pa Alemania, pa Suíza, pa 
onde puido”. Non só a emigración baleirou 
eses casetos que antes estaban ateigados. Os 
máis novos traballan e viven agora nas vi-
las próximas e as familias, antes numerosas, 
quedaron reducidas á súa mínima expresión: 
“ten a mitá dos fillos que tiñan antes, que eran 
as outras aldeas”. Se a situación dos caseiros 
era mísera, a actualidade do rural atópase 
no polo oposto, e pese a tódolos seus logros, 
adquire un outro ton melancólico. Así fina-
lizan cun colofón mordaz, “aghora xa quedan 
os vellos solos e os outros marchan todos. Despois 
veñen vere, ao que morren, se quedou algho”.

Imos realizar unha viraxe. Dado que a natu-
reza do Caderno de Campo é informar sobre 
as liñas de investigación abertas, ofrecemos 
este pequeno apuntamento como exemplo do 
frutífero que pode ser unha simple cata bi-
bliográfica, case ao chou, fóra da nosa área 
de estudo. Estamos de acordo con Pierre 
Vidal-Naquet7 cando, tras rexeitar o uni-
versalismo empírico de Frazer, afirma, ima-
xinándose o estudo da historia dunha aldea 
bretoa calquera, que non podemos pechar-
nos nela, pois dita aldea inscríbese na Bre-
taña, na Francia, no Occidente, mais tamén 
no mundo “céltico”, polo tanto o estudo do 
seu folclore pode obrigar a estudar o folclore 
irlandés ou galés, e, incluso, unha ollada ao 
folclore auvernés ou provenzal podería non 
ser inútil. Subscribímolo, palabra por pala-
bra.

Nesta primeira fase da investigación, a nosa 
busca guiarase pola detección de semellan-
zas, para debuxar unha paisaxe común no 
occidente europeo, na que vexamos recorta-
da a figura nómade do noso caseiro. Así, por 
exemplo, na etnografía máis próxima a nós, 
a portuguesa, topamos unha quadra que fai 
referencia a este costume que captou a nosa 
mirada, recollida en Serpa, localidade da re-
xión do Alentexo8:

San João e mais San Pedro
São dois santos mudadores:
San João muda os casaes,

San Pedro muda os pastores.

A mudança de casaes, ao igual que o pago 
das rendas, tiñan lugar polo San Xoán ou 
polo Nadal. E os pastores axustaban cos seus 
amos o prezo do servizo anual no día de San 
Pedro. 

A colocación da coroa. Esbeek, 1941
(Fotopersbureau Het Zuiden)

Mais é nos Países Baixos onde imos demorar. 
Achamos aquí o mesmo fenómeno extrema-
damente ritualizado e integrado nunha ver-
dadeira institución: a noaberschap ou naober-
schop. Na provincia de Frisia9, o aluguer dos 
pastos e dos muíños remataba o día da Cá-
tedra de San Pedro (Sint-Pieters dag), 22 de 
febreiro, e o da granxa, o primeiro de maio. 
De feito, coa implantación do calendario 
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gregoriano no Ano Novo de 1701, e a conse-
cuente perda de once días, a finalización dos 
prazos adiouse ao 5 de marzo e ao 12 de maio, 
respectivamente; manténdose, dende entón, 
as novas datas. No Achterhoek10 (provincia 
de Gelderland), tamén era a Cátedra de San 
Pedro o día elixido para realizar a mudanza 
(verhuizen). O labrego arrendatario (huur-
boer) debía anular o arrendamento (de pacht 
opzeggen) antes do día de Sant-Iago, para 
abandonar a granxa antes do mediodía do 
día de S. Pedro. A mudanza era realizada coa 
axuda dos seus novos veciños, aos que previa-
mente visitaba para darse a coñecer11. Cada 
granxa estaba incluída nunha comunidade 
de veciños chamada naoberschop, con toda 
unha serie de deberes e cuns límites xeográ-
ficos determinados dende séculos. Pasaremos 
despois revista a algúns dos seus aspectos 
máis relevantes.

Imos seguir agora a Jos. Schrijnen12, na súa 
descrición da verhuizen. O toldo do carro-
mato no que ía o matrimonio protagonista da 
mudanza era adobiado con flores de papel de 
cores e na parte dianteira ía pendurada unha 
coroa de flores. Unha vez en marcha a lon-
ga fileira de carromatos tirados por cabalos, 
aproveitábase para acompañar o traxecto co 
canto de cantigas alusivas. Namentres, a casa 
nova arranxábase para facela habitable: fre-
gábanse os pisos, as paredes eran encaladas, 
todo era puído, varrido, lavado e adornado. 
Ao finalizar, no tellado, colocábase un ramo 
ou unha coroa de flores (de mei of een kroon) 
e chantábase, como sinal de remate da xeira, 
a vasoira. Coa chegada da comitiva, as mo-
zas que axudaran a limpar tiñan dereito a un 
agasallo, consistente nunha refacción que no 
Leste do país recibía o nome de intrekkings-
maal (de entrada na morada). A coroa, que 
enfeitara o carromato principal, pendurába-
se na granxa, ata que murchaba ou se desfa-
cía.

Un costume antigo das rexións orientais, que 
Schrijnen entende como ofrenda aos espíri-
tos domésticos, era o vuurbeuten (trocar o 
lume)13, realizado polas mulleres da veciñan-
za e, nalgúns lugares, polas mozas14. Costu-
me análogo habíao no distrito de Bentheim, 
na Baixa Saxonia (Alemaña). En Flandres 

Oriental, xa en Bélxica, en honor dos novos 
habitantes, toda a veciñanza percorría o lu-
gar pola noite, cada un cun feixe de palla ar-
dendo; este rito denominábano ‘marcar con 
lume’ (inbranden) os novos veciños.

Fixémonos máis na naoberschap15. En fun-
ción da situación das granxas, os veciños 
clasificábanse segundo a súa importancia. 
En primeiro lugar, había a diferenza entre 
os naobers ou noodnaobers16, os máis próxi-
mos, que eran uns catro ou cinco, e os ou-
tros veciños (buren), cuxo número oscilaba 
entre oito e quince, entre todos formaban a 
veciñanza (buurt). En segundo lugar, cada 
un tiña o seu hoofdnaober ou eerste noodnaober 
(maioral ou primeiro), aquel da granxa máis 
próxima que se podía ver dende a eira (deel). 
Este granxeiro debía poder ter á súa disposi-
ción como mínimo dous cabalos. Eran preci-
samente eses naobers os que acudían cos seus 
carromatos a axudar na mudanza e na lim-
peza da casa. Nas festas de menor importan-
cia invitábanse só aos catro naobers, mentres 
que nas festas grandes era todo o buurt. Es-
taban para o bo e para o malo. Se algo pasa-
ba, como no caso dun falecemento17, o eerste 
noodnaober era tamén o primeiro en ser avi-
sado do pasamento e encargábase de avisar 
e congregar aos outros tres ou catro. Entre 
todos axudaban no que fixese falta, dende 
levar o cadaleito ou colocar as cadeiras ou 
untar os pans, ata incluso o servizo18. 

Con todo isto en mente, e de regreso á Gali-
za, lembrémonos da nosa figura dos veciños 
da porta, tamén chamados veciños de porta con 
porta ou veciños da beira, dos que fala Lisón 
Tolosana, que se distinguen dos veciños de 
lonxe19. Precisemos esta relación social fun-
damental, que se actualizaba e se fortalecía 
con axudas mutuas nos traballos do campo e 
nos momentos de emerxencia, con dons recí-
procos como a figadeira na matanza do por-
co, ou cunha comensalidade renovada per-
manentemente, como nolo suxire o seguinte 
testemuño da Canicouva (Ponte Vedra), fa-
lando dunha veciña, “a casa está peghada coa 
miña, que nos criamos xuntas [...], porque 
comémo-lo pan xuntas, comémo-lo bacalau 
xuntos, nunha casa e noutra, que era a porta 
con porta. Levámonos todà vida ben e seghuí-
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monos levando, eh!” Unha aproximación á 
dimensión real desta veciñanza tan íntima 
materialízase na seguinte frase recollida en 
Santa Mariña de Covelo (Covelo), ao lem-
brar o pranto esaxerado dunha chorona, que 
fixera rir a xente do acompañamento, pois o 
defunto “nin era familia nin nada, non lle era 
seu nada, nin viciños de porta con porta”. De-
ducimos, polo tanto, que a todo labrego o seu 
veciño da porta sempre lle é algo, a través 
del exprésase un círculo de pertenza e de so-
lidariedade, un deberse a ese outro próximo. 

Verhuiskaravaan dun boer de Cadier en Keer (provin-
cia de Limburgo), 1926 (Wikipedia, s.v. Verhuisdag)

Dunha recollida etnográfica (Touro), salta-
mos a unha lectura bibliográfica local (Me-
lide) e dela a outra comparativa, afastada no 
espazo (Países Baixos). Nesta última vemos 
o costume integrado nunha institución, que 
de rebote, pode iluminar a unha institución 
semellante no noso campo de estudo. Atopá-
monos no momento inicial da investigación. 
O que logramos ata agora foi enfocar algo o 
fenómeno, illándoo, encadrándoo e consta-
tando a súa presenza fóra dos nosos límites 
neste mergullo bibliográfico aleatorio. É un 

momento necesariamente incerto e inesta-
ble, pero non é anecdótico, buscará afianzar-
se en futuros movementos expansivos, xa na 
fase etnolóxica, coa intención de profundar 
nas áreas abertas e, incluso, nas limítrofes. 
Polo de agora, contentámonos con buscar as 
semellanzas, mais son, en realidade, as dife-
renzas o obxectivo final. Terá que ser nunha 
etapa posterior, nunha segunda vaga, pro-
curando unha comparación controlada, xa 
sobre un terreo seguro, demarcado. Se antes 
nos colocabamos baixo o maxisterio de Vi-
dal-Naquet, queremos agora facer nosas as 
palabras doutro helenista de sona, Marcel 
Detienne20, na súa alegación comparatista, 
pois resumen perfectamente o noso obxecti-
vo: “obter unha reacción para descubrir un 
aspecto desapercibido, un ángulo insólito, 
unha propiedade oculta”. E, en última ins-
tancia, ver se é posible “construír un obxecto 
comparable”.

O outro propósito da comparación é o de afi-
nar as nosas ferramentas inquisitivas. Pois 
os elementos novos obrígannos a modificar 
a formulación das preguntas. Ábrense inte-
rrogantes que teremos que ir incorporando 
ao noso cuestionario futuro. Deberiamos 
preguntarnos se non habería tamén no noso 
caso mecanismos de auxilio e axuda mutua 
semellantes, que non afloraron nos interro-
gatorios. Despois de ver o desamparo dos 
caseiros nos concellos de Touro e de Melide, 
podemos, co auxilio dos datos sobre o buur-
schap, discernir elementos semellantes na fi-
gura do veciño da porta? Estamos ante unha 
constelación real de veciños, dunha institu-
ción? Nas mudanzas había, tamén aquí entre 
nós, algunha clase de intervención ritualiza-
da e mesmo festiva? E, máis alá deste costu-
me, estaban máis formalizadas as axudas nos 
funerais? O troco da figadeira, incluía sem-
pre ao veciño da beira? Sabemos, por exem-
plo, da axuda na construción das casas, na 
que os veciños de Beariz carrexaban pedra, e 
o dono, reciprocamente, tiña que ofrecer ese 
inverno a casa nova para facer aí os seráns. 

Cando voltemos ao campo, o noso ollar será 
outro.

*     *     *
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Avogamos por unha historia comparada das 
sociedades europeas, promulgada por Marc 
Bloch en 1928, fronte ao diálogo de xordos 
da historia das nacionalidades21, que nos lem-
bra, dende a beira da antropoloxía, a crítica 
á escola de Griaule feita por Pierre Smith22:

Uma vez iniciado, embora tenha feito uma 
riquíssima colheita, o etnólogo finalmente só 
tem a dizer sobre a sociedade dogon aquilo que 
dizem os próprios dogon, e a especificidade de 
cada cultura assim compreendida exclui qual-
quer tentativa de comparação e generalização e, 
conseqüentemente, qualquer perspectiva ver-
dadeiramente antropológica.

Con respecto á comparación, os diferentes 
ámbitos de estudo, artificialmente separa-
dos, da Antropoloxía, da Historia e da So-
cioloxía deben nutrirse dela. No caso con-
creto da Antropoloxía, entendéndoa como 
a entende Lévi-Strauss23 como a integración 
da etnografía, da etnoloxía e da antropo-
loxía propiamente dita, tres etapas dunha 
mesma investigación, a comparación é a nosa 
ferramenta decisiva, que atravesa os tres mo-
mentos. Na nosa opinión, todo investigador 
tópase continuamente oscilando no seu enfo-
que, indo do local cara a fóra, e de volta ao 
local, enriquecendo a mirada en cada osci-
lación.

Outra lección do historiador francés Marc 
Bloch24 acaenos: observar ante todo o presen-
te para interpretar mellor o pasado. O noso 
privilexio, no campo, é poder tecer coa ma-
teria inda viva da memoria, fronte á materia 
inerte dos arquivos. Se o historiador trata de 
dar corpo ao seu obxecto de estudo botando 
man, por exemplo, dos foros de séculos anti-
gos, con datas e prazos; é o etnógrafo o que 
realmente lle pode insuflar vida a ese corpo 
ensamblado. A foto fixa en branco e negro, 
énchese de iridescencias, latexa, e transfór-
mase en fala vivaz25. Mais ese privilexio é 
tamén a nosa debilidade, pois os nobelos de 
fíos de cores estanse esmiuzando nas nosas 
mans. O noso deber, urxente, ineludible, é 
reter esa memoria (por cantos anos?). 

Poñendo o foco sobre un costume practica-
mente desapercibido, quixemos render un 

pequeno tributo, demostrándose que, a pe-
sar da labor de persoas como Carmelo Li-
són Tolosana ou Vicente Risco26, por poñer 
só dous exemplos insignes, a miseria do noso 
coñecemento continúa sendo ruborizante. 
Demostrándose, en fin, que a honte de soi foi 
esmagadora.

—
Notas

1. Estévez (2019, 13).

2. Un informante de Astariz (Castrelo de 
Miño), dono dun pazo, lembraba as palabras 
dun tío seu cando ían cobrar a renda aos pobres: 
“que chamáballe a atención, sendo rapacito, 
se caso viñan dez ou quince carriños de vacas 
c’as espighas, c’as patatas, co que xuntaban 
pra esta casa. Quitarllo aos pobres”. En sin-
cronía co dito por Manuel María: “O meu 
bisabó foi administrador dos Condes de To-
rrepenela. A miña nai aínda contaba como 
o meu avó ía, no século pasado, con corenta 
ou cincuenta carros dende Quiroga á Coruña 
coas rendas da Condesa. Alí levaba o viño, 
o pan, a leña e todo tipo de fornecementos 
para pasar o ano. Incluso o acompañaban al-
gúns homes armados” (Cora 2014).

3. Risco (1933, 401-403). Outros autores que 
nos ofrecen unha clasificación das casas en 
función do réxime de propiedade serían, en-
tre outros, Fernández de Rota (1987, 26-29), 
Iturra (1989, 172), O’Neill (1989, 159-160) 
e, sobre todo, o estudo de Cardesín (1992), 
no que vemos con claridade a dinámica das 
casas.

4. Recomendamos, para unha visión global 
da sociedade galega dos últimos séculos, 
a lectura do libro Servir era o pan do demo. 
Historia da vita cotiá en Galicia. Séculos XIX 
e XX, de Xavier Castro, recentemente reedi-
tado (Vigo: Editorial Galaxia. 2019).

5. Gravación do 31 de maio de 2017.

6. Vexamos, como mostra, un foro ao abade 
de San Clodio do Ribeiro de 1429: “et darnos 
hedes en cada huun anno por foro et senorio vos 
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et as ditas vozes depus vos a nos et aos abades 
que por lo tenpo foren en no dito moesteiro tres 
modios de manteiga de vaca por cada dia de san-
to Andre; et tragerlo hedes por vosa custa dentro 
ao dito noso moesteiro” (consultado on-line 
na Biblioteca dixital da Galicia Medieval). 
Para o mesmo século, Ferro Couselo (1996 
[1967], p. 461, 637) ofrece outros exemplos 
e, no dicionario de don Eladio, confírmase a 
súa frecuencia: “Tiempo cercano a la fiesta de 
San Andrés, que se celebra el 30 de noviembre, 
en el que suelen abonarse las rentas anuales” 
(Rodríguez González 1961, s.v. San Andrés). 
Tamén en Portugal, respecto ao pagamento 
de tributos, era unha das posibles datas (Lei-
te de Vasconcelos 1982, p. 462, 492).

7. Vidal-Naquet ([1974], trad. cast. (1980, 
148-149), trad. port. (1995, 121)).

8. Dias Nunes (1899, 91 nota) e Conde Fical-
ho (1899, 100-101).

9. Molen (1941, 21).

10. A información procede do blog de Wim 
Mogesomp: http://home.kpn.nl/moges001/
folkl.v.t.htm.

11. Denominábase buren te maken (facer ve-
ciños), co propósito de lograr a súa axuda 
(Berg 1928, 436).

12. Schrijnen (1930, 314-316). Invitamos a 
consultar a reportaxe fotográfica -da que 
aproveitamos algunhas das imaxes- dunha 
destas verhuizingen, a do boer Harrie Oerle-
mans e a súa dona Leida Oerlemans-Harbers, 
xunto cos seus fillos, os mobles e efectos, o 
gando, o esterco e a forraxe. Tivera lugar o 
11 de novembro de 1941, en plena ocupación 
nazi, e a prensa da época seguira o evento con 
interese. O traslado fora de Goirle a Esbeek, 
na provincia de Brabante do Norte. Weblog 
Brabant-Collectie, 11/11/2019:  [https://bra-
bant-collectie.blogspot.com/2019/11/boe-
renverhuizing-in-oorlogstijd.html]

13. Na tradución, a pesar das indicacións de 
Eelco Verwijs (1870, 24-34), deixámonos le-
var pola explicación de Boom, Lesturgeon 
e Scheer (1843, 120 n.), que fan de bueten 

unha forma dialectal sinónima do holandés 
ruilen e verruilen (trocar). Curiosamente, 
nesta última obra ofrecen as grafías vuur-
bueten, vuurbuetsters e bueten -polo que non 
debe ser unha gralla tipográfica-, que se en-
gaden a vuurbeuten ou vuurboeten das outras 
obras consultadas.

14. En Coevorden (provincia de Drenthe), 
as mozas do lugar, uns días antes da chegada 
do novo veciño, carrexaban á vivenda unhas 
cestas de turba, que deixaban ben axeita-
das en rimas na lareira (haard) e no anllar. 
Logo, refrescadas con augardente azucrado, 
saían fóra para coller unha póla de espiñeiro 
branco, preferentemente florido, que ador-
naban con ouropeis, fitas e lazos, e levábano 
ao interior para, ao final, plantalo enriba da 
rima de turba. O novo inquilino debía, días 
despois, convidalas (Boom, Lesturgeon e 
Scheer 1843, 120-121; Verwijs 1870, 32).

15. Botamos man de H. C. Kettelerij (1985), 
novamente do blog de Wim Mogesomp, 
e tamén da entrevista que de Liesbeth van 
Weelden (no blog Landschapsbeheer Gel-
derland) lle fixo a Henk Reusink, de Was-
sinkbrink (Zelhem, prov. Gelderland): 
https://landschapsbeheergelderland.nl/
met-bewoners/oral-history/heidenhoek-
een-stuk-wat-melkkoeien-wat-varkens-en-
kippen-dat-mensen-daarvan-konden-leven-
onbegrijpelijk/

16. O naober do norte e do leste dos Países 
Baixos, o nabuur neerlandés, o neighbour 
inglés e o Nachbar alemán, teñen a mesma 
e interesante etimoloxía, co significado de 
‘habitante próximo’. En canto ao noodnao-
ber, engádese o termo nood, ‘necesidade’, co 
sentido de ‘veciño que axuda nos casos de ne-
cesidade’. P. W. J. van den Berg (1928) esta-
blece diferenzas e precisións que, para evitar 
confusións, non imos incluír.

17. Kettelerij (1985). Confirmado na en-
trevista de Liesbeth van Weelden (no blog 
Landschapsbeheer Gelderland).

18. Para máis información sobre esta forma 
de socialidade xa practicamente desapareci-
da: Berg (1928).
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19. Lisón Tolosana (1969, 108-109; 1971, 94; 
1990 [1979], 63, 167). Unha división parale-
la vémola no parente achegado e o parente de 
lonxe. 

20.   Detienne (2000, 15).
21.   Frank (2010, 90).

22.   Smith (1978 [1974], 241; 1971).

23.   Lévi-Strauss (1958 [1954], 386-9; 1975: 
4). Tamén Descola (1992: 9; 2005, 68-69; 
2011: 5; 2017 [2014], 116-117) nolo recorda 
unha e outra vez.

24.   Descola (2005, 17; en cast. 20), Fer-
nández de la Rota (1987, 15), entre outros.

25.   O noso artigo (Rosales González 2019), 
que parte dun sínodo do século XVI, non 
deixa de ser un  ínfimo e pobre intento no 
mesmo sentido.

26.   Alguén se lembrou no 2012 do cincuen-
tenario da publicación de Historia da Galiza 
(Bos Aires: 1962)?
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Transformación
del estudio de la evolución humana

tras la secuenciación del genoma del

Homo Neandertal
Deusa Pérez Goicochea

El estado actual del estudio de la evolu-
ción humana está marcado por el lo-
gro de la secuenciación del genoma de 

Neandertal. El Proyecto Genoma Neandertal 
fue anunciado el 20 de julio del 2006 y se 
desarrolló por el Max Planck Institute for 
Evolutionary Anthropology en Leipzig bajo 
la dirección del biólogo suevo experto en ge-
nética evolutiva, Svante Pääbo. El proyecto 
tenía como objetivo secuenciar por primera 
vez el genoma completo del homo neander-
thalensis gracias a la tecnología de pirose-
cuanciación de alto rendimiento 454.

A la conclusión del proyecto se demuestra 
que hubo hibridación entre homo neandertha-
lensis y homo sapiens. El estado actual de la 
cuestión podría resumirse diciendo que gra-
cias al Proyecto Genoma Neandertal se pue-
de afirmar que el material genético del homo 
sapiens sapiens actual proviene de hibridacio-
nes con diversas poblaciones de homínidos, 
especialmente del neanderthalensis pero tam-
bién de otras variantes como la de los deni-
sovanos, descubiertas a fecha posterior del 
Proyecto Genoma Neandertal. Nuestra bio-
logía actual, pues, ha sido modelada también 
por la herencia genética de los neandertales 
y no proviene exclusivamente del homo sa-
piens africano.

Al estudiar la evolución de una especie, es 
trascendental comprender la relación filo-
genética que existe entre diferentes especies 
para comprender cómo se produjo la evo-
lución. En este caso, estudiaremos la rela-
ción filogenética entre sapiens y neandertales. 
Existen tres posibilidades:

1. Que el homo neanderthalensis sea antepasa-
    do del sapiens -> hipótesis descartada por 
    la mayoría de los expertos.
2. Que sean especies diferentes.
3. Que sean subespecies, de tal modo que ha-
    blaríamos de homo sapiens neanderthalensis 
    y homo sapiens sapiens.

Las dos últimas opciones despiertan contro-
versia. Para que sean la misma especie ten-
dría que haber descendencia fértil en caso de 
apareamiento. Antes de la secuenciación del 
genoma del homo neandertal la comunidad 
científica había desestimado por completo la 
hibridación entre homo sapiens y neanderta-
les. Al margen de los estudios morfológicos 
y estadísticos, el primer estudio de ADN de 
neandertal se realizó en 1997 con la secuen-
ciación del ADN mitocondrial. Un equipo 
de científicos obtuvo una secuencia de 379 
pares de bases de un resto fósil de neander-
tal que compararon con la secuencia equi-
valente una población de referencia actual, 
al tiempo que compararon dicha población 
de referencia con otras poblaciones humanas 
actuales y con chimpancés. La comparación 
mostró una gran divergencia en las secuen-
cias.

La diferencia entre el ADNmt de humano y 
neandertal era entre 5 y 6 veces mayor que la 
diferencia entre poblaciones humanas actua-
les y solo la mitad que las diferencias entre 
humanos y chimpancés. Al comparar este 
ADNmt entre poblaciones humanas de dis-
tintos continentes no aparecieron diferencias 
significativas, por lo que no cabía la posibili-
dad de que hubiera existido una hibridación 
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en un solo continente (el europeo, donde el 
neandertal se hallaba) y que no afectara a 
otros continentes.

Otros estudios posteriores, mostraron que 
había una gran variabilidad en la compa-
ración de muestras de ADNmt entre indivi-
duos clasificados conjuntamente como homo 
neanderthalensis y el debate fue reabierto. 
Además, otros estudios mostraron una gran 
divergencia entre el ADNmt de los homo sa-
piens antiguos y los modernos, mostrando 
que al igual con secuencias de homo sapiens 
sapiens antiguos, las secuencias genéticas de 
neandertales podrían haberse perdido a cau-
sa de la deriva genética. De cualquier forma, 
los artículos teóricos presentados defendien-
do esta teoría no lograron demostrar nada.

La conclusión de los estudios de ADNmt, 
previos a la secuenciación completa del ge-
noma neandertal, no dejaba lugar a dudas: 
no había rastro de intercambio genético en-
tre los homo sapiens y los homo neanderthalen-
sis en los genomas mitocondriales.

Con el estudio del Proyecto Genoma Nean-
dertal se da pruebas de que sí habría existido 
dicho intercambio, por lo que habría habido 
descendencia fértil. Sin embargo, el registro 
fósil no muestra individuos claramente hí-
bridos a demás de que no hay una explica-
ción clara para la falta de material genético 
neandertal en el ADNmt de las poblaciones 
de sapiens. Muchos científicos criticaron los 
resultados del Proyecto Genoma, puesto que 
contradecía todos los estudios de ADN mi-
tocondrial, los cuales habían considerado 
imposible o prácticamente imposible un flu-
jo genético entre sapiens y neanderthalensis, 
considerados dos especies diferentes hasta 
ese momento. Los fósiles híbridos encontra-
dos son muy escasos y están rodeados de con-
troversia en los estudios científicos, por lo 
que si bien a día de hoy no se pueda afirmar 
que sean dos especies diferentes, tampoco 
se puede afirmar que sean la misma especie. 
Todo apunta a que están en el límite de la 
especiación.

Una explicación que se da a porqué no hay 
registro del ADNmt de Neanderthal se debe 

a que el ADNmt se pasa de madres a hijos e 
hijas, si la reproducción fértil se daba entre 
machos de homo neanderthalensis y hembras 
de homo sapiens, dejando una reproducción 
estéril en hembras de homo neanderthalen-
sis, el ADNmt heredado no provendría nun-
ca del homo neanderthalensis.

De cualquier forma, la secuencia definitiva 
de genoma neandertal fue publicada en 2013 
y confirmaba que hubo hibridación entre 
homo sapiens y el homo neanderthalensis. Tras 
los estudios queda demostrado que entre un 
1% y un 4% de herencia genética es de origen 
neandertal.

Tras la secuenciación completa del genoma 
no quedaron dudas. De cualquier forma, 
años antes de completar la secuencaición 
habían demostrado cómo material genético 
relevante en el desarrollo del homo sapiens 
sapiens actual procedía del homo neander-
thalensis y no del homo sapiens arcaico. En 
concreto, genes relacionados con funciones 
olfativas, visuales y otros implicados en pro-
cesos de cicatrización de heridas provienen 
del heanderthalensis y no del sapiens antiguo.

El Proyecto Genoma Neandertal fue defini-
tivo a la hora de establecer la relación filoge-
nética entre neanderthaliensis y sapiens. Esto 
tiene profundas consecuencias en la teoría 
de nuestra aparición. Existen diversas teo-
rías de la aparición del homo sapiens, entre 
ellas la hipótesis del reemplazamiento y la 
hipótesis multirregional. El Proyecto Geno-
ma Neandertal muestra que los humanos no 
provenimos únicamente de África ni se puede 
afirmar que haya existido una aportación ge-
nética de todos los homínidos que poblaban 
la tierra en el origen del homo sapiens como 
para poder confirmar al completo la hipóte-
sis multirregional. La teoría de Out of África 
sigue siendo la opción con más apoyo, si bien 
hoy día se habla de “hipótesis de reemplaza-
miento con hibridación” o “hipótesis de la 
asimilación”. Esta teoría mantiene el papel 
vital de África aunque no vengamos de ahí 
de forma exclusiva, e incluye en su postulado 
la estructura fundamental de la hipótesis del 
reemplazamiento.
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Otro aporte del Proyecto Genoma Neander-
tal ha sido demostrar que los neandertha-
lensis también tenían un lenguaje hablado, 
mostrando que éste no es exclusivo del homo 
sapiens sapiens. Esto se debe a la presencia de 
la denominada “variante humana” del gen 
FOXP2, asociada a la producción del len-
guaje. Además, yacimientos neandertales si-
tuados en Gibraltar han puesto de manifiesto 
que también ellos eran capaces de explotar 
una gran variedad de recursos naturales, 
como la caza menor, la fabricación de cuen-
tas de collar a partir de huesos, dientes de 
mamíferos y garras de ave de presa. Además, 
tenían presente la muerte y realizaban ri-
tuales, poseían un arte rupestre y capacidad 
simbólica.

A la vista de todo lo anteriormente expuesto, 
se entiende que arqueólogos como Joao Zil-
hao defienda que los neandertales tuvieran 
aptitudes cognitivas equivalentes a las de los 
homo sapiens y considere que no son especies 
distintas.

En esta línea, argumentan que si el geno-
ma de los europeos actuales es de un 1% a un 
4% de origen neandertal mientras que del 
96 al 99% es procedente de los homo sapiens 
venidos de África, se debe a las diferencias 
de herencia genética que se dan cuando una 
población grande (sapiens) se mezcla con una 
pequeña (neanderthalensis).

Para finalizar, deberíamos mencionar los 
nuevos hallazgos realizados tras el Proyecto 
Genoma Neandertal. Se han hallado nuevas 
poblaciones arcaicas como la de denisovanos 
y otros sin clasificar, que han mostrado cómo 
el homo sapiens sapiens actual es el resultado 
de la hibridación de diversos homínidos.

En la siguiente imagen dejamos un esquema 
que ilustra el estado actual del estudio de la 
evolución humana en términos de relación 
filogenética, atendiendo a las hibridaciones 
de diferentes homínidos según su distribu-
ción geográfica y temporal:

l
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A SAGA en Bulgaria

O pasado mes de xaneiro unha delega-
ción da Sociedade Antropolóxica Ga-
lega e da Asociación CDR Entroido 

de Samede viaxamos a Bulgaria para parti-
cipar no SURVA, festival internacional das 
mascaradas, e nunhas xornadas divulgativas 
sobre o Entroido galego organizadas pola 
Concejería de Educación da Embaixada de 
España en Sofía. 

Por desgraza, o festival Surva, que cada ano 
reune na cidade búgara de PerniK a algun-
has das mascaradas e entroidos máis signi-
ficativos de Europa, tivo que ser cancelado 
debido á extrema sequía que sufría a cidade e 
aos problemas de saúde pública que isto oca-
sionou. Malia todo, o equipo da SAGA tivo 
a oportunidade de entrevistarse con diferen-
tes kukeris (personaxe principal do Entroido 
búlgaro), de contrastar información coa res-
ponsable da oficina de turismo de Sofía e de 
estudar os traxes das mascaradas conserva-
dos no Museo Etnográfico de Sofía e no Mu-
seo Nacional de Historia de Bulgaria. Esta 
viaxe serviunos, pois, para constatar algo 
que xa sabiamos: a estreita relación e seme-
llanzas entre os entroidos e as mascaradas 

invernais de toda Europa. Unhas similitudes 
culturais que, a petición da Embaixada, se-
rían expostas no artigo “Las mascaradas de 
invierno y el carnaval: una fiesta ritual que 
nos une”, escrito polo antropólogo Rafael 
Quintía para a Revista Espiral, a revista da 
Consejería de Educación da Embaixada de 
España en Bulgaria. 

As “Xornadas de divulgación do Entroido 
de Samede e Galicia” desenvolvéronse no 
Instituto Bilingüe nº 30 “Bratya Miladino-
vi”de Sofía, e tiveron lugar o 24 de xaneiro. 

O acto, dirixido á comunidade estudiantil e 
docente, abriuse coa presentación da Asocia-
ción CRD Entroido de Samede e da Socie-
dade Antropolóxica Galega (SAGA) a cargo 
dos responsables da 
Embaixada de España en Bulgaria e da Con-
cejería de Educación. 

A continuación, o fotógrafo etnográfico e 
colaborador da SAGA Roberto de la Torre, 
presentou o seu traballo fotográfico “Invier-
no Mágico. Un recorrido por las mascaradas 
de invernía de la Península Ibérica”. 
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Seguidamente Rafael Quintía, presidente da 
Sociedade Antropolóxica Galega, impartiu a 
conferencia: “Ritos y oficiantes del Entroido 
gallego. Un acercamiento antropológico al 
carnaval de Galicia”. 

As xornadas continuaron coa intervención 
de Emi Cagiao, autora do libro Historia e 
recuperación del Entroido de Samede e mem-
bro da Asociación CRD Entroido de Same-
de. Emi falou do proceso de recuperación do 
Entroido de Samede levado a cabo nos últi-
mos anos.

Por último, a Asociación CRD Entroido de 

Samede fixo unha demostración da Muiñeira 
Cruzada do Entroido de Samede seguida dun 
obradoiro de baile co alumnado e profesora-
do do Instituto Bilingüe “Bratya Miladino-
vi”.

A xornada rematou cunha cea e confraterni-
zación seguida de actuación dun grupo fol-
clórico búlgaro de gaita, percusión e voz e da 
correspondente réplica musical por parte da 
delegación galega. 

O sábado 25 os membros da Asociación CDR 
Entroido de Samede participaron nun festi-
val benéfico.
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Malta, a encrucillada mediterránea
Crónica dunha viaxe polo seu patrimonio arqueolóxico e antropolóxico

1. Un percorrido pola arqueoloxía de Malta

Desde aquel lugar fun errante nove días e na noite do décimo, leváronme os deu-
ses á illa de Oxixia, onde vive Calipso, a das lindas trenzas, deidade poderosa, 

dotada de voz, que me acolleu amizosamente e me deu os seus coidados. 
Homero, A Odisea, Canto XII.

Nos últimos días do ano 2019 e comezos do actual 2020 os membros da SAGA Rafael Quin-
tía e Ana Durán, xunto con outros colaboradores, viaxaron a Malta coa intención de coñe-
cer de primeira man o interesante fenómeno megalítico desta illa mediterránea, así como 
o seu rico patrimonio arqueolóxico e a súa mitoloxía e tradicións. Durante unha semana 
visitaron os diferentes templos prehistóricos que atesoura o arquipélago maltés, así como 
algunhas das covas máis importantes, as súas fortalezas, museos e outros bens do seu valio-
so patrimonio histórico e cultural. Non permaneceron alleos ao estudo os lugares asociados 
á mitoloxía local ou á relixiosidade popular, nos que atopamos interesantes paralelos coa 
oralidade galega. O presente artigo é unha breve crónica desa viaxe arqueolóxica e antro-
polóxica e nel centrarémonos nalgúns dos aspectos máis salientables do noso percorrido 
por Malta.

1.1. Malta, a descoñecida misteriosa no
      medio do Mediterráneo

Se o Mediterráneo tivese camiños, Malta 
sen dúbida sería unha gran encrucilla-
da: de culturas, de linguas, de crenzas 

e relixións. En tempos remotos, os humanos 
chegaron e ocuparon covas; crearon os seus 
enigmáticos templos; fenicios, gregos, roma-
nos pasaron polas súas costas; nas súas tradi-
cións e folclore, foi lugar de paso de perso-
naxes como Ulises durante a súa Odisea, ou 
de San Pablo na súa predicación do cristia-
nismo polo Oriente.

A República de Malta está situada ao sur de 
Sicilia, no camiño entre esta illa e a costa 
africana. A súa historia e a súa idiosincrasia 
están marcadas pola súa situación estratéxi-
ca no medio do Mediterráneo, parada obri-
gatoria nas incontables viaxes marítimas 
feitas desde a Idade do Bronce. As súas illas 
principais son Malta, Gozo e Comino (Mal-
ta, Għawdex e Kemmuna, en maltés). Ten 

outros illotes menores, que non son habita-
dos. Ex-colonia británica, é un estado inde-
pendente desde 1964, e desde 2004, pertence 
á Unión Europea.

O estilo de vida en Malta é unha curiosa mes-
tura entre costumes norteafricanas, inglesas 
e de Italia do sur. A vida social é animada, 
como bon país mediterráneo, pero os hora-
rios no inverno pechan moi britanicamente 
ás cinco: hai que telo en conta para compras 
e servizos, como a visita a museos ou outros 
lugares de interese. Igualmente, a súa lingua 
propia, o maltés, é resultado dunha mistura: 
a súa base é semítica (un dialecto do árabe 
magrebí), pero con abondosas contribucións 
do italiano, do siciliano, do inglés e, en me-
nor medida, doutras linguas, como o grego 
e o catalán. É a única lingua semítica con 
grafía latina. Non hai ningún problema en 
comunicarse en inglés (a outra lingua oficial 
do país) coa xente local, pero hai que pór 
atención porque ás veces a pronuncia pode 
ser algo incomprensible.

Texto: Ana Durán Penabad
Fotografías: Ana Duran e Rafael Quintía
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Os autores no templo de Mnajdra

A densidade de poboación é a máis alta da 
Unión Europea: 1457 hab./qm2. A súa capi-
tal, Valletta (en maltés Il-Belt Valeta, colo-
quialmente Il-Belt, “a cidade”) non pasa dos 
8.000 habitantes, aínda que ten unha exten-
sa zona metropolitana adxacente que absorbe 
as poboacións existentes arredor da penínsu-
la onde se atopa, que se converteron en zonas 
suburbiais, e onde se concentran aproxima-
damente tres cuartas partes do total de ha-
bitantes do país. Este proceso foi acelerado 
tras a II Guerra Mundial, fito histórico que 
marcou significativamente a vida no lugar. 
Pero a densidade tamén é patrimonial: restos 
arqueolóxicos conviven co urbanismo, inte-
grados nel ou ben ocultos baixo as súas rúas. 
A cidade antiga de Valetta é Patrimonio da 
Humanidade desde 1980. En apenas 900m x 
630m, esta cidade ten 320 monumentos, en-
tre museos e sobre todo igrexas. A relixiosi-
dade da súa poboación faise patente ademais 
nas rúas e nas fachadas dos fogares: hai mul-
titude de representacións de virxes, santos e 
santas. A gran maioría do pobo maltés é pro-
fundamente católico desde épocas paleocris-
tiás, e así segue ata os nosos días.

1.2. O patrimonio histórico-arqueolóxico 
       maltés.

Malta posúe unha considerable oferta cul-
tural, e os seus museos teñen pezas desde o 
Plistoceno ata a II Guerra Mundial. Impre-

siona tanta historia para un lugar tan peque-
no. A xente de Malta é consciente da impor-
tancia do seu patrimonio histórico. Heritage 
Malta1 encárgase da xestión e organización 
das visitas aos museos e lugares arqueolóxi-
cos, da edición de material bibliográfico e de 
réplicas de pezas arqueolóxicas. Para acce-
der aos museos, xacementos arqueolóxicos 
ou outros lugares de interese hai que pagar 
unha entrada en cada un, pero existe un pase 
co cal, por un prezo unitario, pódese entrar 
en case todos os sitios, e que paga a pena ad-
quirir se se ten a intención de que a visita ás 
illas inclúan visitas culturais. Pero existen 
algúns xacementos, menos coñecidos e ape-
nas concorridos, cuxo acceso é libre e gra-
tuíto. En caso de querer visitar estes lugares 
arqueolóxicos, como no noso caso, cómpre 
documentarse ben para poder localizalos. 
Non sempre é doado.

O Hipoxeo de Ħal Saflieni (Richard Ellis antes de 1910)
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Inclúe todos, menos un, que hai que xestio-
nar por separado. A xoia das illas, o lugar 
máis coidado e mimado de todos: o Hipoxeo 
de Ħal Saflieni. Este sitio (templo? necrópo-
le? ambas as dúas cousas ao mesmo tempo?) 
merece moita literatura propia. Misterioso, 
subterráneo, sorprendentemente sofisticado 
(atendendo á súa cronoloxía e aos medios 
materiais co que foi feito), só se pode acceder 
facendo unha reserva previa e ten un aforo 
moi limitado. En períodos de tempada alta é 
imposible adquirir entradas se non se fai con 
meses de antelación. Se a viaxe non ten tanta 
planificación previa, só se ofertan 20 entra-
das ao día facendo fila no Museo da Guerra, 
no Forte de San Elmo en Valletta, desde moi 
temperás horas da madrugada. Pero merece 
a pena, polas razóns que se explicarán nas 
páxinas seguintes.

Tamén é moi recomendable non perder as 
visitas aos Museos Arqueolóxicos (o Nacio-
nal de Valetta e o de Gozo), as visitas ás dis-
tintas prazas fortificadas das illas (en espe-
cial o Forte de San Elmo en Valetta, o de 
San Ángelo en Vittoriosa, e o da Cidadela 
de Gozo) e outros museos de moito interese, 
como o Museo de Historia Natural de Gozo, 
e os dedicados á Guerra (o de San Elmo, e 
os pequenos lugares museográficos, como os 
refuxios antiaéreos que foron conservados e 
que adoitan ter abondoso material exposto). 
Todos estes lugares están incluídos no pase 
mencionado anteriormente.

Nos epígrafes seguintes, o texto centrarase 
no patrimonio arqueolóxico existente en mu-
seos e xacementos arqueolóxicos de Malta: 
xacementos prehistóricos, templos megalíti-

cos e cultura material prehistórica e proto-
histórica.

3. A Prehistoria en Malta

A cova de Għar Dalam

Neste lugar, situado no sudeste da illa de 
Malta, preto da localidade de Birżebbuġa, 
atópase o xacemento cos restos máis antigos. 
A tradución do seu nome é “a cova da escu-
ridade”2 e como valor engadido hai que dicir 
que serviu tamén como refuxio antiaéreo na 
II Guerra Mundial.

A cova foi bastante concorrida desde tem-
pos remotos, tanto por animais como por 
humanos, desde o Plistoceno ata moi pro-
bablemente a Idade do Bronce. Esta cova, 
na que aínda se fan escavacións, ten capas 
estratigráficas datadas de ata 500 mil anos 
a.n.e. Hai evidencia de que durante esta 
época, animais prehistóricos como elefantes 
ananos ou hipopótamos tiveran nestas illas 
o seu fogar. Datadas sobre o 18000 a.n.e., 
hai fósiles de cervos, osos, lobos, raposos e 
incluso cisnes xigantes. Sobre o 5200 a.n.e., 
xa no Holoceno, emerxen os primeiros achá-
degos relacionados cos humanos, sobre todo 
ferramentas. Hai tamén mostras dunha anti-
quísima cerámica, chamada polos estudosos 
Impressed Ware, datada sobre o 5000-4500 
a.n.e. e relacionada coa cultura Stentirello, 
da veciña Sicilia. Pero hai un tema polémico, 
que no seu día foi dado por feito seguro, e 
que hoxe queda en interrogante. Chegaron 
os Neandertais a Malta? Tradicionalmente, 
así se cría. No ano 1917 foron atopadas dúas 
pezas dentais xunto a restos dun cervo da-

A cova de Għar Dalam

Viaxes



83

tado no Plistoceno (the red deer). Naqueles 
tempos, o nivel do mar era moito máis baixo, 
e as illas maltesas estaban unidas por unha 
lingua de terra a Sicilia, e esta á península 
itálica. En teoría, era probable que os Nean-
dertais puidesen chegar a Għar Dalam. Non 
obstante, no ano 1964 as pezas foron datadas 
novamente mediante tests de nitróxeno, e os 
resultados deron que correspondían ao Neo-
lítico. Hoxe, a cuestión está aínda en discu-
sión e debate3. Nas guías oficiais de viaxe, os 
primeiros achádegos humanos están datados 
sobre o 5000 a.n.e. (incluídos dentro da fase 
de Għar Dalam).

Museo de Għar Dalam

A Idade dos Templos

Tras a visita a Għar Dalam, que nos deixa 
algunhas preguntas, chegamos á cuestión 
dos enigmáticos templos malteses. Insertos 
no Neolítico, datados en cronoloxías entre 
o 4500 e 2500 a.n.e., son únicos no mundo. 
Estas construcións, feitas con pedra caliza4 
e con instrumentos tamén de pedra, acadan 
unha emocionante perfección, tanto na súa 
realización como polos seus aliñamentos, 
que ten entusiasmados aos arqueoastróno-
mos.
Os templos conservados teñen unhas caracte-
rísticas comúns, e obsérvase unha clara evo-
lución na súa concepción e na súa execución: 
todos teñen cámaras de forma redondeada, e 
na súa evolución posterior aparecen elemen-
tos estruturais como a simetría, dualidade 
e inclusión de varios módulos dentro dun 
muro exterior común. A pregunta é, por que 
construíron así os seus templos? A xente que 
os construíu xa non vivía en covas, coma en 

Għar Dalam, comezaron a haber poboados 
estables e, ao mesmo tempo, comezaron a 
construír na pedra os seus centros relixiosos. 
Eran estes unha imitación dos seus máis an-
tigos habitáculos, baixo a terra, que tamén 
tiñan forma redondeada? Ou unha imitación 
en pedra das súas cabanas de material máis 
feble, para facelas máis duradeiras? Son dúas 
teorías das moitas que se manexan, porque a 
día de hoxe, segue sendo un enigma.

A chegada da agricultura ás illas foi o factor 
decisivo para estes cambios. Os intercambios 
culturais e comerciais foron unha constante 
a partir de entón. As dimensións dos tem-
plos malteses indican a existencia de comu-
nidades unidas e ben organizadas, no que o 
sagrado e a espiritualidade tomaron un pa-
pel central. Nesta época inicial, anterior a 
Stonehenge ou ás pirámides de Exipto, non 
hai evidencias de armas nin grandes fortifi-
cacións militares, polo que se deduce que era 
un tipo de sociedade pacífico.

Polo menos houbo 23 destes templos, de di-
ferentes cronoloxías. No ano 1980, o templo 
de Ġgantija, na illa de Gozo, foi declarado 
Patrimonio da Humanidade da UNESCO. 
Posteriormente, no ano 1992, esta declara-
ción estendeuse aos templos de Skorba, Ta’ 
Ħaġrat, Tarxien, Mnajdra, Ħagar Qim e o 
Hipoxeo de Ħal Saflieni (os 7 mellor con-
servados de todos).

Figura feminina de Tarxien.
Museo Nacional de Arqueoloxía, Valetta

Aparte da interesante cultura material (tipos 
de estruturas e figuras decorativas e votivas, 
principalmente mulleres), disciplinas como 
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a arqueoastronomía e a arqueoacústica es-
tán facendo sorprendentes descubrimentos, 
como precisos aliñamentos astronómicos e 
funcións acústicas que poderían ter finali-
dades rituais. Segundo o estudo arqueolóxi-
co dos templos, e de diferentes achádegos 
en diversas zonas das illas de Malta e Gozo, 
clasificouse esta Idade dos Templos en Malta 
en diferentes fases, que se resumen a conti-
nuación.

Templo de Skorba

Os templos de Skorba, preto de Żebbiegħ, na 
zona norte da illa, son posiblemente os máis 
antigos dos conservados. Están datados so-
bre os anos 4500-4100 a.d.e. Adóitanse dis-
tinguir dúas fases nesta cronoloxía, baseados 
nas características da cerámica atopada no 
xacemento: Grey Skorba (pola cor da cerá-
mica datada nos primeiros anos de Skorba, 
tosca e gris) e Red Skorba (cunha cerámica 
semellante á da Cultura Diana, en Sicilia). 
Xa nesta época, os achádegos arqueolóxicos 
permiten albiscar as crenzas relixiosas das 
comunidades construtoras destes templos: 
foron atopadas varias figuras femininas, cos 
seus atributos sexuais grandes e moi visibles. 
Onda estas figuras, foron atopados cranios 
de cápridos. A idea máis estendida é de que se 
trataban de figuras de deusas da fertilidade, 
e que se lles realizaban ofrendas.

Seguinte no tempo, a fase Żebbuġ (4100-3800 
a.n.e.) vén marcada pola chegada, unha vez 
máis, de xente procedente de Sicilia, como 
así o evidencia a cerámica atopada: ten un 
grande parecido coa de San Cono-Piano 
Notaro. Nesta época, aparece unha estraña 

estatutaria antropomorfa en sepulcros co-
lectivos cavados na rocha, e que a miúdo son 
comparados coas “estatuas-menhir” do oeste 
europeo.

A fase Mġarr (3800-3600 a.n.e.) constitúe 
un tempo de transición. Obsérvase a partir 
de aquí unha certa estandarización na cons-
trución dos templos, como se ve en Ta’Ħa-
grat, e que se verá despois definitivamente xa 
na fase Ġgantija (3600-3000 a.n.e.), na que 
se determina unha evolución interna dual e 
simétrica, cunha fachada común pero con 
entradas diferentes. A partir de aquí, os tem-
plos acadan monumentalidade.

Templo de Ta’Ħagrat

A 400 metros de Ġgantija está o coñecido 
como Xagħra Stone Circle (ou Brochtorff 
Circle, ou Xagħra Hypogeum, para compa-
ralo co Hipoxeo de Ħal Saflieni). Este cu-
rioso lugar consiste nunha serie de tumbas 
cavadas na rocha aproveitando unhas covas 
naturais previas, e estaban rodeadas por un 
muro de pedra, de forma circular. As tumbas 
máis antigas están datadas sobre os 4100-
3800 a.d.e., coincidente coa fase Żebbuġ na 
illa de Malta, pero a actividade máis intensa 
está sobre o 3000-2500 a.n.e. (posterior ao 
auxe do templo de Ġgantija e correspondente 
á fase Tarxien, a última do megalitismo en 
Malta). Sobre este círculo hai varias cues-
tións sen resolver, principalmente sobre a 
súa forma exterior e a súa relación co templo 
de Ġgantija, co que se presupón unha cone-
xión pola súa proximidade entre si.
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Sobre a forma, tiña como peculiaridade ser o 
único hipoxeo en Europa rodeado cun muro 
de pedra, con forma circular. Este muro xa 
non existe. Malia ás súas semellanzas, non 
se considera que este círculo puidera ser ca-
talogado coma un henge5. Contaba cunha 
entrada de pedra en forma de trilito, e no 
centro atopábanse os nichos, onde habían 
uns 200 mil restos humanos (pertencentes a 
unhas 800 persoas, a maioría de xénero mas-
culino) que foron obxecto de diversas prácti-
cas: cambios de localización, agrupamentos 
por sexos, amoreamento de membros e cavei-
ras...

Figuras achadas no Xagħra Circle
Centro de interpretación de Ġgantija

Sobre o ano 2000 a.n.e., colapsou e foi utili-
zado para labores agrícolas a partir da Idade 

do Bronce ata o século XX. Non obstante, 
as primeiras escavacións realizáronse sobre 
o ano 1820, pero non comezaron a ser consi-
deradas importantes ata o ano 1964. Un dos 
achádegos máis valiosos consiste nunha se-
rie de figuras antropomorfas, asexuadas, das 
que non se ten certeza da súa función.

O círculo na actualidade está xestionado 
polo goberno de Malta, e debido á súa fraxi-
lidade e risco de colapso, non se pode visitar, 
polo que tivemos que limitarnos á observa-
ción exterior do recinto.

A fase Saflieni (3300-3000 a.n.e.) constitúe 
outra fase de transición, cunha estrutura úni-
ca a 3 niveis baixo terra. Non contamos cun-
ha estratigrafía arqueolóxica propiamente 
dita do hipoxeo de Ħal Saflieni, a diferenza 
do outro gran hipoxeo de Malta, o Xagħra 
Circle de Malta. Situado baixo un barrio da 
poboación de Paola, na illa de Malta, nin-
guén podería adiviñar que había un lugar 
tan espectacular debaixo duns edificios típi-
cos de zona suburbana. Porque antes de ser 
un dos lugares máis coidados e custodiados 
do país, era unha vivenda promedio, onde no 
ano 1902 quixeron construír unhas cisternas 
e acabaron atopando este gran tesouro de 
pedra. Ao hipoxeo éntrase nun edificio que 
non é moi diferentes dos demais do barrio. 
Dentro, dous vixiantes encárganse da férrea 
custodia do lugar. Só poden pasar 80 visitan-

Templo de Ġgantija
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tes ao día: oito grupos de 10 persoas cada un. 
O motivo: o delicado estado de conservación 
do lugar. No pasado, non había restricións e 
as visitas ameazaron con danar seriamente o 
lugar, dotado dun delicado microclima. 

The Sleeping Lady

As fotografías, por suposto, están absoluta-
mente prohibidas. Hai varias advertencias de 
multas importantes se alguén se ve tentado 
a sacar o móbil ou a cámara e tomar a proba 
da visita ao Hipoxeo. Todos estes ingredien-
tes fan que a emoción por entrar no lugar se 
multiplique, e realmente non decepciona: é 
espectacular. A visita é descendente na terra. 
Non se permite falar e as visitas contan cun 
aparato de audioguía que vai exlicando cada 
un dos recintos do hipoxeo así como outros 
datos de interese. Esta rigorosidade, pensada 
para manter a orde na visita, ten un efecto 
psicolóxico co que se pode imaxinar a solem-
nidade e magnificiencia do lugar en tempos 
remotos, tanto que arrepía. Sentes, literal-
mente, que entras no Inframundo.

O Hipoxeo ten tres niveis. O primeiro, o 
máis antigo, consiste en varias covas, que 
deberon ser naturais pero que foron agran-
dadas artificialmente. Foron atopados restos 
óseos de 7.000 cadáveres, o cal indica que 
era un lugar de enterramento colectivo. Ao 
percorrer esta sala na penumbra un pode 
imaxinar a atmosfera que se podía respirar 
nun lugar inzado de mortos, algo que obri-
garía incluso a camiñar entre os corpos. As 
nosas pegadas rompen o silencio sepulcral 
mentres avanzamos carea o seguinte nivel 

do santuario. O segundo nivel é moito máis 
sofisticado e refinado. Trátase dunha réplica 
tallada en pedra dos templos de arriba. A súa 
función exacta aínda é un misterio. Moipro-
bablemente era un lugar de culto baixo a te-
rra (preto da Deusa Nai?). Na sala central, 
bautizada como Santo Sanctorum, as paredes 
están talladas en relevo e imitan a estrutu-
ra circular dos templos que hai a ceo aber-
to. Esta cámara sirve para conxeturar como 
puideron ser os teitos dos templos do exte-
rior, pois ningún conserva a teitume. A solu-
ción construtiva é de falsa cúpula, que tamén 
se pode ver en Micenas, na tumba tipo tholos 
do Tesouro de Atreo. No lugar foron atopa-
das varias figuras femininas corpulentas, 
como a famosísima (e fermosísima) Sleeping 
Lady, que se pode ver no Museo Nacional 
de Arqueoloxía. Esta pequena peza foi ato-
pada neste segundo nivel, nun gran furado 
no chan bautizado como O Pozo das Serpes, 
onde moi probablemente se facían ofrendas.

O Oráculo de Ħal Saflieni
(Fotografía: Creative Commons)

O habitáculo do Oráculo tamén constitúe un 
fascinante enigma arqueolóxico. Ten forma 
rectangular e no teito hai unha profusa de-
coración de espirais pintadas en ocre, hoxe 
bastante danadas. A condensación do aire e a 
humidade deben ser importantes, pois se ven 
gotas de auga desafiando a gravedade no tei-
to desta sala, e é nese momento no que se fai 
evidente a necesidade de limitar o aforo deste 
lugar tan especial. Os estudosos en arqueoa-
cústica6 afirman que neste espazo se produce 
un imponente eco só con voces masculinas. 
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Este efecto acústico acádase falando co ros-
tro metido nun orificio tipo nicho localizado 
nunha das súas paredes. Interprétase que se 
podía facer a función de oráculo, e de aí o seu 
nome. Sexa ou non certa esta teoría, o poder 
acústico do lugar revela que as comunidades 
construtoras de templos eran conscientes do 
poder do son, a través do que hoxe coñece-
mos como o espectro electromagnético. Era 
este hipoxeo un centro de propagación do 
son a gran distancia? Con que motivo7? A es-
trutura multilobular do hipoxeo (e doutros 
templos con cámaras semellantes “oracula-
res”, como os de Ġgantija ou Mnajdra) tiña 
algo que ver con isto? Son preguntas das que 
non temos aínda respostas certas.

O terceiro nivel está pechado ao público, ao 
igual que outras cámaras adxacentes ás cá-
maras visitadas. Tampouco se sabe moito da 
función deste último nivel. Posiblemente era 
un almacén de gran. A construción do hipo-
xeo interrompeuse abruptamente, sen saber-
se de forma certa a súa causa.

Por último, a fase Tarxien considérase a 
máis recente e máis evolucionada no siste-
ma construtivo. O templo que lle dá nome 
está moi preto do Hipoxeo de Ħal Saflieni. 
De feito, hai elementos para crer que estaba 
relacionado con este, ao igual que o templo 
de Ġgantija estaba unido dalgunha maneira 
co Xagħra Circle. Consta de catro unidades, 
feitas en diversas etapas. A máis pequena e 
antiga, data da época de Ġgantija, á que se 

lle unen 3 máis, todas integradas polo mes-
mo muro exterior. Na ornamentación do 
templo existían grandes estatuas de mulleres 
corpulentas e espirais en aras e altares.

O templo de Tal-Qadi, na actualidade moi 
deteriorado e sen protección gubernamental, 
foi construído durante esta fase de Tarxien, 
aínda que o espazo puido ser xa usado nun-
ha cronoloxía paralela á fase de Ggantija. 
É o unico dos templos conservados que está 
orientado hacia o noreste. Aquí foi atopada 
a Tal-Qadi Stone, hoxe exhibida no Museo 
Nacional de Arqueoloxía de Valletta, que 
pode ser unha representación dun calenda-
rio lunar”.

Tarxien

Parelamente no tempo, os templos de Ħagar 
Qim e o de Mnajdra, tamén parecen estar 
vinculados entre si e cos ritos da fertilida-

Templo de Tarxien
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de: hai grandes pedras que simulan a forma 
de órganos xenitais, tanto masculinos como 
femininos, e tamén foron atopadas varias 
figuriñas de mulleres, a semellanza de Ħal 
Saflieni.
O templo de Mnajdra, pola súa parte, ten 
aliñamentos claros relacionados cos equi-
noccios, durante os cales os raios do sol aca-
dan as zonas máis profundas dos templos, a 
semellanza doutros monumentos megalíti-
cos europeos8.

Nesta época, sobre o ano 2500 a.n.e., a his-
toria das comunidades construtoras dos tem-
plos interrómpese de xeito abrupto. Non sei 
sabe moi ben que sucedeu: a arqueoloxía pa-
rece suxerir que houbo unha gran seca, e gra-
ves problemas de supervivencia que fixo que 
desaparecesen.

A Idade do Bronce

Despois desta época, parece chegar a Idade 
do Bronce a Malta. Hai unha repoboación 

das illas coa chegada de novos habitantes, 
que traen nova tecnoloxía (a metalurxia), 
e outras crenzas e costumes funerarios. 
Os corpos non son enterrados, senón que 
son cremados, xuntos con adornos e outros 
obxectos. As figuras divinas son conceptuais 
e antropomórficas, xeometrizadas: hai unha 
abondosa cantidade de discos representando 
mulleres.

Divindades da Idade do Bronce

Escultura de Tarxien
Museo Nacional de Arqueoloxía, Valletta
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Nesta época, xorden os dolmens de Malta. 
Máis tardíos, e máis pequenos cós seus conxé-
neres do Noroeste de Europa, son chamados 
na lingua de Malta l’imsaqqfa (a tradución 
sería algo así como “o que ten tellado”), e 
gardan paralelos cos atopados en Sicilia. 
Na costa sur da illa de Gozo localízanse va-
rios exemplos destes megálitos. A esta fase 
do Bronce en Malta, chámase Tarxien Ce-
metary Phase, xa que os achádegos foron en 
Tarxien: todo parece indicar que as instala-
cións do templo neolítico foron reutilizadas 
cunhas crenzas diferentes.

A fase que lle segue (Borg-in-Nadur, do 
1500-700 a.n.e.) foi localizada principal-
mente no xacemento da Fortified Village da 
baía de Marsaxlokk, no sudeste da illa de 
Malta, e a súa principal característica é a ce-
rámica en forma de urnas.

Tradicionalmente, a esta Idade do Bron-
ce atribúeselle a construción dos chamados 
cart-ruts (nome que denomina unhas miste-
riosas fendeduras na rocha caliza), aínda que 
novos estudos parecen decantarse pola época 
fenicia e incluso romana. Estas estrañas fen-
deduras, a xeito de rodeiras, están presentes 
en bastantes localizacións das illas de Malta 
e Gozo, e tamén en Sicilia e Libia. En Malta 
son tan numerosas que parecen formar par-
te dunha misteriosa rede. Parecera que fosen 
feitos por rodas de carros antigos (de aí o seu 
nome en inglés “cart-ruts”), se non fose que 
están fondamente tallados na rocha, porque 
a súa separación e fondura vai variando ao 
longo do seu trazado e porque estas misterio-
sas “rodeiras” ou raís fan abruptos xiros de 

90o ou desaparecen baixo as augas do mar. 
Todo isto é incompatible coa rixidez dun 
eixo, coa altura media dunha roda ou coa 
capacidade de xiro dun carro. Os cart-ruts 
teñen unha profundidade de ata 60 centíme-
tros, e unha separación de 110 a 140 centí-
metros. Prolónganse ás veces ata acabar no 
mar (incluso ás veces debaixo do mar, ou no 
borde dos cantís) sen ter un itinerario claro, 
e moitas veces están entrecruzados. O miste-
rio da súa existencia fai que se acheguen teo-
rías para todos os gustos: desde carrís para o 
transporte dos grandes megálitos dos vellos 
templos, a liñas calendáricas, fendeduras fei-
tas para o transporte... A máis aceptada na 
arqueoloxía é esta ultima, dando por feito de 
que a pedra onde están é caliza branda e polo 
tanto, máis doado de erosionar. A maior con-
centración están preto dos cantís de Dingli 
(cunha extensión dunhas oito hectáreas), e 
no lugar Misrah Għar il-Kebir, aínda que os 
británicos chamábanlle Clapham Junction, 
porque lles recordaba ao conxunto de raís 
desta estación ferroviaria londinense. Na 
nosa estadía en Malta puidemos estudar es-
tas formacións en diferentes lugares das illas 
e, sinceramente, é in situ onde un realmente 
percibe a magnitude do enigma e a dificulta-
de para encaixar calquera explicación sim-
plista, sexa esta a das marcas de carros ou as 
de carrís para guiar bolas de pedra coas que 
mover as grandes lousas dos construcións 
megalíticos.
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1.4. Protohistoria: Fenicios, cartaxineses
        e romanos.

Fenicios e cartaxineses

Xa na época histórica, os fenicios parecen 
chegar a Malta sobre o ano 700 a.n.e. e 
pola evidencia cerámica, pareceron coexis-
tir coa poboación local de Borg-in-Nadur. 
Houbo emporia ou colonias propiamente 
fenicias en Malta? É un dilema que non se 
acaba de dilucidar, tanto en Malta como no 
resto do litoral onde foron parar. Deixaron 
unha importante impronta: a propia lingua 
de Malta foi considerada tradicionalmente 
como herdeira da lingua fenicia (hoxe hai 
outras teorías), e parece que a súa cultura 
material, e as súas crenzas, tamén calaron 
nas illas. Ademais da cerámica, das moedas 
e doutros achádegos, eran moi significativas 
as tumbas fenicias de Rabat, no xacemento 
de Għajn Klieb (moi danadas pola constru-
ción dunha estrada): parece ser a xénese da 
costume de enterramentos en forma de cata-
cumbas na zona, tamén moi célebres. Desta 
época parece ser a fundación das colonias de 
Melite (hoxe Mdina, que durante séculos foi 
a antiga capital de Malta) e Gaulos (Gozo), 
mencionadas ambas as dúas por Ptolomeo na 
súa Geographia. Posteriormente, os cartaxi-
neses continuaron co costume funerario dos 
seus antecesores fenicios (enterramentos de 
Għar Barka), e incluso usaron antigos san-
tuarios neolíticos para levantar os seus pro-
pios santuarios, como foi o caso de Tas-Silġ. 
Posteriormente, o sincretismo faría que este 
santuario, dedicado a Astarté, se convertese 
nun santuario romano, dedicado a Xuno, e 
finalmente, fose un recinto paleocristián.

Os romanos en Malta

Coa derrota dos cartaxineses despois da II 
Guerra púnica, no ano 218 a.n.e., Malta pa-
sou a ser parte do territorio dos romanos, en 
particular parte da provincia de Sicilia, com-
partindo o seu destino con esta illa maior. 
Non obstante, a cultura fenicio-púnica sobre-
viviu baixo a dominación romana (e despois 
na cristianización), mentres se respectasen 
os símbolos imperiais. Así, o enterramen-
to en catacumbas, que iniciaran os fenicios, 

continuou na época romana e incluso na pa-
leocristiá. As catacumbas de San Pablo e de 
Santa Águeda así o testemuñan. Tamén, ao 
mesmo tempo empezaba a permear a cultura 
grega, precisamente a través dos romanos e a 
tradición que viña de Sicilia.

Sarcófago de Għar Barka
Museo Nacional de Arqueoloxía, Valetta

Nesta época a cidade de Mdina parece con-
solidarse como cidade principal da illa de 
Malta. Na veciña Rabat atópase a domus me-
llor conservada na actualidade, convertida 
en museo: a Domvs Romana Museum. O seu 
propietario debeu ser un gran dignatario, e as 
datacións indican que debeu ser construída 
no século I d.n.e. Esta construción conser-
va un peristilo con columnas de estilo dórico 
que rodea un patio cun mosaico (realizado 
en opus vermiculatum) moi ben conserva-
do, decorado con motivos xeométricos (un 
labirinto con formas cadradas e esvásticas) 
de sofisticados efectos ópticos moi coloridos. 
No museo do lugar hai multitude de pezas 
arqueolóxicas, consistentes en obxectos per-
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soais e esculturas de mármore, que parecen 
recrear personaxes da familia imperial (en 
particular, o emperador Claudio, e a súa fi-
lla, Claudia Antonia).

1. 5. Impresións finais

Vale ben a pena achegarse a Malta e aden-
trarse nas súas entrañas, ben sexa en forma 
de cova, de catacumbas ou de hipoxeo, ou 
en todas, se fose posible). O máis peculiar, 
o máis orixinal deste lugar, vén do interior 
da terra, nunhas illas no centro do Mare 
Nostrum, o Mediterráneo, (literalmente, “o 
mar dentro da terra”). Un mar con historia 
propia, fonte de incontables mitos. Foi Mal-
ta un gran santuario desde o principio da súa 
ocupación humana? Parecera que a Humani-
dade, desde os seus primeiros momentos de 
acordo, sentise que as illas teñen carácter 
sagrado. Así o deducimos da literatura míti-
ca e da propia arqueoloxía. Por que Malta ía 
ser unha excepción? A súa peculiar xeoloxía, 
consistente maiormente en pedra caliza chea 
de oquedades, ben podería ser interpretada 
como un camiño cara o inframundo e a xéne-
se da vida, tema case obsesivo das primeiras 
comunidades agricultoras, tanto en Malta 
como en todos os lugares do mundo. A parti-
cular localización do arquipélago, isolado e 
ao mesmo tempo no camiño e lugar obrigado 
de paso de todas as civilizacións que algunha 
vez quixeron dominar o mar, tamén debeu 
ser un factor para que este lugar non fose co-
mún. A sofisticación das súas construcións, o 
seu misticismo e o misterio seguen a atraer-

nos pese a que os significados dos seus símbo-
los se perderan na marea do tempo.

Por outro lado, quixera rematar esta crónica 
cunha reflexión final: poderiamos conside-
rar o patrimonio como algo rendible e non 
como unha molestia. En Francia, en Ingla-
terra, en Irlanda, e tamén como comprobei 
en Malta, o megalitismo é motivo de orgullo 
e incluso unha fonte de ingresos importante, 
que non é incompatible coa xestión cultu-
ral. Por que na Galiza non hai unha mellor 
promoción do noso patrimonio megalítico? 
O común son o esquecemento e o descoido, 
pero lamentablemente tamén é rara a sema-
na no que algún monumento megalítico non 
se vexa agredido ben pola maquinaria fores-
tal, polo vandalismo ou causas similares. 
Quizais sería interesante facer redes patri-
moniais xestionadas por entidades culturais, 
para o fomento do megalistismo na Galiza 
como hai noutros países. Na Galiza hai máis 
elementos que engadir a maiores: petrógli-
fos, cultura castrexa. Hai un tesouro incal-
culable no noso patrimonio ao que darlle 
valor.

—
Notas

1. https://heritagemalta.org/

2. Hai opinións de que defenden que orixi-
nalmente se chamaba Għar Dulam (“a cova 
do elefante”), pero que houbo unha varia-
ción fonética.

Catacumbas de San Pablo Mosaico da Domus de Rabat
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3. Para máis información: KEITH, A. 
“Neanderthal Man in Malta”. The Journal 
of the Royal Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland. Vol. 54 (Xul. - Dec., 
1924), pp. 251-260; BOULINIER, G. “Ar-
thur Keith and the first settlement of hu-
man being in Malta. Two subversive teeth.” 
Histoire des Sciences Medicales, 01 Jan 2004, 
38(1):37- 48.

4. O arquipélago de Malta está formado 
por restos de cadeas montañosas calcáreas. 
O proceso de formación foi datado na época 
Oligo-Miocénica. A rocha é maioritariamen-
te pedra caliza de diversos tipos, procedente 
dos fondos mariños, que emerxeron nun pe-
ríodo de tempo entre 25 e 5 millóns de anos. 
A súa abundancia fixo que este tipo de pedra 
fose a principal materia prima nas constru-
cións da illa, desde os templos megalíticos 
ata a maioría das construcións actuais nas 
illas, que teñen un característico color area. 
SULTANA, S. Los primeros asentamientos 
de las Islas Maltesas (5100-4100 a.C.). Malta, 
Prehistoria y templos (exp.). Museo Arqueo-
lógico de Alicante, 2008.

5. O arqueólogo David Trump defende o ca-
rácter de muralla do lugar, sen unha ulterior 
función simbólica. TRUMP, D. Mortuory 
customs in prehistoric Malta. Excavations at 
the Brochtorff Circle (1987-1994). McDonald 
Institute Monographs, 1997.

6. A arqueoacústica é unha disciplina en auxe 
que busca determinar a influencia do son nos 
lugares históricos e arqueolóxicos, entre ou-
tras cuestións, para saber se foi buscada ou 

non, e con que intención. DÍAZ ANDREU, 
M.; MATTIOLI, T. “Arqueoacústica, un 
nuevo enfoque en los estudios arqueológicos 
de la Península Ibérica”. Revista La Linde, 
5-2015, pp. 14-38. En relación cos monu-
mentos megalíticos, hai tamén estudos sobre 
monumentos megalíticos no Oeste de Euro-
pa (Newgrange, Avebury, Carnac, etc.) que 
suxiren que a acústica era un elemento im-
portante na ritualística.

7. Hai diversas teorías, desde prácticas cha-
mánicas onde se acadaban estados alterados 
da conciencia, ata a función dos templos 
como xeneradores de ondas de gran fren-
cuencia, con obxectivos de comuniciación 
entre lugares distantes da illa, ou incluso 
entre illas (Kreisberg). A ornamentación do 
teito, en espirais e motivos circulares, tería 
que ver coas ondas acústicas. Hai incluso 
autores que fan paralelismos entre estas on-
das e as antigas lendas dos cantos hipnoti-
zantes das sereas do mar. DEBERTOLIS, 
P., COIMBRA, F., & ENEIX, L. (2015). 
“Archaeoacoustic analysis of the Ħal Saflie-
ni Hypogeum in Malta”. Journal of Anthro-
pology and Archaeology, 3(1), 59-79.

8. Hai unha abondosa literatura sobre a fi-
nalidade dos aliñamentos astronómicos dos 
templos malteses (á venda en Malta) e na 
rede. Para máis información, ALBRECHT, 
K. Malta’s temples. Alignments and religious 
motives, Sven Näther Verlag Potsam, Gozo, 
2007; LOMSDALEN, T. Sky and Purpose 
in Prehistoric Malta: Sun, Moon and Stars at 
the Temples of Mnajdra. Sophia Centre Mas-
ter Monographs, Ceredigion (Wales), 2014.
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2.1. Entre xigantes

Tras este percorrido polo patrimonio 
arqueolóxico de Malta e a súa histo-
ria, toca agora mergullarse no mun-

do da súa mitoloxía e farémolo empezando 
polas orixes, é dicir, por aqueles mitos que 
nos narran as orixes dos templos malteses.

É habitual en moitas culturas europeas, em-
pezando pola galega, atribuír a construcións 
dos restos do pasado (fundamentalmente res-
tos arqueolóxicos) a unha raza mítica ou a 
unha caste de seres sobrehumanos. Calquera 
construción ou ruína de orixe descoñecida 
para os membros das sociedades tradicio-
nais europeas son cousas de xigantes, fadas, 
mouros, bruxas, pagáns, ciclopes, etc. Son, 
en definitiva e usando a denominación galai-
ca, do tempo dos mouros. O que non se sabe 
quen o fixo (castros, pedras con riscos, aras, 
petróglifos, antas, megálitos...) é, na nosa 
terra, cousa de mouros.

Estes mouros1 son similares aos Aes Sidhe 
-raza mítica dos outeiros sagrados da mito-
loxía irlandesa- ou aos Ben sidhe -habitantes 
do Sidh- e tamén aos korrigan bretóns e aos 

spriggans de Cornualles, seres míticos feos e 
terribles que gardan tesouros nos crómlechs, 
túmulos, amilladoiros e outros megálitos. As 
crónicas irlandesas, por exemplo, falan dos 
Tuatha De Danan, pobo mítico derrotado 
pola invasión dos Milesianos provenientes 
da Galicia e que viven dende entón ocultos 
baixo terra, baixo os túmulos e os castros, 
como fan os nosos mouros. As korrigan da 
Bretaña francesa atópanse ocultas nas fontes 
e nos megálitos e seméllanse ás nosas mou-
ras, non só polo seu hábitat senón tamén pola 
súa fermosura e habilidades para mudar a súa 
aparencia física. Poden predicir o futuro, te-
ñen o poder de facer que os homes caian nas 
súas mans tolamente namorados pero tamén 
poden castigar e incluso matar estes homes 
ou a quen ouse ollalas bailar ou persiga os 
seus tesouros. Adoitan presentarse a carón 
das fontes e regatos peiteando os seus lon-
gos cabelos. Os korred da mitoloxía bretoa 
foron, segundo as lendas, os que construíron 
os menhires e os dolmens. Son os que trans-
portaron esas enormes pedras, ao igual que 
fai no noso folclore a Moura construtora de 
megálitos, mais o seu aspecto pode ser ate-
rrador pois teñen os ollos brillantes e verme-
llos, a pel escura e o corpo mal feito. Pénsase 

h
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2. A mirada antropolóxica: buscando os mitos de Malta
Texto e fotografía: Rafael Quintía Pereira
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que son magos e profetas e, como ocorre cos 
mouros galegos, coñecen onde están agocha-
dos marabillosos tesouros. No folclore grego 
atribúese a construción das colosais murallas 
de Micenas aos propios ciclopes. En Ingla-
terra o templo megalítico de Stonehenge 
foi obra de xigantes. No Magreb volvemos 
atopar a presenza destas razas míticas aso-
ciadas aos xacementos arqueolóxicos, neste 
caso falan dos djinns, xenios propios da mi-
toloxía semítica; de mulleres encantadas en 
mámoas ou de xigantes construtores de tú-
mulos e megálitos.. Como vemos, todas as 
culturas teñen a sus míticos construtores de 
monumentos. Se estas razas míticas son ou 
non reminiscencias de habitantes de épocas 
prehistóricas é algo sobre o que o debate está 
aberto dentro do campo dos estudos mito-
lóxicos.

As crenzas nestes seres construtores de mo-
numentos, entre outros elementos da nosa 
paisaxe cultural e natural, afloran nos ter-
mos que se usan para denominar aqueles 
monumentos megalíticos que se atribúen á 
man destes misteriosos pobos. Os dolmens 
en Francia, por exemplo, denomínanse Mai-
son des fées (casa das fadas), Maison de Diable 
(casa do demo) ou Forn de Géants (forno de 
Xigantes). En Suíza ás pedras con coviñas 
chámalles Heidensteinen (pedras dos pa-
gáns) ou Hexensteiner (pedras das bruxas), 
na Alemaña Tedten steine (pedra dos mor-
tos), en Galicia falamos de casa dos mouros, 
arca da moura, laxa dos mouros, cortellos 
dos mouros, etc.

Pois ben, Malta non é allea a este fenómeno 
mítico e para rastrexar esas crenzas dirixí-
monos á illade Gozo, onde se conserva un 
dos templos máis interesantes de Malta, tan-
to a nivel arqueolóxico como antropolóxico: 
referímonos ao templo de Ggantija, en Xa-
ghra. Na primeira parte deste artigo xa fala-
mos deste impresionante templo de máis de 
5.000 anos de antigüidade, polo que non nos 
deteremos agora na súa cronoloxía, tipoloxía 
e contexto cultural senón que nos centrare-
mos na mitoloxía que o envolve. As colosais 
medidas das pedras que conforman os seus 
muros, con bloques de máis de 5 metros de 
lonxitude e 50 tn de peso, fixo que a vista 
do pobo a única orixe posible de semellante 
construción fose que foi obra dos xigantes. 
Só un ser sobrenatural, de grande enverga-
dura e forza extraordinaria sería quen de er-
guer semellante templo megalítico. De aí o 
nome deste templo: Ggantija, que en lingua 
maltesa significa “Torre de xigantes”

Non é a única lenda maltesa onde están pre-
sentes os xigantes. Consonte á lenda “Os fi-
llos dos Xigantes ou Os Ancestros de Gozo 
e Mosta”, relato recollido a principios do 
século XX polo xesuíta Fr. Manwel Magri, 
pioneiro dos estudos folclóricos de Malta, 
houbo unha vez unha muller xigante que 
tivo dous fillos: un fillo e unha filla. Un día 
os seus fillos foron raptados e levados nun 
barco lonxe de Malta. Cando os fillos me-
draron, a rapaza casou cun home de Gozo e 
deste casamento e da súa descendencia naceu 
a poboación de de Gozo. Pola súa banda, o 

O templo de Ggantija, obra da Moura maltesa
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fillo acabou casando cunha rapaza de Mos-
ta e deles deriva toda a poboación de Mosta. 
Vemos como, na mitoloxía de Maltra, non só 
se lle atribúe aos xigantes a construcións dos 
seus templos senón que tamén deron orixe á 
poboación de diferentes lugares das illas.

2.2. Deusas, virxes e mouras

Pero alén destas lendas locais que falan de 
razas de xigantes, existen outras tradicións 
máis explícitas en canto a quen foi o autor, 
mellor dito a autora, de semellantes monu-
mentos. Uns mitos que entroncan directa-
mente coa nosa Moura construtora de me-
gálitos2. Na lenda “A Muller que cargou as 
grandes pedras das construcións de Malta e 
Gozo”, recollida tamén polo Padre Manwel 
Magri, cóntase que unha vez foi vista unha 
muller xigante portando grandes pedras na 
cabeza ao tempo que levaba ao seu fillo en 
brazos ou nas costas amarrado cun pano. Din 
que a muller xigante, mentres camiñaba soa, 
ía comendo fabas e tecendo liño. Os parale-
los coas nosas lendas de Mouras ou Vellas 
(mouras) que levan as pedras dos dolmens na 
cabeza mentres fían co fuso e portan un neno 
en brazos son máis que evidentes, o que nos 
está a falar dunha mitoloxía común europea, 
ou paneruopea, en torno á construción dos 
grandes megálitos.

Desusas nai? Museo de Ggantija

Entre os monumentos que podemos atopar 
en Gozo obra desta muller xigante podemos 
citar id- Dura tal-Mara (dolmen coñecido 
como A casa da muller) e o templo de Borg 
I-Imramma, na localidade de Ta’Cenc; a pe-
drafita il-Hágra Mwaggfa en Qala; o tem-

plo Borg I-Gharib (O montículo estraño) en 
Ghajnsielem ou o propio templo de Ggantija.

Igrexa de Mosta

Non deixa de resultar interesante que a mito-
loxía maltesa atribúa a construción de moitos 
dos seus templos, onde se rendeu culto a unha 
grande Deusa nai, a unha muller de poderes 
sobrehumanos, capaz de mover grandes pe-
dras e incluso de orixinar a descendencia das 
poboacións das illas, é dicir, a unha deusa 
civilizadora. Estamos ante meras coinciden-
cias? Ou, pola contra, podemos atoparnos 
ante reminiscencia de vellas crenzas trans-
mitidas na mitoloxía e nas lendas, como au-
ténticos reservorios simbólicos? Deixamos a 
pregunta no ar.

E xa que falamos de deidades femininas, non 
podiamos deixar de visitar un lugar asociado 
á milagrosa intervención da que, sen lugar 
a dúbidas, é e moitos lugares de Europa a 
cristianización destas antigas deusas da vida 
e da morte: A Virxe María. Dirixímonos, xa 
que logo, á vila de Mosta para visitar a súa 
igrexa.

Durante a primavera e o verán do 1942 Mal-
ta sufriu os maiores rigores e bombardeos 
aéreos da II Guerra Mundial. O 9 de abril 
de 1942 e coa igrexa de Mosta chea de fre-
gueses que asistían á misa un proxectil caeu 
directamente dentro do templo, perforando 
a súa magnífica cúpula. A bomba espetouse 
no chan da igrexa sen chegar a detonar, o 
que se interpretou como un auténtico mila-
gre da Virxe, que salvou a vida dos centos de 
persoas que alí estaban presentes. Hoxe en 
día, en lembranza de tal acontecemento e da 
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intervención divina, na sancristía da igrexa 
conservan unha réplica da bomba que no 
non estalou. Por certo, quen visite a igrexa 
tamén pode aproveitar para visitar o refuxio 
da II Guerra Mundial que existe xusto no 
adro do templo e así facerse unha idea das 
condicións de vida nestes espazos de confi-
namento de protección dos ataques aéreos..

Retomando o tema da cristianización, na 
illa de Gozo temos un interesante exemplo 
de apropiación simbólica dun espazo pagán. 
O templo megalítico localizado en Xagħra, 
do que hoxe apenas quedan unhas poucas pe-
dras, foi no seu día un dos maiores de Malta. 
Cunha cronoloxía de 5000 a.n.e.-3400 a.n.e. 
este templo con planta trifolia foi “cristiani-
zado” coa erección dunha capela dedicada a 
Santa Verna. De feito, o nome do templo me-
galítico é templo de Santa Verna. Na actua-
lidade xa non queda nada desa ermida pero a 
erección dun templo cristián xunto ao vello 
templo pagán non deixa de ser outro exem-
plo significativo deste tipo de apropiacións 
simbólicas das que vimos falando.    

Amuletos exipcios no
Museo Nacional de Arqueolía de Malta

As lendas dos milagres da Virxe lévanos a 
falar doutras conexións, neste caso coa reli-
xión exipcia. Do matrimonio da deusa Isis e 
o deus Osiris naceu o seu fillo Horus. As es-
tatuas exipcias acostumaban a representar á 
deusa Isis sentada co seu fillo Horus en bra-
zos ao tempo que lle está dando o peito. Se-
gundo diferentes historiadores, empezando 
polo antropólogo James Frazer, esta icono-
grafía podería ter inspirado ao cristianismo 
primitivo nas súas representacións da Virxe 
e o Neno Xesús. Velaí a conexión. Pero, por-
que traemos a colación a Horus? Para en-
tendelo cómpre primeiro resumir o mito da 
morte de Osiris e do nacemento de Horus. 
Malia que hai distintas versións do mito, a 
idea central do relato é que o Set mata ao seu 
irmán Osiris debido a que quería roubarlle 
o trono. Asasinado Osiris, Set desmembra o 
seu corpo pero Isis reúne os anacos e resu-
cítao temporalmente para concibir a Horus. 
Finalmente, Horus vinga a morte do seu pai 
matando a Set, pero na loita perde un ollo.

Debido a este relato, o ollo de Horus, o Ud-
jat, considérase, dende o antigo Exipto, un 
potente amuleto, un obxecto apotropaico con 
poderes máxicos, protectoras, purificado-
ras ou sandadoras, entre outros significados 
simbólicos. Quen visite as vilas mariñeiras 
de Marsaxlokk ou Marsaskala, rapidamen-
te percibirá algo interesante: as barcas dos 
pescadores locais, chamadas luzzu, locen 
nas amuras da proa unha particular deco-
ración que evoca aqueles barcos fenicios que 
navegaron un día o Mediterráneo. Estamos 
a falar do Ollo de Horus (ou Osiris), ollos 
pintados a ambos os dous lados da proa e que 
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protexen os pescadores contra a mala sorte, 
escorrentan os malos espíritos e asegurar 
una boa xornada de pesca. Algo, por outra 
banda, moi necesario para unha xente que se 
xoga a vida na mar e para os que o susten-
to da súa familia depende de obter unha boa 
captura.

Sobre o tema da protección fronte o mal 
na cultura maltesa poderíamos estender-
nos moitas páxinas pero, neste artigo, pre-
ferimos centrarnos só nos aspectos da súa 
cultura vencellados á mitoloxía. Aínda que 
non queremos deixar pasar a oportunidade 
para citar, cando menos, a cantidade de ele-
mentos apotropaicos e de representacións de 
entidades sagradas e protectoras que puide-
mos documentar decorando portas e ventás 
de moitas casas maltesas. A proliferación 
de imaxes cristiás é evidente e comprensible 
pola tradición cultural da illa, pero entre 
imaxes da Virxe, do Sagrado Corazón, da 
Sagrada Familia ou os crucifixos tamén po-
demos observar ferraduras, ollos de Horus, 
hexapétalas, representacións de golfiños ou 

incluso imaxes de deidades dos mares como 
Neptuno.

Incluso hai algunha igrexa na illa que ten 
dous reloxos que marcan horas diferentes 
(unha correcta e outra non) para, segundo 
a crenza popular,  confundir ao Demo e ga-
rantir así o bo funcionamento dos servizos 
relixiosos.

2.3. Sobre tesouros e encantamentos

Falabamos antes, das razas míticas e de 
como, a miúdo, estes seres son os gardiáns de 
grandes tesouros. Ben coñecidas son, entre 
nós, as lendas do ouro dos mouros e dos seus 
supostos tesouros agochados en castros, má-
moas, baixo petróglifos, penedos e en moitos 
outros lugares “especiais” do país. Pois ben, 
en Malta topámonos cun relato que entronca 
directamente cos nosos tesouros encantados 
dos mouros. Segundo a tradición local, no 
Forte Ricasoli, hoxe en estado de semiaban-
dono, habita unha criatura fantasmagórica 
de nome il-Hares. Segundo narra a lenda, 
un día dous homes chegaron a un acordo con 
il-Hares, este revelaríalles o lugar onde se 
agocha un fabuloso tesouro sempre e cando 
non falasen a ninguén do seu segredo nin 
contasen onde se atopaba o tesouro. Os ho-
mes fixeron caso omiso ás advertencias deste 
ser e á primeira ocasión fóronse da lingua, 
contado onde se agochaba o tesouro e reve-
lando o acordo feito con il-Hares. Cando os 
dous incautos foron na procura do tesouro 
onde esta criatura encantada lles dixera non 
atoparon nada, o tesouro esvaecérase como 
por arte de maxia. Pero non foi o único cas-
tigo recibido por ter traizoado a súa palabra. 
Chegada a noite, il-Hares aparecéuselle aos 
dous homes e deulles unha grande malleira. 
Velaí as consecuencias de romper un acor-
do feito cun Encanto. Como se pode ver, a 
estrutura, nó temático e desenlace do rela-
to é idéntico ás nosas lendas de mouros que 
pactan cos humanos a entrega dun tesouro 
a cambio da discreción e do silencio. Como 
na lenda de il-Hares, nos relatos de galegos 
de mouros a violación do acordo de confi-
dencialidade sempre ten consecuencias fatais 
para o infractor.     
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O Forte Ricasoli é unha fortificación aba-
luartada localizada en Kalkara. Foi cons-
truído pola Orde de San Xoán entre os anos 
1670 e 1698. Situado no promontorio coñe-
cido como Punta da Forca, protexe a costa 
norte da baía de Rinella, entrada natural 
do gran porto de Malta, xunto co Forte San 
Telmo situado na outra banda da baía.

O Forte Ricasoli, acubillo e Encantos, na entrada da 
baía de Rinella

A crenza nos tesouros ocultos foi o que fixo 
que no 1969 un mozo de nome Grezzju se de-
cidise a explorar unha fenda que atoparon 
casualmente mentres traballaban baixo a cú-
pula da igrexa de St. Gregory. Congregados 
polo descubrimento e coa ilusión, quizais, de 
atopar un tesouro oculto, os compañeiros de 

traballo, o sancristán e un sacerdote deci-
diron remover os escombros que cegaban a 
greta e descolgar a Grezzju polo pozo que se 
abría ante eles. O que o mozo atopou non foi 
precisamente xoias e ouro senón unha cáma-
ra chea de esqueletos humanos que se pensa 
pereceron alí tras agocharse nun dos moitos 
ataques turcos que sufriu a illa.

Monumento no Forte de Saint Angelo en homenaxe aos 
cabaleiros caídos no Grande asedio de 1565 e ás vítimas 

da praga do 1676

Ademais do Forte Rocasoli existen outros 
lugares da illa con fama de encantamentos. 
Perto del, e tamén vixiando a bocana da 
baía e o porto, temos o impresionante For-
te de Saint Angelo, principal fortificación e 
residencia do Gran Maestre dos Cabaleiros 
Hospitalarios de San Xoán de Rodas, asen-

Elementos protectores nas casas maltesas
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tados en Malta dende o 1530. Este forte foi 
fundamental para a defensa da illa durante 
o Grande Sitio que sufriu Malta a mans do 
Imperio Otomano no ano 1565. Conta a len-
da que durante o asedio, algúns dos soldados 
otománs capturados foron decapitados e as 
súas cabezas usadas como balas de canón. É 
por iso que hoxe en día existe a crenza de que 
o lugar está encantado, e polos corredores e 
salas da fortaleza vagan as almas en pena 
dos otománs asasinados.

Un terceiro lugar con fama de encantado é 
a igrexa de Santa Marija Tal-Virtu, en Ra-
bat. Este templo de planta circular dedicado 
a Asunción de María, permaneceu abandona 
durante anos. Nese tempo algúns veciños di-
cían ter visto no seu interior o espírito dun 
crego misando. A igrexa está construída nun 
outeiro onde se documentaron arqueoloxi-
camente  múltiples tumbas de época púnica, 
fenicia e romana. Ademais, o templo erixiuse 
sobre unha primitiva catacumba cristiá que 
sería transformada, na Idade Media, nunha 
cripta.

2.4. Ecos da Odisea

Dende antigo se ten discutido sobre realida-
de ou ficción dos lugares citados por Home-
ro na Odisea. Está claro que moitos deles se 
corresponde a lugares reais da xeografía me-
diterránea, caso de Troia ou a illa de Ítaca, 
pero moitos outros fican sumidos na escuri-
dade do mito. Algúns autores queren ver na 
tunecina illa de Djerba a terra dos lotófagos, 
outros sitúan en Sicilia o episodio do ciclope 
Polifemo, o país dos lestrigóns podería ser 

Formias ou a bahía de Gaeta, a illa de Circe 
podería estar no monte Circeo e o non falta 
quen sitúa a cova da ninfa Circe na illa mal-
tesa de Gozo, aínda que outros relatos sitúan 
a cova de Calipso no extremo occidental do 
Mediterráneo, perto de Ceuta. 

Tras coller o ferri en Cirkewwa e gozar dun-
ha fermosa travesía, arribamos a Mgarr, na 
illa de Gozo, onde se atopan algúns dos xa-
cementos arqueolóxicos máis interesantes de 
Malta así como algunha das súas xeografías 
míticas máis salientables. Imos na procura 
da cova de Calipso. Empezamos este artigo 
coa cita ao Canto XII de A Odisea de Home-
ro. Nel nárrase a chegada de Ulises (Odiseo) 
á illa de Ogigia, onde habitaba a ninfa Ca-
lipso. A chegada de Ulises a esta paradisíaca 
illa prodúcese tras a perda do seu barco e dos 
seus homes. O rei e Ítaca, náufrago e a deri-
va por nove días tras as desgrazas sufridas, 
chega a estas costas e a ninfa Calipso, elo-
cuente e venerable deusa de fermosos cabe-
los, cae namorada do aqueo. Calipso reterao 
na súa illa por sete anos, mentres lle ofrece a 
inmortalidade se accede a quedarse con ela. 
Pero Ulises ansía regresar a súa patria e re-
encontrase coa súa amada Penélope. Final-
mente, a deusa Atenea, protectora de Ulises, 
e o deus Zeus envían a Hermes para que con-
venza a Calipso de que deixe partir a Ulises 
tras os seus anos de cativerio. Calipso accede 
a liberalo e o noso heroe constrúe unha barca 
de tronco e parte da illa. É así como Ulises 
pode proseguir a súa viaxe de regreso a Ítaca.

Pois ben, a tradición local de Malta identifi-
ca a illa Ogigia de Calipso coa illa de Gozo, 

Praia de Ir-Ramla, onde chegou Ulises.
Nos riscos da dereita áberse a cova Ghar tal-Mixta
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onde se situaría a cova da ninfa nos riscos 
que caen sobre a praia de Ir-Ramla. A supos-
ta cova de Calipso é unha pequena gruta que 
se abre fronte ao mar. Baixo a cova atópanse 
os restos das fortificacións dos Cabaleiros da 
Orde de San Xoán. Cando un chega a este 
fermoso areal da costa norte de Gozo non 
pode deixar de imaxinar a ese Ulises varado 
na praia mentres a ninfa Calipso o contem-
pla namorada dende a entrada da súa cova 
aberta na caliza xeografía dos cantís da súa 
illa.

2.5. Os santos chegados do mar

Ulises non foi o único ilustre navegante que 
chegou a estas terras. Nos Feitos dos Aposto-
los nárrase como no ano 60 Saulo de Tarso 
–San Paulo– chega accidentalmente ás cos-
tas de Malta tras o naufraxio do barco que o 
conducía a Roma. Unha terrible tempestade 
fixo que o apóstolo e o grupo de seguidores 
que o acompañaban tivesen que arribar a 
Malta. Segundo a tradición local chegaron a 
nado ata as illas San Pawl, un par de illotes 
rochosos situados fronte á baía de San Pawl, 
no norte da illa de Malta. Xa en terra e a 
salvo, e isto forma parte xa da tradición po-
pular maltesa e non dos textos bíblicos, San 
Paolo e os seus discípulos buscaron refuxio 
nunha cova, onde permaneceron por tres 
meses, tempo suficiente para que os poboado-
res da illa abrazara o cristianismo. Durante 
este tempo, segundo as narración do Novo 
Testamento, Paolo fixo milagres e curou a 
moita xente, empezando polo pai de Publio, 
o Principal da illa.

Catacumbas de San Paolo

A tradición local sitúa a cova de San Paolo 
en Rabat, xusto baixo a igrexa barroca de 
San Paolo. No interior da cova consérvase 
unha estatua do santo, regalo do Gran Maes-
tro Pinto no ano 1748. Quen visite Rabat, 
ademais da cova do apóstolo, poderá visitar 
un dos complexos de catacumbas máis inte-
resantes da cristiandade: as catacumbas de 
San Paolo e de Santa Águeda, en St. Agatha 
Street. Estas laberínticas catacumbas, que 
ocupan miles de metros cadrados, forman 
un típico complexo de cemiterios romanos 
subterráneos interconectados e estiveron en 
uso ata finais do século IV. As catacumbas 
sitúanse no que eran as aforas da cidade de 
Mdina, a antiga capital romana, pois a lei 
romana prohibía os enterramentos dentro da 
cidade. Pasear polas súas cámaras e túneles 
é viaxar ao tempo das primeiras comunida-
des cristiás, pero tamén aos cultos precristiás 
e xudaicos, pois moitas delas foron lugares 
de enterramento pagán e outras de comuni-
dades hebreas. Así o testemuña as menorah 
(candelabro xudeu) labradas na solaina de 
moitas destas tumbas ou as figuras de Mitra 
atopadas no xacemento.
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O mitoloxema dos santos chegados da mar 
está moi estendido nas mitoloxía europeas. 
En Galicia temos numerosos exemplo, dende 
Santa Comba, A Virxe da Barca ou o Santo 
André de Teixido ata o propio apóstolo San-
tiago. Moitos destes relatos teñen conexión 
cos chamados immrama, relatos da litera-
tura irlandesa que narran a viaxe dun heroe 
ou un santo ao Máis Alá. Este é o caso das 
fantásticas viaxes dos santos galegos Santo 
Amaro e San Trezenzonio ou do irlandés 
San Barandán.

O libro Os feitos dos Apóstolos tamén conta 
que, ao pouco de chegar Paolo e os seus cris-
tián a Malta, o santo foi mordido por unha 
víbora mentres collía leña para o lume. Con-
tan que os habitantes locais pensaron que o 
apóstolo ía morrer sen remisión pero, para 
asombro de todos, Paolo resultou ileso da 
mordedura. Tal e como se narra en Feitos 
dos Apóstolos:

Cando viron os bárbaros o réptil pendurado da 
súa man, dixéronse uns a outros: sen dúbida 
que este é un homicida, pois, escapado do mar, 
a xustiza o persegue. Pero el sacudiu o réptil 
sobre o lume e non se veu mal ningún, cando 
eles esperaban que pronto se incharía e caería en 
seguida morto. Logo de esperar bastante tempo, 
vendo que nada estraño se lle notaba, mudaron 
de parecer e empezaron a dicir que era un deus.  
 
O tema dos santos ou santas que derrotan a 
serpes e dragóns3 é outro dos mitemas máis 
antigos do mundo indoeuropeo. Algúns 
exemplos no eido cristián serían Santo Ha-
drían de Malpica que derrotou unha praga de 
serpes, San Patricio que expulsou ás serpes 
de Irlanda, Santa Hilda de Whitby que con-
verteu en pedra ás serpes que se achegaban 
ao seu mosteiro ou San Xurxo que derrotou 
ao dragón. O curioso deste relato é que en 
Malta, na decoración dos seus templos me-
galíticos, atopamos indicios do que puido se 
un antigo culto á serpe ou ao que ela repre-
sentaba como animal telúrico e símbolo de 
rexeneración e, por extensión, da fertilida-
de. Este posible culto non debería estrañar-
nos se temos en conta a conexión que existe 
en moitas relixións entre deusas nai (da vida, 

Figuras de Mitra e símbolos da menorah nas catacumbas de San Paolo
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terra, fecundidade e morte) e as serpes. Así 
que, relatos como o de San Paolo poderían 
servir para aplacar as vellas crenzas e con-
verter a aqueles benéficos oficios do neolítico 
europeo, e das relixións posteriores, en sím-
bolos do mal e do pecado, como ben fixo o 
xudaísmo e, posteriormente, o cristianismo.

No contexto mitolóxico precristiá tamén 
existen deuses solares, ou das tormentas, que 
loitan contra serpes que simbolizan o caos e 
as forzas escuras da natureza. Podemos citar 
ao deus babilónico Marduk loitando contra a 
monstruosa serpe Tiamat, símbolo do caos; 
ao deus iraniano dos lóstregos, Veretragna, 
loitando contra a serpe Azi Dhaka; o deus 
hitita das tormentas Teshub enfrontándose e 
matando ao dragón Illuyankas; o deus hin-
dú Indra vencendo sobre o dragón Vrita que 
habitaba nas cavidades das montañas reten-
do o fluxo da auga e impedindo o desenvolve-
mento da vida; ao deus grego Apolo matando 
á serpe Pitón, garda do santuario de Delfos; 
a Zeus matando cun raio a serpe xigante Ti-
fón, quen fora enxendrada pola deusa da te-
rra Gea e o deus do inframundo Tártaro ou, 
na tradición nórdica, a Thor, deus da tor-
menta, quen dará morte co seu mazo Mjöl-
nir á serpe mariña Midgard cando chegue o 
Ragnarok. 

2.6. Covas e mitoloxía

A xeografía caliza de Malta fai que as súas 
illas sexan ricas en covas, xa sexan estas ma-
riñas o terrestres. Algunhas son importantes 
atraccións turísticas, como a Blue Grotto; 
outras destacan pola xeoloxía que atesoura, 
como o caso da cova de Nimu e as súas es-

talactitas e estalagmitas; outras valiosos xa-
cementos arqueolóxicos e non faltan aquelas 
vencelladas a mitos e lendas. Na nosa viaxe 
visitamos varias delas. 

Unha delas foi a cova de Ghar Dalam, da que 
xa explicamos a importancia arqueolóxica 
de ser o asentamento humano máis antigo 
da illa. Como curiosidade podemos dicir que 
Ghar Dalam foi utilizada como refuxio an-
tiaéreo durante a Segunda Guerra Mundial. 
Outra das cavidades visitadas foi o complexo 
de covas de Ghar il-Kbir, perto do conxun-
to de cart-ruts coñecido como Clapham Juc-
tion. Este conxunto de oito covas foi un lu-
gar habitacional dende a prehistoria. As súas 
paredes presentan evidentes  mostras de tra-
ballo para acondicionalas e dotalas de certo 
“mobiliario”. Podemos observar muros de de 
cachotería, nichos, bufardas, plataformas, 
posibles silos e outra serie de interesantes 
elementos que testemuñan os usos e reutili-
zacións pastorís destes espazos ao longo do 
tempo.

En canto a covas mitolóxicas, xa temos fa-
lado da Cova de San Pablo ou da cova Fou-
gasse, na illa de Gozo, onde a deusa Calipso 
mantivo cautivo a Ulises durante sete anos. 
Nesta mesma illa atopamos a cova de War-
dija, que alberga un templo púnico. Pero hai 
unha gruta que nos resultaba de grande in-
terese explorar, e na que nos imos parar: a 
cova de Ghar Hasan, na illa de Malta.

Segundo as lendas maltesas4, a cova de Ghar 
Hasan foi o agocho dun temido pirata árabe 
de nome Hasan. Conta a tradición que o re-
lato aconteceu alá polo século XI, en tempos 

Covas de Ghar il-Kbir
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en que o conde Roger “O Normando” che-
gou a Malta e expulsou aos sarracenos. Foi 
nesta fuxida onde o pirata berberisco Hasan 
secuestrou unha moza maltesa para facela a 
favorita do seu harem cando regresase á súa 
terra de orixe. Algunhas versións da lenda 
din que Hasan foi derradeiro árabe da illa 
de Malta.

Agochado na súa cova, o sarraceno pasou mes 
tras mes agardando o rescate dos seus com-
patriotas mentres tentaba, en van, acadar o 
amor da moza cativa. Unha noite, Hasan viu 
no horizonte o sinal ansiado, o seu barco re-
cortábase no horizonte bordeaba o illote de 
Fifla e preparado para o seu rescate. Atou 
nun saínte dos cantís unha longa corda pro-
vista dun gancho e estaba apunto de baixar 
á súa vítima para entregarlla aos seu amigos 
cando un numeroso grupo de malteses que 
atoparan a súa cova secreta achegouse a el 
berrando que lle entregase á moza prisio-
neira. Véndose acurralado e perdido, Hasan 
empurrou a moza ao abismo, arroxándose el 
tras ela. Os dous faleceron estrelados nas ro-
chas dos cantís, e así remata a triste lenda da 
Cova de Hasan.

O corredor de acceso á cova de
Ghar Hasan discorre polos cantís

Para acceder á cova Ghar Hasan hai que 
facelo por un estreito corredor, a xeito de 
pasarela, labrado e suspendido nas paredes 
destes cantís de máis de 70 metros. O estado 
de deterioro deste acceso é importante, o que 
engade certo risco a quen queira achegarse a 
visitar esta cova. A falta de sinalización cla-
ra dificulta tamén a súa localización. Unha 
vez na cámara principal da cova, que abre a 

súa boca na parede dos cantís, a gruta diví-
dese en tres galerías que van ramificándose 
a medida que se avanza por elas. A galería 
central está pechada a uns 50 m da entrada. 
Unha porta de barrotes de ferro impide, máis 
ben dificulta, o acceso a esta galería debido 
ao risco de derrube. Ou iso é o que se comen-
ta na illa.

Entrada principal á cova Ghar Hasan

O galería da esquerda vaise abrindo na en-
trañas da terra a medida que vai diminuíndo 
a súa altura e abríndose en múltiples rami-
ficacións cuxa exploración dificúltase enor-
memente polo angosto e baixo dos túneles. A 
galería da dereita discorre paralela ao perfil 
do cantil e presenta dúas grandes aperturas, 
a modo de grande xanelas, cara o mar. É 
nesta grande galería da dereita onde se poden 
atopar o que semellan, pola súa regularidade 
e xeometría, catas arqueolóxicas aínda que 
tamén se aprecian buratos, posiblemente de 
furtivos ou buscadores de tesouros. Esta ga-
lería tamén presenta ramificacións laterais, 
a man esquerda, e remata nunha grande sala 
con apertura ao cantil. Nesta sala podemos 
observar unha pequena cámara, a modo de 
cela, labrada ou retraballadas nas paredes 
calizas da cova. Desta sala parte outra gale-
ría que se perde no interior dos cantís. 

Aparte do seu valor xeolóxico e mitolóxi-
co, a cova Ghar Hasan é protagonista dun-
ha polémica científica respecto da datación 
das pinturas que alberga. Na última déca-
da foron descubertas no interior desta gru-
ta algunhas pinturas que, segundo autores 
como Savona-Ventura5 ou E. Anati6 son de 
orixe paleolítico. Este último autor fala de 
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pinturas con representacións de animais, im-
presións de mans e algunha forma antropo-
morfa. Outros autores, como o arqueólogo 
Anthony Bonanno7, dubidan da antigüidade 
destas pinturas, mais cando a cova foi obxec-
to de múltiples actos de vandalismo e é fre-
cuente a aparición de graffitis, pintadas ou 
gravados nas súas paredes. Estes feitos, uni-
dos ao recente do achado, a falta dunha data-
ción científica e as condicións ambientais da 
cova incompatibles cunha boa conservación 
das pintura fan pensar aos expertos que estes 
motivos pictóricos descubertos son de autoría 
recente.

Remataremos falando dunha última cova 
fonte, tamén de mitos e crenzas lendarias. 
Na baía de St. Georges, nun terreo privado, 
atópase a cova Harq Hammiem. Esta gru-
ta xa fora referenciada no 1674 por Giovani 
Francesco Abela, na súa obra Della descrit-
tione di Malta, baixo o nome de Charl el Ha-
miem (A fenda das pombas) e di, e aquí está o 
interesante, que a cova é coñecida, tamén, co 
nome de Dragonara. O motivo de tal nome, 
segundo Giovani Francesco, é a crenza local 
de que nesta gruta habita un monstro mari-
ño. Conta a xente8 do lugar que de cando en 
vez se pode escoitar e sentir ao mostro nos 
abismos da cova. Tamén din que en ocasión 
soan gruñidos arrepiantes baixo os seus pés 
e, ás veces, saen pola fenda que dá acceso á 
gruta grandes chorros de auga pulverizada 
que a xente atribúe á besta. 

O feito de que o nome popular da cova faga 
alusión a un dragón e que esta estea na baía 
de San Xurxo pode ser unha simple coinci-
dencia pero tamén podería ser outro xeito de 
construír relatos simbólicos sobre unha pai-
saxe que acaba funcionando como un texto 
que transmite ensinanzas e crenzas. Mitos a 
parte, a cova Harq Hammiem conta hoxe en 
día con especial protección debido ao inte-
resante da súa xeoloxía de orixe mariña e ao 
ecosistema que pode acoller. 

En relación con esta lenda do monstro ma-
riño da cova Dragonara, os mariñeiros de 
Malta falan doutra criatura terrible que ha-
bita nas súas augas. Refírense a ela como Sil-
ffun. Polas descricións dadas silffun sería o 
nome local para referirse ao tiburón branco, 
do cal existen testemuños na illa dende tem-
pos recuados. O xa citado Giovani Francesco 
Abela conta que no 1642 arribou á baía de 
Mellieha, por mor da tormenta, unha horro-
rosa criatura mariña con dúas filas de den-
tes. Posiblemente un tiburón. O certo é que 
na propia xeoloxía maltesa se teñen atopado 
dentes de tiburón prehistórico, o carcharo-
don carcharias, que se poden ver nalgúns dos 
seus museos de ciencias naturais. O achado 
na antigüidade, ou en sociedades rurais sen 
coñecementos de paleontoloxía, destes fósi-
les fixo que a interpretación popular que se 
lle ten dado se fixera, normalmente, en cla-
ve mítica. Isto é, precisamente, o que acon-
teceu en Malta. No pais pénsase que a predi-
cación de San Paolo foi tan efectiva que non 
só quedou “impresa” na mente da xentes de 

Os autores no templo de Tarxien

Viaxes



105

Malta, que se converteu á nova fe, senón que 
a súa palabra ou, mellor dito, a súa lingua 
quedou impresa nas propias pedras. De aí 
que os fósiles de dentes de tiburón se identifi-
quen coa lingua de San Paolo. Na Península 
Ibérica estes fósiles, como moitos outros (so-
bre todo os de ourizos de mar e as belemni-
tes) teñen sido interpretados como pedras do 
raio (amuletos contra a tormenta) ou como 
linguas de serpe (amuletos curativos contra 
o veleno). En Inglaterra, por exemplo, os 
fósiles de ammonites interprétanse como as 
serpes petrificadas que matou Santa Hilda 
de Whitby.  
 
Pechamos, así, o círculo de covas míticas, 
santos e serpes ou dragóns, e poderiamos se-
guir falando de moitos máis relatos, lendas e 
lugares mitolóxicos de Malta, das súas cren-
zas, da súa etnomedicina ou da súa música 
pero cómpre poñer fin a esta crónica. 

Conclusión

Chegamos, pois, ao final deste breve pero 
intenso percorrido por algunhas das moitas 
xeografías míticas que nos ofrecen as illas 
da República de Malta. Un pequeno país 
no medio do Mediterráneo que atesoura un 
grande e fascinante patrimonio arqueolóxico 
e antropolóxico. Unha chave perdida entre 
África e Europa que agarda ser desvelada na 
súa totalidade para poder abrirnos as por-
tas da comprensión do que foi o fenómeno 
megalítico en Europa. Unha terra de mitos, 
deusas, santos, xigantes e viaxeiros que ato-
paron nesta illa encrucillada un lugar onde 
descansar, vivir e legarnos un dos maiores 
patrimonios arqueolóxicos da Humanidade. 
E alí estivemos para visitalo, estudalo e con-
talo.

—
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Antropoloxía dun territorio
Visita ao patrimonio relixioso da Pontenova

Parafraseando o libro do que fora direc-
tor da Revista de Antropología Social  
e catedrático da UCM, falecido nes-

tes pandémicos tempos, o día 25 de maio de 
2019 participamos na actividade da Asocia-
ción Mariña Patrimonio: “Visita ó patrimo-
nio relixioso da Pontenova”. As sociedades, 
dialogan e negocian cos espazos físicos de 
maneira que estes deveñen en territorios ou 
espazos cualificados dalgún xeito. Normal-
mente de varios. Construcións sociais nas 
que o medio material remata por ser unha 
urde non aparente sobre a que destacan os 
motivos comunitariamente deseñados. Para 
os xentís, os alleos á tradición, estas arqui-
tecturas poden ser entre mudas e invisibles. 
Coma forzas xeolóxicas, a aculturación e 
outros fenómenos erosionan ese corpus de 
contidos até deixalo irrecoñecible ou desar-
tellado. Contra desa entropía e respecto da 
cultura galega, traballamos na SAGA.

O percorrido por esta bisbarra oriental lu-
cense incluíu a visita á aldea de Vilarxubín, 
nun paseo polas súas rúas e onde, as mais 
de trinta persoas que integrabamos á expe-

dición, puidemos observar a importancia 
maila forza das tradicións locais relaciona-
das coa xestión dunha materia tan feita de 
brétema como é a dos amuletos tradicionais  
como elementos protectores da estupenda ar-
quitectura popular desta aldea de montaña 
e do espazo vital das persoas e comunidades 
coma esta que, heroicamente, manteñen inda 
habitado o corazón verde galego.

Esta xeira incluíu tamén a visita guiada ó 
moi recomendable Centro de Interpretación 
sobre a industria e minería de Vilaoudriz e o 
seu contexto natural e sociolóxico.  Tamén, 
na procura da memoria do seu ferrocarril 
mineiro realizamos unha ruta interpretada 
polas bocaminas de Vilaoudriz que incluíu 
os restos da instalación do seu desaparecido 
tranvía aéreo.  As igrexas de Nosa Señora 
da O, en San Mamede, mailo Santuario da 
Virxe do Conforto foron outros dous fitos 
neste percorrido polo mundo das crenzas e 
os procedementos tradicionais de xestión do 
destino humano e do benestar físico e moral 
das persoas.

Viaxes
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dnotas etnográficas

'Unha oliveira sagrada'
Lidia Mariño

As casas antigas agochan infinidade de 
historias no seu seo, historias que fa-
lan de quen fomos e do nosos xeito de 

ser e de estar no mundo. A miña non é unha 
excepción, e hoxe voulles contar un dos moi-
tos segredos que esconde.

Era tradición na parroquia (Santo André de 
Xeve) vir no Domingo de Ramos á que hoxe 
é a miña casa. Había nela unha grande e an-
tiga oliveira, así como unha boa provisión 
de loureiros, dous dos elementos necesarios 
para confeccionar o Ramo, ó que tamén se 
lle engadía palmeira e outra herba máis que 
non lembran ben pero pensan que podía 
ser romeu. Este ramo levábase a bendicir á 
Igrexa, e gardábase logo durante todo o ano 
como un poderoso amuleto protector. Os que 
aquí habitaban deixábano colgado na porta 
do forno do pan, de onde o collían cada vez 

que se desataba a treboada. O rito consis-
tía entón en queimarlle un chisco as puntas 
mentres se rezaban unhas oracións entre as 
que se atopaba un ensalmo que comezaba di-
cindo “Santa Bárbara bendita, que en el cie-
lo estás escrita...”

Un día de forte vento, a oliveira de onde 
saían as apotropaicas herbas rachou. Mais 
non morreu, do seu tronco tronzado e caí-
do seguiron a nacer polas ata o día de hoxe. 
Tamén desapareceu a inxente cantidade de 
loureiros que había, pero algún aínda queda.

Agora eu son a custodia destas árbores sa-
gradas, sagradas porque con elas se confec-
cionaban estes poderosos amuletos que man-
tiñan ós que nos precederon protexidos de 
todo mal.
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Tamkharit
Un desexo para tempos difíciles

Pilar López Vilas

Durante unha viaxe por Marrocos, 
Aziz, un dos guías, contoume unha 
fermosa crenza do seu pobo, os Ama-

zigh. Falou dun paxaro negro coa parte su-
perior da cabeza branca, explicoume que 
cando esta ave se pousa enriba da túa casa e 
canta significa que alguén a quen non viches 
en moito tempo vaite visitar. Tamén pode in-
dicar que vas ouvir algo bo, de feito, o seu 
nome quere dicir precisamente iso, boas no-
vas. O nome que me deu Aziz, tamnkhert, 
semella ser a súa pronuncia da palabra 
tamkharit, que é coma lle chaman en Sene-
gal á festa da Ashura (o ano novo musulmán) 
e que, especialmente os nenos, celebran de 
xeito moi similar ao Entroido coincidindo 
co final da tempada de choivas. Esta festa 
ten en Marrocos un carácter principalmente 
familiar e solidario, e na que os máis cativos 
son grandes protagonistas, a diferenza dou-
tros estados de relixión islámica nos que esta 
data ten exclusivamente unha connotación 
de xaxún e recollemento.

Unha ave moi significativa para os marro-
quís en xeral é a cegoña, aswu na lingua dos 
amazigh, pois está considerada un sinónimo 
de felicidade. Neste país norteafricano exis-
te veneración por elas, ata o punto de coi-
dalas cando se mancan incluso levándoas ao 
hospital. Este trato de honra podería ter que 
ver con antigas crenzas, mitos que identifi-
can ás cegoñas con homes que, transitoria ou 
definitivamente, mudaron a súa aparencia. 
O carácter migratorio que posúen reforza o 
seu simbolismo coma viaxeira de un ao outro 
mundo. Por suposto existen tamén paxaros 
cuxa presenza ou canto non é tan ben reci-
bido, principalmente os de vida nocturna xa 
que estes son asociados comunmente á escu-
ridade e, por extensión, ao mal.

Pero volvamos ao Oenanthe leucopyga, Pe-
dreiro de Brhem en galego, que é o nome 
científico do tamkharit. Para ser correctos 
coa etimoloxía, a interpretación do seu canto 
sobre un determinado tellado coma un sinal, 
non sería un agoiro senón un presaxio xa que 
este sinal aparece de xeito fortuíto. A pala-
bra augur, da que procede agoiro, significa 
adiviño; os augures eran sacerdotes romanos 
moi considerados por ser os interlocutores 
co máis alá e conseguían esta comunicación 
a través de rituais nos que realizaban, entre 
outros, os auspicios -a observación das aves-. 
Despois de reflexionar sobre os resultados do 
ritual, os augures daban resposta á consulta. 
A vida privada e tamén a pública, a políti-
ca, estiveron condicionadas durante moito 
tempo polos resultados destas adiviñacións, 
dado os intereses que chegaban a estar en 
xogo non é difícil entender a cantidade de 
manipulacións das que eran obxecto estas 
prácticas. Aínda que temos constancia destes 
ritos dende polo menos o século XIV a.C. foi 
na antiga Roma onde o seu desenvolvemento 
e complexidade acadou unha grande impor-
tancia.

Co transcurso do tempo a palabra agoiro foi 
adquirindo un significado principalmente 
negativo e, aínda que perduran gran número 
de crenzas que teñen aos paxaros coma pro-
tagonistas, na maior parte delas a súa apa-
rición non constitúe un feito agradable. Vi-
vimos nunha sociedade complexa que adoita 
parecer moi lonxe de todo o que estamos a 
falar pero, non obstante, erguémonos cada 
mañá agardando un sinal premonitorio ou o 
resultado da deliberación dun augur que re-
solva as nosas dúbidas e problemas e/ou os 
problemas da nosa sociedade. A consciencia 
da fraxilidade humana, a incerteza da pro-
pia existencia, en definitiva o medo, levaron 
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e seguirán levando á nosa especie á procura 
de sinais favorables, nestes duros momentos 
que golpean a nosa comodidade occidental 
ao mesmo tempo que ao resto do mundo, 

tamén. Ogallá ese Pedreiro de Brhem visite 
cada fogar do planeta levando na súa gorxa 
unha cantiga esperanzadora.g
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Dúas tradicións da Idade do Bronce no Noroeste 
da Península Ibérica: Estelas e Estatuas-Menhir

Ana Durán Penabad
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Descubrimento dun interesante 
petróglifo na parroquia de Santo 

André de Xeve (Pontevedra)

O pasado mes de marzo, a estudante de An-
tropoloxía Lidia Mariño e socia colabora-
dora da Sociedade Antropolóxica Galega, 
localizou un novo petróglifo non cataloga-
do mentres buscaba o marco dunha finca en 
Santo André de Xeve (Concello de Ponteve-
dra).

Este interesante gravado está composto por 
unha sucesión de arredor dunha vintena de 
coviñas, estratexicamente colocadas nun 
relevo natural da rocha, o que lle confire 
a aparencia dunha gran serpe de máis de 
tres metros de longo. O que sería a cabeza 

do animal, semella ter sido traballada para 
conseguir a feitura triangular na súa parte 
inferior. Atópase este nunha laxe de grani-
to, semicuberta pola terra e a vexetación, na 
servidume de paso dunha finca. 

Tras a localización do petróglifo, explorou-
se a contorna atopando -a unha trintena de 
metros do lugar- unha pía de orixe aparen-
temente antrópica. Actualmente a zona está 
poboada de eucaliptos, piñeiros, carballos, 
xestas e fentos.

O achado foi posto en coñecemento da Di-
rección Xeral de Patrimonio para que pro-
ceda á súa catalogación, desexando que as 
xestións cheguen a bo porto e se tomen as 
medidas oportunas para a súa protección e 
conservación.

nAchádegos ✴✴
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Achado un posible proxectil de catapulta

O sábado 8 de setembro de 2018, con moti-
vo dunha visita de lecer á praia do Muíño 
(na parroquia de Camposancos, concello da 
Guarda), o antropólogo Rafael Quintía Pe-
reira localizou na franxa costeira o que po-
dería ser un proxectil de catapulta. 

Trátase dunha peza esférica de granito, duns 
40 cm de diámetro e dun peso considerable 
que non puiden estimar. Pola súa forma, 
peso e tamaño encaixa cos proxectís de cata-
pulta, aínda que se atopa descontextualizada 
e descoñezo como puido ter chegado ata este 
lugar da costa.

O obxecto atópase na zona de rochas do es-
teiro do río Miño, xusto na punta de Santa 
Tegra e á altura da área de descanso do Muí-
ño. Só é accesible coa baixa mar, pois localí-
zase a uns 40 metros da liña de pleamar.

Por motivos de seguridade e protección dun 
ben tan vulnerable ao expolio, omitimos dar 
as cordeadas exactas da súa localización.

Neste ano ano e medio transcorrido dende 
o descubrimento, procedeuse a realizar di-
ferentes consultas arqueólogos amigos para 
verificar a identificación correcta dd obxec-
to. Tamén se fixeron comparacións entre 
esta peza con outros proxectís similares que 
se teñen atopado no país, así como se inten-
tou documentar a procedencia do proxec-
til e como puido ter chegado ao lugar onde 
se localizou. Debido ao insólito do posible 
achádego e ante as dúbidas sobre a súa orixe, 
procedeuse a notificar o descubrimento ao 
Servizo Provincial de Patrimonio Cultural 
por se teñen interese no seu estudo, catalo-
gación ou retirada.

Achádegos
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Microcosmos
Roberto de la Torre

• •
E

As comunidades, territorios e 
identidades do home créanse 
establecendo límites, fronteiras 

que circunscriben e definen o interno 
fronte ao externo, o coñecido fronte 
ao descoñecido, o nós fronte aos de-
mais e o sagrado fronte ao profano.

Neste proxecto fotográfico exploro o 
concepto de mito-paisaxe como inter-
sección entre as divinidades imaxina-
rias representadas polos homes no seu 
medio natural e os límites sagrados.

Nas fotografías fago unha construción 
cultural que vincula os seres sagrados 
imaxinarios dominantes de cada co-
munidade co espazo sagrado que deli-
mitan e que evolucionan de xeito sui 
generis.

Un xogo visual entre o material e o in-
tanxible nun ambiente físico e natural. 
Unha herdanza patrimonial e cultural 
que preservou a súa singularidade ao 
longo dos séculos.

En Microcosmos presento unha pai-
saxe hierofánica onde se manifestan os 
seres míticos que constrúen os lugares 
máxicos.

Lugares onde se fai presente a exis-
tencia do sagrado, cando se manifesta 
a través dos obxectos do noso cosmos 
habitual como algo completamente 
oposto ao mundo profano.

Fotografía
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Felo de Boborás

Boteiro de Castiñeira

Lavardeiro de Mugares

Felo de Maceda

Fotografía
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Esquileiro de Viana Troteiro de Bande

Pantalla de Xinzo Peliqueiro de Laza

Fotografía
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Touro de Baños

Zarramanculleiro de Cualedro

Máscara de Buxan

Bonita de Sande

Fotografía
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Oda á Ordensanía
Rebeca Cambeiro• •E
Nacín e crieime no Mesón do Vento, 

ás aforas do concello de Ordes, a 
onde voltei hai uns anos logo de ter 

vivido en Pontevedra. Agora mesmo curso 
o Grao de Antropoloxía Social e Cultural 
na UNED, á vez que exploro o ámbito da 
intervención social. Desde hai bastante 
tempo, a liña entre o estudo, o traballo 
e a militancia foise facendo máis feble en 
min, e é iso o que fica gravado tamén no 
resultado do que fotografo.  

Hai pouco máis dun ano que recuperei 
unha cámara compacta e unha Polaroid 
600 que usaban na miña familia, e son as 
únicas ferramentas materiais que estou a 
empregar neste camiño de documentación 
do meu entorno máis próximo. Con moi-
tas contradicións, fago esta escolla (en 
parte, máis estética ca ética) do analóxico 
como vía de análise dunha serie de accións 
e espazos sobre os cales preciso facer un 
exercicio de estrañamento antes de ver con 
claridade: a vida no rural, a construción da 
paisaxe e das categorías de beleza, a obser-
vación consciente, o paso do tempo, a mo-
cidade, a forza de traballo das mulleres e 
o xeito en que se sostén a vida.  Acredito en 
que o feito de fotografar elementos social-
mente desprestixiados ou invisibilidados 
lles devolve un bocado do seu valor real, 
que dignifica e saca á luz realidades e sub-
alternidades. Por máis que unha imaxe en 
soporte fotográfico se imaxine obxectiva 
por ser unha descrición directa, a mirada 
de quen a realiza está educada para facer 
determinadas seleccións. Esa selección é 
a que reclamo para min mesma como non 
arbitraria, como case partidaria e ao servi-
zo do que penso que debe ser, polo menos, 
documentado.

Fotografía
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Carmen, a miña avoa materna collendo unha
leituga do invernadoiro da súa casa

Axudándolle ás veciñas a gardar o millo

Miña nai apañando grelos

Fotografía
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Arquitectura popular de 
Ardemil

Subestación eléctrica de 
As Travesas

Dinosauro dun veciño de 
Ardemil

Fotografía
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Xuntanza despois de apañar as herbas de San Xoán

Isolina, veciña da parroquia de Arcos (Mazaricos) mos-
trando a peneira coa que mira o aire

Mocidade nas festas do 
San Pedro, Mesón do 
Vento

Fotografía



130

Proba do tronzador nas 
Olimpíadas Rurais de 
Couzadoiro

Proba de debullar nas 
Olimpíadas Rurais de 
Couzadoiro

Fotografía
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Fotografía

Reivindicación do 'Feísmo'
Luis Díaz Díaz• •

Os termos "feísmo" ou "canibalismo 
urbanístico" adoitan acompañar ás 
solucións imaxinativas que moita 

xente do noso rural leva décadas aplican-
do a fin de aproveitar os materiais sobran-
tes ou de refugallo. Somieres pechando 
valados, tuberías de pasamáns, remates 
enrevesados e recursos que so entenden 
que as fixo. Non é ata que se proxecta a 
visión arquitectónica urbana sobre destes 
contextos, nunha sorte de colonialismo 
perceptivo, que comeza unha loita por 
presentalos como elementos disonantes, 
que afean unha suposta paisaxe cuxas re-
gras escriben dende a cidade.

Esta serie de fotografías é unha reivindi-
cación deste fenómeno, que non é exclu-
sivo de Galicia mais que si supón un feito 
diferencial das prácticas culturais no te-
rritorio.

Nado na Coruña en 1978, Luis Díaz Díaz 
é fotógrafo profesional e adícase á fotogra-
fía arquitectónica e de espazos. Foi editor 
fundador da revista 30y3. Os seus traballos 
teñen sido expostos en galerías de todo o 
mundo tanto en exposicións individuais 
como colectivas e en revistas nacionais e 
internacionais.

E
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INovas ➢➢

Publicamos o anuario
“Fol de Veleno” nº8

Xa está na rúa “Fol de Veleno. Anuario de 
Antropoloxía e Historia de Galiza” nº8. 
Dende esta semana está disponible o nos 
anuario ben a través da nosa web ou solici-
tándoo na súa libraría de confianza. As pu-
blicacións da SAGA distribúense a través de 
Consorcio editorial galego (consorcioedito-
rial.com).

Achegamos o sumario deste número así 
como a editorial.
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Vídeos de conferencias

Xa están dispoñibles na nosa canle de You-
tube os vídeos correspondentes ás seguintes 
xornadas de conferencias:

- VIII Xornadas do Entroido de Galiza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmp6yPWVt92DrYzqXWPY75-Rpj4QQHjy6

- VII Xornadas Entroido de Galiza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmp6yPWVt92B0nm6_djof HaozBqGGNBc9

- I Xornadas Casto Sampedro
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmp6yPWVt92BzTjmmBITbgCpa0-5QFo_C

- I Xornadas sobre Antropoloxía
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmp6yPWVt92Cnzvurns-Gm41oZvQWkpf6

- II Xornadas sobre Antropoloxía
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmp6yPWVt92Dxa09jeDXD75qUY6t5fuS7

- III Xornadas sobre Antropoloxía
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmp6yPWVt92CMXyC7MhXLBcMOYep-
zoUOw

- IV Xornadas  sobre Antropoloxía
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmp6yPWVt92A1WmBamEZJsbhIyO55bPyG
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Convocatoria
Fol de Veleno
Ábrese a convocatoria (dirixida a persoas in-
vestigadoras de temas antropolóxicos, histó-
ricos e afíns) da presentación de artigos para 
ser publicados no número 9 do anuario Fol 
de Veleno, correspondente a este ano 2020. 
O prazo de presentación remata o 1 de xullo 
de 2020. Para máis información contactar 
no correo electrónico infosaga@antropo-
loxiagalega.org
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Premio Xermade na Historia para 
Rafael Quintía

O noso compañeiro, o antropólogo Rafael 
Quintía, vén de ser galardoado co primeiro 
premio do Premio de Investigación “Xer-
made na Historia” polo seu traballo de in-
vestigación “A ABOREADA DAS MÁZ-
CARAS. Estudo histórico e antropolóxico 
dos Entroidos tradicionais de Xermade”. O 
xurado, por unanimidade, decidiu o pasado 
sábado 28 de marzo, outorgar o I premio 
ao noso compañeiro, quen xa atesoura ou-

tros importantes galardóns como o Premio 
de Investigación  Ferro Couselo, o Premio 
Viente Risco de Ciencias Sociais , o Premio 
Ramón Piñeiro de Ensaio ou o Premio de In-
vestigación Luis Cuadrado. Nesta ocasión, o 
xurado estivo formando polo señor Alcalde 
de Xermade, D. Roberto García Pernas, Don 
José Manuel Felpeto Carballeira, presiden-
te da Asociación veciñal de Cabreiros, e tres 
técnicos especialistas: Dona María Luisa 
Barreiro Mejuto, Dona Ana Cabana Iglesia e 
Don Antonio Reigosa Carreiras. Dende aquí 
transmitimos os nosos parabéns a Rafael 
Quintía.

Novas

I
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Premio Vicente Risco para Carlos 
Ares

O pasado 16 de novembro tivo lugar o acto de 
entrega do Premio Vicente Risco de Ciencias 
Sociais no castelo de Castro Caldelas. Alí 
estivemos unha delegación da SAGA para 
acompañar ao noso amigo o investigador e 
colaborador da SAGA Carlos X. Ares, quen 
recibiu nesta XXIII edición o premio Vicen-
te Risco polo seu traballo “Festividades de 

inverno na provincia de Ourense: máscaras, 
personaxes e rituais”. O xurado considerou 
que o autor, a partir dun extenso traballo de 
campo, realizou unha catalogación das per-
sonaxes e figuras do Entroido da provincia 
de Ourense así como das festas de inverno 
ourensás.  Dende a Sociedade Antropolóxica 
Galega congratulámonos por tal galardón 
ao noso amigo e colaborador Carlos X. Ares, 
cuxo traballo de catalogación é unha intere-
sante achega o estudo do mundo do Entroi-
do.

Novas
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Mención especial para Roberto 
de la Torre no Life Framer Edi-
tion VI

O fotógrafo etnográfico, e asiduo colabo-
rador da SAGA, Roberto de la Torre reci-
biu neste 2020 unha mención especial no 
marco do Life Framer Edition VI. A foto 
seleccionada na categoría “WORLD TRA-
VELERS” reflicte toda a  potencia estética 
e o valor antropolóxico das mascaradas da 
invernía e os entroidos peninsulares. Moitos 
parabéns ao noso compañeiro Roberto de la 
Torre.
 

“A jolt of color against the natural hues of his 
surroundings, Roberto presents a “cultural 
construction” as he calls it, a portrait from a 
documentary series examining masked rituals 
in rural areas of Europe that have been passed 
down for generations. It raises interesting ques-
tions, particularly around cultural preservation 
and the importance of ancestral rites in a world 
where they may be seen as increasingly irrele-
vant to the machinations and belief systems of 
the modern day. The deep spiritual connections 
may have faded, but the drama remains, acting 
as a reminder of the importance of celebration 
and storytelling.” – Life Framer

Novas
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Presentación do anuario “Fol de 
Veleno nº8” en Pontevedra

O venres 8 de novembro ás 20h presentouse 
“Fol de veleno. Anuario de Antropoloxía e 
Historia de Galiza” nº8. A cita foi no Lo-
cal da Federación de Veciños Castelao, na 
rúa Gagos de Mendoza s/n, baixo a Praza da 
Liberdade de Pontevedra. 

Novas
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