
A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas

Durante o pasado
mes de febreiro via-
xamos á máis grande
das illas británicas co
gallo de prospectar
aquela terra na pro-
cura dalgúns dos
escenarios máis
sobranceiros que con-
forman a súa paisaxe
e que ilustran, como pou-
cos sitios no mundo, o feito
de que para as sociedades
tradicionais, como foron
todas as antigas, o entorno
xeofísico tivo sempre a pro-
piedade de interpelar ás
comunidades que o habita-
ban de maneira que,
mediante o diálogo esta-
blecido, os diversos hori-
zontes posuíron calidades
animadas que emanaban
da paisaxe mesma. Todo
tiña unha causa que podía
ser aprehendida.

Así, tódalas sociedades pasadas, e moitas
das actuais, estableceron unha dialéctica
co seu cosmos, moitas veces enigmático e
inevitablemente omnipresente. Daquela
dinámica xorde tamén, dunha banda, a
necesidade humana de xestión tendente a

inducir ou propicia-lo
equilibrio no sistema
de forzas en xogo e
doutra, a vontade de
intervención e control
fronte ás realidades
extra-humanas tanto
como perante as
supra-humanas que
condicionan tódolos

aspectos vitais da existencia. 

Aló comprobamos como a paisaxe e as
súas características foron aproveitadas
e modificadas para a elaboración dun
discurso ou proceso comunicativo no
que grandes imaxes físicas, significan-
tes semióticos xa que logo, se atopan
dispostas cunha clara intención de pro-
ducir un significado. 

Podería dar conta este conxunto de sig-
nos dun sistema simbólico precedente?
Pode ser que este esforzo titánico que
tende cara á hipertrofia dunha parte da
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A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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A SAGA CO PROXECTO PARA A CREACIÓN DO ESPAZO NATURAL E ARQUEOLÓXICO DOS SETE CAMIÑOS

Máis información na web: 
http://www.espazosetecaminhos.tk

Comisión Técnica do
Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete
Camiños

Paz Castro
Xornalista
Lukas Santiago
Realizador e Arqueólogo
Rafael Quintía
Antropólogo e Economista
David Suárez
Especialista en Multimedia

cultura material dos elementos, megalíticos e
posteriores, fose pensada así como unha recrea-
ción ou reconstrución simbólica dunha paisaxe
mítica e orixinaria? Que relación pode haber
entre un megalitismo máis comedido e simbóli-
co como o galego e outros máis conspicuos e
cheos de significantes como o das illas? 

Con estas e outras
cuestións, a SAGA
realizou esta viaxe
exploratoria na pro-
cura deses signos
que dan conta do cor-
pus simbólico de
coñecemento (valo-
res, crenzas, certezas...) que termou da arqui-
tectura ideolóxica daquelas sociedades antigas
entre as que se contaron tamén nalgún día, as
paleosociedades e as protosociedades que deron
lugar á sociedade galega tradicional. Cando
menos dende os inicios do período megalítico
atlántico —orixinado no noroeste peninsular
ibérico— Galicia ten participado con máis ou
menos intensidade segundo os tempos, nun pro-
ceso de deseño, creación e intercambio de conti-
dos culturais comúns nesta beira do Océano. 

Por elo pensamos que moitas das claves que

poden ser útiles para contextualizar e, xa que
logo, coñecer mellor moitos aspectos da cultura
galega, sería axeitado ilas procurar nun marco
máis amplo, un marco cultural que, sendo dife-
rente, comparte con nós un saudable "aire de
familia" que fai máis rica a nosa identidade e

singularidade como
cultura.

Viaxamos así polos
mundos de vivos e
mortos que tan "gale-
gos" nos resultan.
Tamén polos outeiros
na beira do mar onde

vimos castros coma os nosos, e polas chairas
onde inzan os megálitos e as paisaxes do alén.
Un percorrido que iremos pois devalando nos
vindeiros meses
coa axuda das
poderosas imaxes
fotográficas e
mentais que aló
apañamos co albo
de compartilas
mediante os
medios da SAGA.
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A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg
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1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.
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PPrrooggrraammaa ddaass XXOORRNNAADDAASS::

O pasado 22 de febreiro remataron cun grande
éxito de participación as "Xornadas sobre o
Entroido en Galiza" que organizamos a
Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) coa
colaboración do Concello de Pontevedra e a
Universidade de Vigo que cedeu as instalacións. 
As xornadas complementáronse cunha exposi-
ción de traxes, fotografías e outros elementos
relacionados co Entroido galego co fin de ache-
gar á cidadanía e a todos aqueles que asistiron
ós relatorios unha pequena mostra da riqueza e
variedade das distintas formas de expresión do
noso Entroido. 

Os dous días que estivo aberta a exposición con-
tou con grande afluencia de público e os relato-
rios gozaron dun aforo cheo, cousa que nos
satisface enormemente e que nos anima a
seguir traballando nesta liña e neste tipo de for-
matos divulgativos.

O xoves 21 interviron: 

Antonio Vázquez (músico tradicional), co relato-
rio "OO EEnnttrrooiiddoo uurrbbaannoo eenn PPoonntteevveeddrraa""

José Ángel Rosales (etnógrafo e músico tradi-
cional), co relatorio ""OO EEnnttrrooiiddoo eenn VViillaabbooaa,,
mmaaddaammaass ee ggaalláánnss""

XXOORRNNAADDAASS SSOOBBRREE OO EENNTTRROOIIDDOO DDEE GGAALLIIZZAA

De esquerda a dereita: Antonio Vázquez, José Ángel
Rosales, Rafael Quintía e Miguel Losada



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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Miguel Losada (secretario da SAGA), co relato-
rio ""OO EEnnttrrooiiddoo eenn tteerrrraass ddee OOuurreennssee""

O venres 22 interviron:

Benito Salgado (músico tradicional e cigarrón)
que falou do traxe de cigarrón e da ffaabbrriiccaacciióónn
ddee mmáássccaarraass ddee cciiggaarrrróónn, xa que o artesán
Nelson Salgado a última hora non puido asistir
por un problema de saúde.

Xerardo Santomé (antropólogo e músico tradi-
cional) co relatorio: ""OO mmeerrddaalllleeiirroo""
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Os vídeos correspondentes ás distintas interven-
cións están dispoñibles no noso blog e no noso
canal de youtube.



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas
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IIMMAAXXEESS DDAA EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN SSOOBBRREE OO EENNTTRROOIIDDOO eennmmaarrccaaddaa nnooss aaccttooss ddaass ""XXOORRNNAADDAASS
SSOOBBRREE OO EENNTTRROOIIDDOO DDEE GGAALLIIZZAA"" OOrrggaanniizzaaddaass ppoollaa SSoocciieeddaaddee AAnnttrrooppoollóóxxiiccaa GGaalleeggaa

A exposición ""EEnnttrrooiiddoo eenn GGaalliizzaa"" estivo aberta durante os día 21 e
22 de febreiro na Casa das Campás de Pontevedra, edificio para fins
culturais pertencente á Universidade de Vigo. A devandita exposición
foi concibida como un complemento das ""XXoorrnnaaddaass ssoobbrree oo EEnnttrrooiiddoo

ddee GGaalliizzaa"" co fin de achegar á cidadanía e a todos aqueles que participaron nas xornadas unha
pequena mostra da riqueza do noso Entroido en canto a personaxes, celebración, simbolismo, ritos
e expresións culturais vencelladas a este ciclo do ano que hoxe coñecemos como Entroido. Tanto as
xornadas como a exposición foron organizadas pola Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) coa
colaboración do Concello de Pontevedra e a Universidade de Vigo que cedeu as instalacións. 

Proceso de fabricación dunha
máscara de Cigarrón

Traxe de Maragato

Traxe de Zamarranqueiro de
Cualedro

Máscara de pan



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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EN PONTEVEDRA:

Os amigos da SAGA Rosalía Rodríguez e Xosé
Feijoó mandaron un fermoso vídeo plantando
un carballo no Monte da Fracha, Pontevedra. 

NA CORUÑA:

EN LUGO:

David achéganos ó seguinte texto sobre o teixo:

A elección non é casual,posto que o Teixo está
vencellado a estas terras. As Terras de Burón
teñen a súa orixe etimolóxica no nome dunha
antiga tribo galaica, posiblemente a dos
Eburóns. A súa testemuña aparece nun frag-
mento cerámico achado no castro do Chao de
Sanmartin; " Os (E?)buroflavienses desexan
sorte aos de Ocela". O nome céltico,compartido
cunha tribo gala, significa "Os do Teixo". A
árbore está moi presente nas crenzas,mitos e
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De esquerda a dereita: os compañeiros da
SAGA Toño Vázquez e Rafa Quintía xunto con

Miguel da Comunidade de Montes de San
Martiño de Salcedo a carón da cerdeira que

plantaron no monte de San Martiño de
Salcedo. Pontevedra

A Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) celebrou o Día Mundial da Árbore plantando unha árbore

autóctona en cada provincia de Galicia como acto simbólico a prol da recuperación dos nosos bosques

autóctonos e da nosa paisaxe tradicional, aquela sobre a que se forxaron moitos dos nosos mitos, das

nosas lendas e da nosa propia historia e identidade.

PPoorrqquuee ttooddoo bboossqquuee ccoommeezzoouu ccuunnhhaa áárrbboorree!!!!

2211 DDEE MMAARRZZOO:: CCEELLAABBRRÁÁMMOO--LLOO DDÍÍAA MMUUNNDDIIAALL DDAA ÁÁRRBBOORREE CCOOAA PPLLAANNTTAACCIIÓÓNN
SSIIMMBBÓÓLLIICCAA DDEE ÁÁRRBBOORREESS AAUUTTÓÓCCTTOONNAASS

O amigo da SAGA Eugenio Karkallón xunto o
carballo que plantou no Monte Das Arcas, par-

roquia de Morás.

Pedro G. Losada e colegas poñendo un teixo,
(Taxus bacatta L.) perto de Santo André de

Teixido

O compañeiro David Outeiro e o seu can Bran
a xunto ó teixo que plantaron en terras de

Bullón.



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-

B
o
le

tí
n

d
a

S
o
c
ia

d
a

d
e

A
n
tr

o
p

o
ló

x
ic

a
G

a
le

g
a

3
C a d e r n o d e C A m p o

Nº 1 Decembro 2011

Artigo

Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas

ritos célticos. Coñecido é o episodio do Monte
Medullio, no que aqueles que aínda resistían ao
invasor romano decidiron suicidarse empregan-
do un preparado do teixo( presenta sustancias
tóxicas). César conta na Guerra das Galias que
o rei Catuvolco dos Eburóns suicidouse bebendo
un preparado de teixo,nun episodio similar ao
galaico. O deus Ogma (O camiño) co epíteto
galaico de Bandua (O que ata) era un deus
guerreiro e psycompompo asociado a fratrías
guerreiras,estaba vencellado ao teixo. Por iso, o
seu compañeiro Dagda, tiña o nome de Eochu,
epíteto que significa "o que combate co teixo".
Mais Ogma tamén era un deus sabio,creador do
alfabeto Ogham, que era gravado en polas de
teixo. O teixo tamén aparece en lugares sagra-
dos, nas antigas Oenach ou asembleas. A
Fundación do Dominio de Tara,antigo texto
irlandés, fálanos da xénese deste tipo de territo-
rios en relación a distribución territorial. Conta
que Fintan plantou catro bagas, da que plantou
ao nordeste xerminou un teixo.

Hoxe en día o simbolismo do teixo pervive nos
eidos sagrados e de tránsito ao alén, estando
presente ao carón de varias igrexas das Terras
de Burón. E non esquezamos que por algo San
Andrés é de Teixido.

EN OURENSE:

Neste caso reintroduciron especies autóctonas
(Xesta mansa, Osyris alba L. e Avelaira,
Corylus Sp.) en áreas que tiñan sido empobreci-

das na súa diversidade botánica co gallo de
facilita-lo aproveitamento económico dos terre-
os dentro do lexítimo contexto cultural vixente
até finais do século pasado.

Actualmente estas terras poden e deben recu-
perar o potencial biolóxico que poida render
conta dos valores e beneficios, outros no contex-
to actual, respecto dos cales a sociedade no seu
conxunto, é lexitima acredora. A verdadeira
xestión é a que resulta coherente co marco cul-
tural de aproveitamento dos recursos. É, pois,
aquela que exerce, sempre, a xestión en base ós
criterios que o marco cultural de referencia con-
sidera relevantes e non esquece que a ausencia
de xestión non significa que sexa posible deix-
ala en suspenso, pola contra, significa mala
xestión.

Crónica

Nº 5 Abril 2013 7

Os colegas e amigos da SAGA, X.R.
Reigada; X. L. Lozano; P. Carballo; R. Castro;

E. Castro; C. Videferre, tamén fixeron
plantacións rituais.

O amigo da SAGA Nipis (O Home da Pedra) e
os seus colegas plantando abeleiras no regato

de Rivas no val do Támega.

O membro da SAGA Miguel Losada e com-
pañeiros plantando Carballos (Quercus robur
L. coñecido nestas terras como carballo ver-
iño) no Monte Meda, alto Támega, Ourense.



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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Comisión Técnica do
Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete
Camiños

Paz Castro
Xornalista
Lukas Santiago
Realizador e Arqueólogo
Rafael Quintía
Antropólogo e Economista
David Suárez
Especialista en Multimedia

No transcurso das tres
semanas que duran
estas xornadas organi-
zadas pola asociación
Queremos Galego
Marín a SAGA presen-
tou o anuario ""FFooll ddee
VVeelleennoo"", proxectouse o
documental "SSeettee
ccaammiiññooss,, eennccrruucciillllaaddaa
ddoo tteemmppoo"" e guiamos a
quen así o quixo polo
patrimonio e as lendas
do roteiro dos Sete
camiños
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Axudando pois, á reintroduci-la complexidade
nos degradados biótopos deste monte, que ten
sido un importante centro mineiro: estaño, vol-
framio, tantalio e mesmo probablemente outros
minerais, dende hai séculos.

As repoboacións forestais feitas polo "icona" nos
anos 50 do S. XX. contribuíron á transformación
da paisaxe, aínda que non sempre mediante
impactos positivos sobre ela. Os lumes e o
desleixo na xestión completan un panorama
que, como membros activos da sociedade,
podemos e debemos contribuír a mellorar. Amigos da SAGA facendo a súa plantación no

concello de Vilar de Barrio

AA SSAAGGAA NNAASS ""II XXOORRNNAADDAASS SSOOBBRREE PPAATTRRIIMMOONNIIOO""

O pasado 9 de abril ás 20h presentouse en
Marín ""FFooll ddee VVeelleennoo.. AAnnuuaarriioo ddee AAnnttrrooppoollooxxííaa
ee HHiissttoorriiaa"". O acto, enmarcado dentro das "I
Xornadas sobre patrimonio" que organiza a aso-
ciación Queremos Galego Marín, correou a
cargo dos compañeiros Rafael Quintía e João
Bieites.

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDOO AANNUUAARRIIOO ""FFOOLL DDEE VVEELLEENNOO"" NNAASS
II XXOORRNNAADDAASS SSOOBBRREE PPAATTRRIIMMOONNIIOO

De esquerda a dereita: os membros da SAGA João Bieites
e Rafael Quintía e o presentador do acto (Fran)



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas
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CCOONNFFEERREENNCCIIAA DDAA SSAAGGAA NNAA UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE NNOOVVAA DDEE LLIISSBBOOAA

Os compañeiros da SAGA Rafael Quintía e Miguel Losada foron convidados pola FFaaccuullttaaddee ddee
CCiiêênncciiaass SSoocciiaass ee HHuummaannaass e o CCeennttrroo ddee EEssttuuddooss GGaalleeggooss ddee LLiissbbooaa para da-lo 19 de abril unha
conferencia na Universidade Nova de Lisboa que levaba por título "Galiza-Norte de Portugal: un
universo simbólico compartido".

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDOOSS PPRROOXXEECCTTOOSS DDAA SSAAGGAA EE DDOO AANNUUAARRIIOO ""FFOOLL DDEE VVEELLEENNOO"" NNOO
CCEENNTTRROO GGAALLEEGGOO DDEE LLIISSBBOOAA



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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Comisión Técnica do
Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete
Camiños

Paz Castro
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Lukas Santiago
Realizador e Arqueólogo
Rafael Quintía
Antropólogo e Economista
David Suárez
Especialista en Multimedia

O pasado 27 de abril concluíron as I Xornadas
sobre Patrimonio organizadas por Queremos
Galego Marín. O xoves 25 ás 20h na Biblioteca
Municipal de Marín, proxectouse o documental
ESPAZO NATURAL E ARQUEOLÓXICO DOS
SETE CAMIÑOS: ENCRUCILLADA DO
TEMPO para presentar este proxecto de posta
en valor do patrimonio prehistórico, etnográfico
e medioambiental. O sábado 27 celebrouse
unha andaina moi especial: SOLPOR NOS
SETE CAMIÑOS, para apreciar directamente
sobre o terreo ese legado marabilloso.
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PPRROOXXEECCCCIIÓÓNN DDOO DDOOCCUUMMEENNTTAALL DDAA SSAAGGAA ""SSEETTEE CCAAMMIIÑÑOOSS.. EENNCCRRUUCCIILLLLAADDAA DDOO
TTEEMMPPOO"",, PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDOO PPRROOXXEECCTTOO ""EESSPPAAZZOO NNAATTUURRAALL EE AARRQQUUEEOOLLÓÓXXIICCOO DDOOSS

SSEETTEE CCAAMMIIÑÑOOSS"" EE RROOTTEEIIRROO ""SSOOLLPPOORR NNOOSS SSEETTEE CCAAMMIIÑÑOOSS""

De esquerda a dereita: o membro da SAGA Rafael Quintía,
o presentador do acto (Fran), e os membros da SAGA Paz

Castro e João Bieites



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas

Ata non hai moitos anos, o estudo do patrimo-
nio monumental da que na actualidade coñece-
mos como comarca dos Ancares galegos limitá-
base, mal que ben, ás construcións erixidas
dende a Idade Media (igrexas, castelos,
pazos...). En troques, atopar algunha referencia
documental a manifestacións culturais anterio-
res convertíase nun acto de fe: a pegada huma-
na dende o Paleolítico ata a romanización seme-
llaba, senón inexistente, caseque testemuñal.

Para atopar as primeiras noticias
sobre o Megalitismo no oriente da
provincia de Lugo temos que
remontarnos a López Cuevillas
que, citando a Vázquez Seijas, fai
alusión á mámoa da Casía da
Arquela, en A Fonsagrada. Haberá
que esperar ao traballo publicado
no Boletín do Museo Provincial de
Lugo no ano 1986 por Enrique
López Fernández, e que xa presen-
tara nunha homenaxe a Cuevillas
en Ourense baixo o título
Megalitos y mámoas en el ayunta-
miento de Fonsagrada, cando
saian á luz unha manchea de ente-
rramentos que o autor distribúe ao
longo deste municipio, un deles
situado na Serra de Louxas, lindeira co munici-
pio ancarés de Navia de Suarna. No inventario
de bens patrimoniais publicado pola Xunta de
Galicia no mes de xullo de 1991, cítanse dúas
mámoas en Navia de Suarna, unha situada en
Coea, parroquia de Castañedo, e outra na
parroquia de Moía. Cifra que nin de lonxe se
achega á realidade: Ata o presente levamos
localizadas 43 mámoas repartidas en 23 necró-
poles.

Os túmulos, ubicados a unha altitude de entre
800 e 1.000 metros sobre o nivel do mar, presen-

tan unha forma tirando a circular, cunhas
dimensións que van dende os 12 aos 40 metros
de diámetro e unha altura que oscila entre 0,40
e 1,5 metros. Agás catro casos, en todas as
mámoas se observa un cráter de violación, máis
da metade teñen coiraza pétrea, e só en cinco
casos documentamos restos de cámara megalí-
tica construída con laxes de pizarra e/ou cuarci-
ta. O seu estado de conservación é, en liñas
xerais, deficiente, estragados polos labores agrí-
colas, repoboacións forestais, camiños, etc.

Por tratarse dos máis espectaculares, voume
deter en tres enterramentos. Trátase duns
túmulos situados nos Montes do Restelo, en
Ferreirúa (Cabanela) e no Chao do Couso, na
Serra de Louxas (Castañedo).

A anta do Restelo forma parte dunha necrópole
de cinco mámoas situadas na confluenza dos
concellos de Baleira, Becerreá, A Fonsagrada e
Navia de Suarna. A mámoa, duns corenta
metros de diámetro, agocha no seu interior
unha grande anta poligonal composta por sete
esteos na cámara (un deles foi desprazado e ató-
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A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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pase no centro desta) e outros catro, cortados e
situados a ambos os dous lados da entrada, que
formarían parte dun corredor pouco desenvolvi-
do. Non se conserva a tampa cobertora. Na base
ten unhas medidas de 2 por 1,5 metros. O con-
xunto está cuberto de fentos, arbustos e árbores
plantadas sobre o túmulo.

A anta de Ferreirúas é o enterramento máis
espectacular da necrópole da Campa das Penas
formada por sete enterramentos, dous perten-
centes ao concello de A Fonsagrada e os cinco
restantes ao de Navia de Suarna. Dada a coñe-
cer por Enrique López Fernández no traballo
citado máis arriba, trátase dunha anta de plan-
ta poligonal soterrada nun túmulo, formada por
sete ortostatos de pizarra e cuarcita; o maior, o
da cabeceira, ten unhas medidas de 1,50 metros

de alto. Ao seu carón, un pouco removida, está a
tampa cobertora que mide 1,90 por 1,30 metros;
na base ten unhas medidas de 1,50 por 1,60
metros. Dá a impresión de posuír un corredor
polo SL. O túmulo, cuberto pola matogueira,
pasa dos trinta metros de diámetro.

A Necrópole do Chao do Couso, a case 900
metros de altitude sobre o nivel do mar, foi arra-
sada totalmente. Estaba formada por dúas
mámoas cuxos ortostatos das cámaras foron
reutilizadas na construción dunha casa.
Enrique López Fernández cita varias pezas ato-
padas no lugar, entre outras unha esfera e unha
pedra discoidal de forma cóncavo-convexa.

Canto á distribución, a meirande parte das
necrópoles megalíticas de Navia de Suarna
están encravadas nuns cordais montaños limí-
trofes, tanto polo norte coma polo oeste, co veci-
ño municipio de A Fonsagrada, próximos aos
camiños, hoxe en día estradas locais, que dende
antigo actuaban como eixos de comunicación e
en cuxas proximidades se levantaron un bo
número de castros, logo reaproveitados durante

a romanización. Así, dos vinte e tres campos de
mámoas que temos contabilizados ata o presen-
te, vinte atópanse nestas zonas, acollendo un
total de corenta tumbas; o resto (tres necrópóles
cun só enterramento cada unha) emprázanse en
parroquias interiores do concello. 

Anta de Ferreirúas (Navia de Suarna)



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas

O folclore arredor destes monumentos funera-
rios é abondoso, relacionado principalmente con
tesouros agochados polos mouros e, tamén,
polos romanos. Na necrópole do Alto do Restelo,
lugar coñecido tamén como A Cruz do Restelo, a
Santa Compaña iniciaba a súa procesión noc-
turna saíndo das mámoas.

Ante a ausencia de políticas encamiñadas a pre-
servar o patrimonio, o estado de conservación

dos enterramentos megalíticos do municipio de
Navia de Suarna é malo, constatándose unha
falta de sensibilidade por parte dos responsa-
bles de velar pola súa posta en valor. De feito,
en moitas mámoas obsérvase un deterioro cons-
tante debido, principalmente, á acción humana.
Dende o punto de vista do que isto escribe, o
custo económico que suporía conservar os ente-
rramentos máis vulnerables (que coinciden cos
máis espectaculares, léase necrópoles de
Ferreirúas e do Restelo) sería mínimo, limitán-
dose a consolidar as estruturas e á limpeza,
acoutamento e sinalización dos mesmos. Mais,
para iso, cómpre vontade que é, precisamente,
do que se carece. Investir no noso patrimonio
podería axudar a dinamizar unha comarca con-
denada ao esquecemento. 

O Megalitismo no Concello de Navia de Suarna
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Esfera atopada nunha mámoa de Chan do Couso
Fonte: Enrique López Fernández



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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DESCRICIÓN:

Trátase dunha peneda duns 6 metros de longo por 3

de ancho e de pouca altura, sendo bastante plana na

súa superficie superior.

Nela podemos ver gran cantidade de cazoletas espal-

ladas por toda a súa superficie, con sucos entre elas

e varios debuxos de distinta tipoloxía.

Debido a que esta moi chea de brión, non se aprecian

moi ben. E un petróglifo inédito, sendo o seu achádeo

fortuíto, polo que non se coñece moito.

Sería interesante facer unha limpeza da eneda para

poder ver a súa magnitude.

DESCRIPCIÓN:

Saíndo de Salgueiros

cara a Baños de Molgas,

uns metros despois de

pasar o cruce de Marzas,

collemos unha pista a

mao esquerda.

Camiñaremos por ela uns 370 m e xa veremos un

grupo de penedos de gran tamaño. Enriba dun deles

con parte superior plana, atópase este petróglifo, for-

mado por cazoletas aliñadas, e algunha de elas con

círculos concéntricos arredor. Debido a que as

gravuras están moi desgastadas, as fotos están reto-

cadas dixitalmente para remarcar as zonas do

petróglifo.

Achádego
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PPEERREEIIRRAASS--VVIIIIII ((IINNÉÉDDIITTOO))
Coordenadas: Situación:

42.261040806770325,-7.806521058082581 http://m.google.es/u/m/RSh5m5

Pereiras VIII

TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: Pereiras

PARROQUIA: Rabeda (Santiago)

CONCELLO: Taboadela

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.261040806770325

-7.806521058082581

DATA ACHADO: 11-02-2012

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes

PPEETTRRÓÓGGLLIIFFOO NNAA CCHHOOUUZZAANNAA SSAALLGGUUEEIIRROOSS ((IINNÉÉDDIITTOO))
Coordenadas: Situación:
42.24222242832184,-7.738645076751709 http://m.google.es/u/m/dFWZPV

Petróglifo na Chouzana Salgueiros

TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: A Chouzana/Salgueiros

PARROQUIA: Armariz (San Salvador)

CONCELLO: Xunqueira de Ambía

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.2422224283218

-7.7386450767517

DATA ACHADO: 27-06-2012

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas

DESCRICIÓN:

Trátase dun grupo formado por varias rochas con

cazoletas, algunhas unidas entre si por sucos.

Tamén se aprecia o que poden ser dúas cruces de

termo medievais. 

Unha das penedas presenta unha especie de chanzos

e a forma do que semella a feitura dun pé humano.

Este petróglifo e inédito e foi atopado de forma casu-

al, informado o concello de San Cibrao das Viñas do

achádeo non mostrou interese algún en coñecelo, nin

sequera a súa situación.

Achádego
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LLAAMMEEIIRRAA DDEE SSTTAA CCRRUUZZ
Coordenadas: Situación:
42.26984918117523,-7.815983891487122 http://m.google.es/u/m/z9pXCy

PPAAZZOOSS DDEE SSAANN CCLLOODDIIOO
Coordenadas: Situación:
42.297213077545166,-7.817051410675049 http://m.google.es/u/m/zfprGU

Pazos de San Clodio

TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: Pazos de San Clodio

PARROQUIA: Pazos (San Clodio)

CONCELLO: San Cibrao das Viñas

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.297213077545166

-7.817051410675049

DATA ACHADO: 17-08-2011

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes

DESCRICIÓN:

Peneda granítica con cazoletas, atopouse casual-

mente ó estar á vista unha das pequenas cazoletas.

Como se pode ver nas fotos, estaba enterrada case

na súa totalidade. Limpouse un pouco a terra que a

tapaba para verificar que era aquela marca e des-

cubríronse varias coviñas máis.

Algunha das cazoletas están unidas entre si por

sucos. Suponse que limpando algo máis a terra que

cubre a laxe poderían aparecer máis gravuras.

Posto en coñecemento do concello de San Cibrán das Viñas, este non amosou interese ningún, polo que está

esquecido e sen dar a coñecer.

HHEERRDDAANNZZAASS IINNÉÉDDIITTAASS NNOO CCOONNCCEELLLLOO DDEE SSAANN CCIIBBRRAAOO DDAASS VVIIÑÑAASS

Lameira de Sta Cruz
TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: Sta Cruz

PARROQUIA: A Carballeira (Santa Cruz)

CONCELLO: San Cibrao das Viñas

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.26984918117523

-7.81598389148712

DATA ACHADO: 01-10-2011

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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A SAGA CO PROXECTO PARA A CREACIÓN DO ESPAZO NATURAL E ARQUEOLÓXICO DOS SETE CAMIÑOS

Máis información na web: 
http://www.espazosetecaminhos.tk

Comisión Técnica do
Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete
Camiños

Paz Castro
Xornalista
Lukas Santiago
Realizador e Arqueólogo
Rafael Quintía
Antropólogo e Economista
David Suárez
Especialista en Multimedia

DESCRICIÓN:

En zona próxima á tenda Arauxo, vemos un pequeno

outeiro no que se atopa un grupo de penedas.

Na máis redonda e alta delas vemos dúas cazoletas

e varios sucos formando unha especie de cadrado, e

algunha marca máis.

DESCRICIÓN:

Peneda situada a carón da pista de entrada a unha

granxa e rodeada dunha frondosa carballeira. 

Ten unhas dimensións de 3,5m de longo por 2m de

ancho. O petróglifo está formado por unha ducia de

cazoletas que a maioría están concentradas nunha

zona aínda que ten outras espalladas pola súa

superficie. Son dun tamaño grande, uns 8cm de

diámetro e bastante profundidade uns 5cm, aínda

que algunha sexa de menor tamaño.

Achádego
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ZZOONNAA AARRAAUUXXOO
Coordenadas: Situación:
42.300006, -7.867344 http://m.google.es/u/m/dQdzOL

Zona Arauxo
TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: Zona Arauxo

PARROQUIA: San Cibrao das Viñas
(San Ildefonso)

CONCELLO: San Cibrao das Viñas

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.300006

-7.867344

DATA ACHADO: 04-06-2011

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes

HHEERRDDAANNZZAASS IINNÉÉDDIITTAASS NNOO CCOONNCCEELLLLOO DDEE EESSGGOOSS

PPEETTRRÓÓGGLLIIFFOO PPEENNEEDDAA PPOOMMBBAALLEESS--II
Coordenadas: Situación:
42.30986302053066,-7.731606960296631 http://goo.gl/maps/YCzVS

Petróglifo Peneda Pombales-I

TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: Pombales

PARROQUIA: Vilar de Ordelles (Santa
María)

CONCELLO: Esgos

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.30986302053066

-7.73160696029663

DATA ACHADO: 2013-04-13

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas

DESCRICIÓN:

Peneda situada en lameiro próximo a unha granxa.

Ten unhas dimensións aproximadas de 4m de largo

por 3,5m de ancho. O petróglifo podémolo ver en

dúas zonas do penedo:

Zona 1: situada no lado sur, fórmana unhas cazole-

tas de pequeno tamaño moi desgastadas, vense

unhas 4 aliñadas cara o sur, de pequeno tamaño

(uns 3cm) e outras espalladas entre elas e algo máis

grandes.

Zona 2: na parte alta concéntranse varias cazoletas

de tamaños diferentes e incluso de formas non regu-

lares.

Achádego
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PPEETTRRÓÓGGLLIIFFOO PPEENNEEDDAA PPOOMMBBAALLEESS--IIII
Coordenadas: Situación:
42.30939567089081,-7.7304428815841675 http://m.google.es/u/m/zSlApw

Petróglifo Peneda Pombales-II

TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: Pombales

PARROQUIA: Vilar de Ordelles (Santa
María)

CONCELLO: Esgos

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.30939567089081

-7.73044288158416

DATA ACHADO: 2013-04-13

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes

PPEETTRRÓÓGGLLIIFFOO PPEENNEEDDAA LLAAMMEEIIRROO NNOOVVOO
Coordenadas: Situación:
42.30886459350586,-7.729691863059998 http://m.google.es/u/m/dpz9Q5

DESCRICIÓN:

Peneda situada en lameiro próximo a unha granxa.

Ten unhas dimensións aproximadas de 8m de longo por 4m de ancho, sendo de pouca altura.

O petróglifo podémolo ver na zona máis alta do penedo.



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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A SAGA CO PROXECTO PARA A CREACIÓN DO ESPAZO NATURAL E ARQUEOLÓXICO DOS SETE CAMIÑOS

Máis información na web: 
http://www.espazosetecaminhos.tk

Comisión Técnica do
Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete
Camiños

Paz Castro
Xornalista
Lukas Santiago
Realizador e Arqueólogo
Rafael Quintía
Antropólogo e Economista
David Suárez
Especialista en Multimedia

Está formado por varias cazoletas de tamaño medio,

case que todas aliñadas cara o sur.

Aínda que o penedo está moi erosionado intúense

sucos circulares entre as cazoletas.

DESCRICIÓN:

Curiosa peneda situada na zona coñecida como O

Rego próxima a un depósito de auga.

Ten unhas dimensións aproximadas de 4m de largo

por 80cm de ancho, tendo unha altura próxima a

2,5m. O petróglifo podémolo ver na zona máis alta

do penedo, en tres zonas diferenciadas.

Na zona central ten varias cazoletas na parte alta,

onde tamén podemos ve-lo que puido ser o encaixe

dunha cruz ou cruceiro posiblemente de madeira.

Nos dous laterais, ademais de varias cazoletas de

tamaño medio, 5cm aproximadamente, tamén ten

uns sucos moi marcados e alongados.

Achádego
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Petróglifo Peneda Lameiro Novo

TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: Lameiro Novo

PARROQUIA: Vilar de Ordelles (Santa
María)

CONCELLO: Esgos

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.30886459350586

-7.72969186305999

DATA ACHADO: 2013-04-13

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes

PPEETTRRÓÓGGLLIIFFOO PPEENNEEDDAA NNOO RREEGGOO
Coordenadas: Situación:
42.30729818344116,-7.728313207626343 http://m.google.es/u/m/ROtN5u

Petróglifo Peneda no Rego

TIPO DE BEN: Petróglifo

LUGAR: O Rego

PARROQUIA: Vilar de Ordelles (Santa
María)

CONCELLO: Esgos

CRONOLOXÍA: Idade do bronce

COORDENADAS:
42.30729818344116

-7.72831320762634

DATA ACHADO: 2013-04-13

DESCUBRIDOR: J.A.Gavilanes



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas
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Vimos de publica-lo novo número de ""FFooll ddee VVeelleennoo.. AAnnuuaarriioo
ddee AAnnttrrooppoollooxxííaa ee HHiissttoorriiaa ddee GGaalliizzaa"". Dende onte mesmo xa
está dispoñible nalgunhas librarías do país, pero se non
queredes esperar ou non queredes quedarvos sen o voso exem-
plar podedes adquirilo tamén a través desta web, do noso
facebook ou do noso correo de contacto infosaga@antropolox-
iagalega.org.

Intentando mellorar cada ano, o anuario Fol de Veleno 2013
vén cun total de 200 páxinas e 16 artigos de temática variada
pero todos eles de grande interese. Malia o incremento de
páxina respecto o ano pasado (70 páxinas máis) co con-
seguinte incremento de custos, en vista da penosa situación
económica decidimos mante-lo prezo do ano pasado, isto é 10
€, para facilita-la súa adquisición, na medida do posible, ó
maior número de lectores. Por todo elo, tendo en conta as ele-
vadísimas comisións de distribución e de venta, así como o

pequeno marxe comercial da publicación este ano vémonos obrigados a escoller un número reduci-
do de librarías nas que estará dispoñible o noso anuario, primando, asemade, a súa distribución
directa a través das nosas canles virtuais de comunicación. Tan só nos queda facer público o noso
agradecemento a tódolos investigadores que colaboraron neste número e desexar que gocedes coa
lectura de ""FFooll ddee VVeelleennoo.. AAnnuuaarriioo ddee AAnnttrrooppoollooxxííaa ee HHiissttoorriiaa ddee GGaalliizzaa""..

XXAA EESSTTÁÁ NNAA RRÚÚAA OO NNOOVVOO NNÚÚMMEERROO DDEE ""FFOOLL DDEE VVEELLEENNOO.. AANNUUAARRIIOO DDEE
AANNTTRROOPPOOLLOOXXÍÍAA EE HHIISSTTOORRIIAA""

AA SSAAGGAA NNAASS ""IIII JJOORRNNAADDAASS DDAASS LLEETTRRAASS GGAALLEEGGOO--PPOORRTTUUGGUUEESSAASS""

Os compañeiros da SAGA Miguel Losada e Rafael Quintía participarán nas "II Jornadas das letras
Galego-Portuguesas" que se celebrarán na vila portuguesa de Pitões
das Júnias os vindeiros 11 e 12 de maio.

Dia 11 de Maio Sábado (Hora portugue-
sa)

12:00: Juntança de irmandade, convívio
e jantar na casa de Turismo Rural do
Padre Fontes "Nossa Sra dos Remédios
em Mourilhe
16:00: Apresentação em Pitões das II
Jornadas das Letras galego-portugue-
sas. Temática: "Lugares mágicos da
Gallaecia".
16:30: Momentos poéticos
17:00: 1ª Palestra:: António Alijó:
"Árvores e pedras mágicas do mundo
celta."
17:45: Momentos poéticos
18:00: 2ª Palestra: Rafael Quintia
"Geografias míticas da Galiza e espaços
hierofânicos. Mitos, rito e crença"
18:45: Momentos poéticos
19:00: Visita turística pela aldeia de
Pitões
20:00: Ceia-Convívio na Taberna Celta

22:00: Atuação do Bruxo Queimam

Dia 12 de Maio Domingo (Hora por-
tuguesa)

10:00: 3ª Palestra: Santiago Bernardez:
"Os "Annála Ríoghachta Éireann" e as
relações entre a Galiza e Éire na Idade
Moderna"
10:45: Momentos poéticos
11:00: 4ª Palestra: Miguel Losada: "Os
que termam do céu. Imagens da
Sacralidade antiga ou quando o mundo
era um templo."
11:45: Momentos poéticos
12:00: Conclusões e encerramento.
12:30: Momentos poéticos 
13:00: Descanso
14:00: Comida num restaurante da
aldeia
16:00: Roteiro e explicação pelos exteri-
ores de Pitões



A Sociedade Antropolóxica Galega ven de unirse activa-
mente ó proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños. De feito, dous dos
membros da directiva da SAGA —o antropólogo Rafael
Quintía e o arqueólogo Lukas Santiago— forman parte da
comisión técnica para a posta en marcha deste proxecto.

O proxecto para a creación do Espazo Natural e
Arqueolóxico dos Sete Camiños é unha iniciativa que
apoian preto dunha vintena de colectivos
socioculturais e veciñais de Pontevedra,
Marín e Vilaboa, máis un grupo de arqueó-
logos que avalan a súa posta en marcha. É
unha proposta que pretende pór en valor o
importante e valioso patrimonio natural e
arqueolóxico da zona.

Este espazo estaría situado no contorno do
Couto do Pornedo e dos Sete Camiños, no
monte comunal das parroquias de
Lourizán e de Salcedo, no concello de
Pontevedra, e no de San Xulián de Marín de
Arriba, no concello de Marín. Así pois, este
espazo está dividido entre dous concellos:
Marín e Pontevedra; e tres parroquias: San
Xulián, Lourizán e Salcedo. Pero hai que ter presente que
conforma unha unidade natural. Ademais, o proxecto de
creación deste espazo aspira a incluir nun futuro próximo
parte do patrimonio arqueolóxico de Postemirón., no con-
cello de Vilaboa.

Neste espazo, cunha
área relativamente
pequena, atopamos
concentrados toda
unha serie de xace-
mentos arqueolóxi-
cos e outros elemen-
tos que forman parte
do noso patrimonio
natural e cultural.
Dentro do patrimo-
nio arqueolóxico cabe sinalar a presenza de varias mámoas
e petróglifos. En canto ás mámoas, trátase das dúas mámo-
as de Chan da Lagoa (GA 36038039, nº 1 e nº 2); e a
mámoa do Catadoiro (GA 36038037); ás que se sumaba a
mámoa de Louredo (GA 36038060), destruída polos mili-
tares da Brilat no ano 2009. A estas hai que sumar outras
posibles novas mámoas que están sen catalogar, como o
túmulo da Campana, que aparece mencionada no Estudo
de Impacto Ambiental da Liña de Alta Tensión Lourizán –
Cangas do 2003, así como unha nova mámoa que apareceu
na Prospección de dita liña. Estes cinco xacementos poden
considerarse un conxunto, pois son da mesma natureza,

túmulos funerarios de época megalítica; e concéntranse
nun área reducida (menos de dous km en liña). A súa vez,
forman parte do conxunto máis amplo que constitúe o
campo de mámoas de Domaio, que ten en Chan de Armada
(Marín) e Chan de Arquiña (Moaña) os seus máis coñecidos
expoñentes; xa que xeograficamente sitúanse nunha das
estribacións desta serra. Ademais disto, temos o Conxunto
de gravados rupestres do Pornedo, no límite dos concellos
de Marín e Pontevedra; o Petróglifo de Sete Camiños, e o

Conxunto de gravados rupestres de Pinal
do Caeiro, ambos en territorio marinense; e
o Conxunto de gravados rupestres do
Regato dos Buracos, na parroquia de
Salcedo. Tamén podemos mencionar o
Abrigo Rochoso de Catadoiro, probable-
mente do Paleolítico, na parroquia de
Lourizán.

A isto debemos engadir dentro deste espa-
zo natural, diferentes formacións xeolóxi-
cas de interese, así como dous miradoiros
naturais privilexiados pola súa vista pano-
rámica sobre a ría. Un é o de Pornedo e
outro o Mirador Natural do Monte
Catadoiro.

A zona do Monte do Pornedo e Os Sete Camiños constitúe
un espazo privilexiado, de singular relevancia natural e
patrimonial. Esta área, que forma parte da Serra de

Domaio, está cha-
mada a converterse
nunha zona de lecer
dos Concellos de
Pontevedra; Marín e
Vilaboa, unha
extensión natural
do Parque da Lagoa
de Castiñeiras, que
pode chegar a ser un
importante referen-
te, que axude a enri-
quecer, fortalecer e

diversificar a oferta cultural e turística da comarca. A pro-
posta de creación do Espazo Natural e Arqueolóxico dos
Sete Camiños representa unha alternativa viable para con-
vertelo nun referente identitario para a comunidade local
ademais de constituír un recurso social e economicamente
rendible; destacando a necesidade de conservar, estudar e
difundir este espazo pola súa importancia patrimonial,
polo valor didáctico e polo poder identitario das pegadas
deixadas na paisaxe polos nosos devanceiros.
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A SAGA CO PROXECTO PARA A CREACIÓN DO ESPAZO NATURAL E ARQUEOLÓXICO DOS SETE CAMIÑOS
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Paz Castro
Xornalista
Lukas Santiago
Realizador e Arqueólogo
Rafael Quintía
Antropólogo e Economista
David Suárez
Especialista en Multimedia
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A SAGA colabora co autor do proxecto, o arqui-
tecto ténico e especialista en restauracións de
muiños tradicionais galegos Daniel Blanco
Rivero, na divulgación e mellor coñecemeto
desta senlleira parte da cultura material galega
a cal leva aparellada unha enorme carga de
contidos inmateriais.

A ninguén se lle oculta que hai poucos elemen-
tos patrimoniais con tanta capacidade para
facer de ponto de encontro entre os mundos da
cotidianidade e do imaxinario popular como os
muiños. Abonda pensar tan só na multitude de
creacións musicais galegas relacionadas con
esta temática. 

Mediante os datos tirados da Memoria descriti-
va pertencente ó proxecto de intervención asi-
nado por Daniel Blanco podemos viaxar, coma
a auga, polo interior dun muiño do Macizo
Central Galego.

Este é pois o léxico e as imaxes relacionadas coa
intervención nun muiño de cubo o cal podemos
ver radiografado nestes datos e imaxes extrai-
dos da memoria descriptiva correspondente ó do
lugar de Prado, Concello de Vilar de Barrio,
Ourense.

Co noso agradecemento ó autor e colaborador
da SAGA."

RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN DDEE MMUUÍÍÑÑOOSS DDEE AAUUGGAA NNOO CCOONNCCEELLLLOO DDEE VVIILLAARR DDEE BBAARRRRIIOO



A existencia da figura do Pandigueiro nas montañas
orientais de Galicia en tempos históricos recentes vén
sustentada nas testemuñas directas -entre as que
teño que incluír a miña propia- e nun difuso fato de
acenos culturais que, en conxunto, constitúen apenas
unha proba indiciaria do alcance, significado e con-
tinxencia da figura do Pandigueiro entendido como
personaxe habitante do imaxinario popular que adoi-
taba traerlles agasallos ós nenos contra a fin do ano.

Neste sentido o Pandigueiro pertence ó grupo de figu-
ras semellantes, o dos pródigos arquetípicos con valor
normativo, que teñen unha ampla distribución por
todo o continente europeo. Dentro deste elenco de
personaxes destaca a recente -século XIX- recreación
do san Nicolás dos inmigrantes holandeses en
Norteamérica que foi posto ó día grazas ó talento lite-
rario de J.Washintong Irwing1 no 1809, e outros
como Henry Livingston Jr.
ou, probablemente, o sacer-
dote Clement C. Moore coa
súa publicación no xornal
The Sentinel no 1823 dun
relato con valor fundacional2
e descritivo da función da
personaxe. Os debuxantes
Thomas Nast a finais do XIX
e Habdon Sundblom no
1931, descendente de inmi-
grantes finlandeses, fixaron a
vixente fasquía da personaxe
que foi derivando dende a
dun trasgo europeo, peque-
cho e delgado, cara á actual
que ben coñecemos.

O Apalpador das serras
lucenses; o Esteru ou as
Anjanas que traen agasallos
ós nenos polo Nadal, docu-
méntanse en Cantabria, do
mesmo xeito e ocupando o
mesmo espazo mitolóxico
que o Olentzero vasco, ou o Angulero en Asturias.
No resto de Europa verifícase a presenza de diferen-
tes figuras equivalentes como o Télapó en Hungría,

Moç Craciun en Romanía, Joulupukki en Finlandia,
Weihnachtsmann en Alemania, Julemanden e
Julenissen en Dinamarca e Noruega, etc. Isto é, a
existencia da figura ou función representada por
todos estas personaxes e outras semellantes, constá-
tase por toda Europa. As súas características son
semellantes e basicamente as mesmas polo que as
aparentemente diversas estruturas significantes acu-
billan un mesmo significado. Son pois, a mesma
cousa.

A lembranza, xa que xa non presenza efectiva do
Pandigueiro é plenamente coherente dentro deste
contexto cultural, e a súa desaparición fronte o pulo
doutras propostas é tamén a evolución histórica espe-
rable nunha tradición que elabora o seu discurso den-
tro dos parámetros da invernía, a importancia das
interrelacións sociais para supervivencia e o que

poderiamos definir como o
carácter mitopoiético da fini-
tude estrutural dos recursos.
Deste xeito o Pandigueiro
cedeu espazo ou presenza
social, tal e como fixeron as
demais versións continentais
do mito invernal, solsticial e
promisorio, cando as socieda-
des tradicionais nas que tiña
o seu cometido foron indo á
valga durante os séculos XIX e
XX. Neste escenario deviñe-
ron redundantes e, sobre
todo, menos pródigas e pro-
misorias fronte a outros
modelos "omnipotentes" e
sublimados que, cómpre
salientar, tamén foron recrea-
cións pola vía da reutilización
dos elementos esenciais da
personaxe. Mais a desapari-
ción destas entidades foi mais
aparente que efectiva. No
novo contexto de crise ou

creba do paradigma imperante nos dous séculos ante-
riores e que exhibiu o fetiche da abundancia esencial
fronte ó tradicional da solidariedade, semellan rexur-
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Icona Ortodoxa grega. S.XVII, Creta.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Ma
mant.jpg/200px-Mamant.jpg

O PANDIGUEIRO NAS TERRAS DE TRIVES
Miguel Losada

1 A History of New York from the Beginning of the World to the End of the Dutch Dynasty.

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Irving

http://books.google.es/books?id=v98hAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false

2 Visit from St. Nicholas http://en.wikipedia.org/wiki/A_Visit_from_St._Nicholas
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Novos avances da organi-

zación da V Reunión científi-

ca de Antropoloxía e

Odontoloxía forense. Vealiquí

o texto que remite á SAGA, en

calidade de entidade colabo-

radora, o Comité Organizador

galego para a súa difusión.

Extraordinarias ponencias

con especialistas do máximo

nivel. Todo un luxo para os

interesados no coñecemento e

na cultura científica que se

desenvolverá en Galicia neste

próximo verán e que aportará

novos elementos de xuizo e

reflexión dende a perspectiva

forense, mais con evidentes

implicacións noutros eidos

relacionados, como a arque-

oloxía ou a antropoloxía cul-

tural.

Estamos en plena gravación
do terceiro documental da
SAGA para os amigos da aso-
ciación Vaipolorío. Este tra-
ballo audiovisual, que corre
a cargo do compañeiro João
Bieites, leva por título
""SSeemmeenntteeiirraa ddoo cceenntteeoo"" e
completa a triloxía adicada
ós labores do campo na con-
torna do val do río Tomeza.

""SSEEMMEENNTTEEIIRRAA DDOO CCEENNTTOO"".. NNOOVVOO DDOOCCUUMMEENNTTAALL DDAA SSAAGGAA

VV RREEUUNNIIÓÓNN CCIIEENNTTÍÍFFIICCAA DDEE LLAA
AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN EESSPPAAÑÑOOLLAA DDEE

AANNTTRROOPPOOLLOOGGÍÍAA YY OODDOONNTTOOLLOOGGÍÍAA
FFOORREENNSSEE.. SSeegguunnddaa CCiirrccuullaarr--PPrrooggrraammaa pprree--

lliimmiinnaarr..
Scientific Meeting of Spanish Association of Forensic

Anthropology and Odontology. Second Announcement-
Preliminary Program 

OORRGGAANNIIZZAA::
Asociación Española de Antropologia e Odontologia
forense
Instituto de Medicina Legal de Galicia. Unidade de
Antropoloxía Forense

PPAATTRROOCCIINNAADDOORREESS
Concello de Monterrei, Deputación de Ourense,
Hospital de Verín (Servizo Galego de Saude), Xunta de
Galicia, Concello de Verín.

CCOOMMIITTÉÉ OORRGGAANNIIZZAADDOORR::
Fernando Serrulla, Herminia Blanco, Miguel Serrulla,
Yesica Medeiros

CCOOMMIITTÉÉ CCIIEENNTTIIFFIICCOO
Jose Luis Prieto, Francisco Etxeberría, Miguel Botella,
Mercè Subirana, Cruz Valero

IINNSSCCRRIIPPCCIIOONNEESS
La inscripción da derecho a asistir a todas las sesiones
científicas, a presentar los poster o comunicaciones que
desee asi como a la cena del primer dia. La cuota gener-
al de inscripción es de 35 € que se aplicará a todos los
inscritos antes del 31 de mayo excepto a los estudiantes
y profesionales en desempleo que abonarán 10 €, los que
se inscriban después del 31 de mayo que abonarán 45 €
y los asociados a la AEAOF cuya cuota de inscripción
será sufragada por la AEAOF.
Los que deseen inscribirse deberán remitir la ficha de
este documento debidamente cumplimentada por
correo electronico o fax antes del dia 15 de junio de
2013, pasada ésta fecha no se admitirá ninguna inscrip-
ción.

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS OORRAALLEESS yy PPOOSSTTEERRSS
Para presentar un poster o comunicación es necesario
que al menos un autor esté inscrito en la reunión. Los
resúmenes de las comunicaciones y pósteres deberán
remitirse en español e inglés por correo electrónico en el
modelo añadido al final y antes del 31 de mayo de 2013.
Comunicaciones y posters se presentarán preferente-
mente bajo el esquema de Introduccion, Objetivos,
Material y Métodos, Resultados y Conclusiones. 


