
Ritos e crenzas 
da noite de  
San Xoán
Fogueiras, herbas milagreiras e sar-
diñas na noite máis máxica do ano

Rafael Quintía
poio |Chega o tempo do San Xoán, 
e con el as fogueiras, as sardi-
ñas asadas, a recollida de her-
bas milagreiras e a apertura de 
todo o universo mítico e ritual 
que envolve esta noite solsticial. 
Falemos un pouco, pois, destas 
máxicas datas.
O sol é fonte de vida e símbolo 
de divindade. A véspera do 24 
de xuño representa o triunfo da 
luz sobre as tebras. É o solsti-
cio de verán, cando o día é máis 
longo e a noite máis curta. A 
partir desa data os días empe-
zan a minguar. É a única noite 
na que reinan as forzas secretas 
da natureza, o que lle confire 
o carácter dunha noite máxi-
ca, onde é posible que ocorran 
cousas que en datas normais 
non poderían suceder, por iso 
é unha noite propicia para as 
curacións, as adiviñacións, os 
oráculos e outros prodixios, xa 
o di a copla popular: Salto por 
riba do lume de San Xoán pra 
que non me morda nin cobra 

nin can.
Os romanos celebraban nestas 
datas as festas neptuniais, o 
mesmo fixeron os gregos que 
celebraban o solsticio de verán 
acendendo fogueiras purifica-
doras. Os celtas celebraban o 
Beltaine en maio, festa onde os 
lumes adquirían grande prota-
gonismo. Co cristianismo a fes-
ta pasou a dedicarse a San Xoán 
Evanxelista, pois o santo cristiá 
foi queimado no seu martirio e 
así os ritos ígneos seguiron ce-
lebrándose —a ollos da Igrexa, 
ligados simbolicamente ó mar-
tirio do santo— e as crenzas 
asociadas ó carácter liminar e 
máxico desta noite perduraron 
ata os nosos días. 
As fogueiras de San Xoán, xa 
que logo, rememoran o día máis 
longo do ano, o solsticio de ve-
rán. Nesta noite recóllense dife-
rentes herbas aromáticas que 
se deixan en auga toda a noite 
á intemperie para lavarse con 
elas a primeira hora do día se-
guinte. Nalgúns lugares de Ga-
licia, como recollín no concello 
coruñés de Mesía, estas herbas 
de San Xoán unha vez secas 
espállanse diante da porta da 
corte ou nos campos con fins 
protectores. A noite das foguei-
ras sáltase tres veces por riba 
do lume para purificarse e obter 
saúde todo o ano, colócanse de-
terminadas plantas nas fiestras 
e portas para impedi-la entrada 
dos malos espíritos ou a acción 
maléfica de bruxas e outras en-
tidades escuras. Se temos unha 
árbore froiteira que non dá froi-
to esta é a noite adecuada para 
pegarlle unha malleira cun pau 
e asegurarse, deste xeito, que a 

Herbas do San Xoán
Na noite do 23 de xuño re-
cóllense diferenets herbas 
aromáticas, coñecids como 
herbas de San Xoán, que 
se deixan en auga durante 
toda a noite para lavarse 
con elas a primeira hora do 
día seguinte para ter saúde 
durante todo o ano. Nalgúns 
lugares unha vez secas, as 
flores e herbas esparéxen-
se nos campos con fins 
protectoras.

 [...eademais]

árbore comece a producir. As 
mozas que querían coñecer cal 
sería o oficio do seu futuro ma-
rido deixaban, na noite de San 
Xoán, un vaso de auga ó sereo no 
que botaran unha clara de ovo 
e unha xema. Á mañá seguinte, 

segundo a forma que adoptase 
o preparado —ben a forma dun 
barco ben a dalgunha ferramen-
ta, por exemplo— podíase adivi-
ña-lo oficio do futuro esposos. O 
mesmo método serve, segundo 
me contaron na parroquia de 

Salcedo, para adiviña-lo que está 
por vir. Vemos como nesta noi-
te meiga, propicia para feitizos 
e adiviñacións, entran en xogo 
—ademais dos astros— os ele-
mentos naturais como a auga, o 
lume e as plantas.n
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