
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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Os pasados 20 e 21 de xullo
membros da Sociedade
Antropolóxica Galega viaxaron á
provincia de Toledo para entre-
vistarse coa antropóloga
Carmen Arnau Muro e poder
coñecer de primeira man o seu
traballo de investigación e visi-
ta-lo seu museo etnográfico e o
seu  etnomuseo sobre os pobos
indíxenas siberianos. 

CCaarrmmeenn AArrnnaauu MMuurroo (Polán,
1949) é licenciada en Xeografía e
Historia e licenciada en
Antropoloxía. O seu traballo de investigación
antropolóxica centrouse no estudo dos pobos
indíxenas de Siberia. Con 18 expedicións a
Siberia realizadas dende o ano 1997, hoxe en
día está considerada como unha das maiores
especialistas nestas etnias, no chamanismo
siberiano e a primeira antropóloga occidental
que conviviu longas tempadas cos pobos da
taiga siberiana, sobre todo cos chorses, nas
montañas de Choria. 

Carmen Arnau, cuxo admirable traballo sempre
realizou en solitario e sen ningún tipo de axuda
ou finanzamento das administracións ou das
institucións académicas é, asemade, a fundado-
ra do EETTNNOOMMUUSSEEOO DDEE LLOOSS PPUUEEBBLLOOSS
IINNDDÍÍGGEENNAASS DDEE SSIIBBEERRIIAA, na localidade tole-
dana de Las Ventas con Peña Aguilera,  e do
MMUUSSEEOO EETTNNOOGGRRÁÁFFIICCOO de Polán. Estes pro-

xectos, realizados ó amparo da
súa fundación ((FFuunnddaacciióónn
CCaarrmmeenn AArrnnaauu MMuurroo)) e do seu
CCeennttrroo ddee IInnvveessttiiggaacciióónn ddee llooss
PPuueebbllooss IInnddííggeennaass SSiibbeerriiaannooss..

O Etnomuseo dos pobos siberia-
nos amosa, á parte dunha intere-
sante colección de obxectos etno-
gráficos destes pobos,  varios
exemplos dos distintos tipos de
construcións tradicionais das
etnias destas rexións siberianas.
Por agora, o visitante pode ver

unha yurta de
madeira, unha
corte para o gando,
unha sauna ou
bania de troncos,
varias chum (de
coiro e paus) e un
balagan, vivenda
típica de Yakutia.

En canto ó Museo
Etnográfico, o visitante poderá gozar dunha
importante mostra de traxes tradicionais sibe-
rianos, de instrumentos musicais, artesanía
indíxena, obxectos de uso doméstico, adobíos
persoais e amuletos,  obxectos usados polos cha-
máns, así como dunha interesante exposición
fotográfica,  material audiovisual e bibliografía
especializada nestas comunidades indíxenas. 
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FÚNDASE A SOCIEDADE 
ANTROPOLÓXICA GALEGA (SAGA)

Transcorrido xa o tempo, sempre necesario, para as reu-
nións, a planificación de actividades e liñas de traballo,
para o deseño organizativo e para os trámites burocráti-
cos, o pasado seis de agosto levouse a cabo a fundación
da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA), quedando o
seu órgano directivo constituído polas seguintes perso-
as:

Rafael Quintía (Antropólogo e economista)

João Bieites (Profesor de Educación plástica e visual e espe-
cialista en Audiovisuais)

Miguel Losada (Etnógrafo)

Lukas Santiago (Arqueólogo e realizador)

Francisco Sutil (Licenciado en Belas Artes e restaurador de
Arte)

A Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) constitúese
como unha asociación cultural sen ánimo de lucro cuxos
obxectivos son a investigación e a divulgación da etno-
grafía, da prehistoria e da historia de Galicia, da súa cul-
tura tradicional —tanto material como inmaterial— e
de tódolos aspectos enmarcados dentro do campo da
antropoloxía social e cultural, así como a promoción de
todas aquelas actividades, publicacións, traballos e
accións que vaian en beneficio da conservación, divulga-
ción e investigación do noso acervo cultural galego. 

Para levar a cabo todo este labor, a sociedade conta coa
colaboración dun amplo número de profesionais das dis-
tintas áreas que abrangue o proxecto. Ó abeiro da SAGA
reúnense antropólogos, etnógrafos, arqueólogos, histo-
riadores, filólogos, artistas plásticos, técnicos en audio-
visual, músicos e moitos outros colaboradores  compro-
metidos coa aventura cultural e social que pilota a nosa
institución. 

Entre os proxectos que porá en marcha a Sociedade
Antropolóxica Galega cabe salienta-los seguintes:

• A publicación trimestral do boletín informativo da
sociedade Caderno de campo. Unha publicación

gratuíta e de descarga libre na nosa páxina web.
• A SAGA faise cargo da edición e publicación do

anuario Fol de Veleno. Revista de Etnografía e
Historia de Galiza.

• A edición da colección Cardernos etnográficos,
na que se publicarán traballos monográficos sobre
distintos aspectos da etnografía e da arqueoloxía
galega.

• A realización de documentais e doutros traballos
audiovisuais que nos permitan   divulga-los tesou-
ros do patrimonio material e inmaterial da cultura
galega. Nestes momentos a SAGA ten producidos
os seguintes documentais: Sete Camiños.
Encrucillada do tempo, Comuneiros. Cen anos
de vida e loita polo monte de Salcedo e
Metocas.

• A organización dunhas xornadas anuais sobre
antropoloxía galega.

• O desenvolvemento de proxectos de investigación,
de divulgación e de posta en valor do patrimonio
como son o proxecto para a creación do Espazo
Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños ou a
creación do Arquivo Audiovisual de
Antropoloxía Galega (AAANGA). 

A día de hoxe, cando este primeiro boletín chega á rúa,
a Sociedade Antropolóxica Galega xa está a pleno fun-
cionamento e embarcada en todos estes proxectos.
Nestes momentos colabora activamente -como parte da
súa comisión técnica- no proxecto para a creación do
Espazo natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños; atópa-
se en pleno rodaxe dun novo documental: Mulleres de
ribeira. O bando dos Praceres; estreará o vindeiro
xaneiro o seu último traballo Sete Camiños, encruci-
llada do tempo e xa puxo en marcha algún dos proxec-
tos de investigación que tiñan programados. De todas
estas actividades iremos dando cumprida información
no noso boletín trimestral -Caderno de Campo- e na
nosa páxina web.

Non queremos despedirnos sen agradece-la boa acollida
que está tendo este proxecto e a colaboración desintere-
sada de todo o equipo de persoas que puxeron o seu
coñecemento e bo facer á nosa disposición para que o
que onte era tan só un  proxecto sexa hoxe unha realida-
de. A todos vós, moitas grazas. 

www.antropoloxiagalega.org
infosaga@antropoloxiagalega.org
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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

Como se pode ver, o traballo desintere-
sado (e totalmente autofinanciado) de
Carmen Arnau na súa teima por coñe-
cer e dar a coñecer estes pobos, para así
garanti-la supervivencia e respecto das
súas culturas tradicionais, é un claro
exemplo de como a iniciativa e o traba-
llo individual pode deixar en evidencia
a pasividade, inoperancia, falla de sen-
sibilidade e desleixo de funcións de moi-
tas das nosas administracións públicas
e institucións académicas e culturais, cuxo
motivo de existir é precisamente o fomento e a
divulgación da investigación histórica e cultu-
ral. Por suposto, as institucións rusas tampou-

co teñen o máis mínimo intere-
se en que se coñezan estes
pobos e se conserven e respec-
ten as súas linguas, culturas e
tradicións; máis ben ó contra-
rio, e o proceso de colonización
cultural e perda de identidade
e lingua avanza inexorable-
mente. Por desgraza, todo indi-
ca que os pobos indíxenas non teñen cabida no
novo mundo global e capitalista.  

A SAGA quere felicitar publicamente a antropó-
loga, Carmen Arnau, polo seu tenaz labor a prol
da investigación e divulgación da cultura dos
pobos indíxenas de Siberia;  por iso, queremos
pór, dende este boletín, o noso gran de area para
axudar a dar a coñece-lo seu traballo e a súa
fundación. Tan só nos queda agardar que nun
futuro poidamos contar coa súa colaboración e
coñecementos para algunha das nosas activida-
des.
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MMÁÁIISS IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN::

PPÁÁXXIINNAA WWEEBB DDEE CCAARRMMEENN AARRNNAAUU MMUURROO::
http://www.carmenarnaumuro.com

PPÁÁXXIINNAA WWEEBB DDOO EETTNNOOMMUUSSEEOO DDOOSS PPOOBBOOSS
IINNDDÍÍXXEENNAASS DDEE SSIIBBEERRIIAA:
http://www.etnomuseosiberia.org/

PPÁÁXXIINNAA WWEEBB DDAA FFUUNNDDAACCIIÓÓNN CCAARRMMEENN
AARRNNAAUU MMUURROO::
www.fundacioncarmenarnau.org


