
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
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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 arqueólogo Lukas Santiago
e o antropólogo Rafael
Quintía, ámbolos dous mem-
bros da SAGA, colaboraron no
proxecto "A Torre dos
Mouros". Asemade, Lukas
Santiago formou parte do
equipo técnico de arqueólogos que efectuou este
pioneiro proxecto de arqueoloxía social. A esca-
vación arqueolóxica na TToorrrree ddooss MMoouurrooss de
Lira, no concello de Carnota,  foi dirixida polo
arqueólogo Antón Malde e o proxecto está coor-
dinado, a nivel de comunicación,  polo xornalis-
ta Manuel Gago.

O modelo posto en
marcha na Torre dos
Mouros xira sobre
dous eixes directo-
res: a divulgación e
a participación. O
proxecto da Torre
dos Mouros é, xa que
logo, unha vangar-
dista aventura
arqueolóxica multi-
disciplinar onde as
diferentes dimen-
sións do proxecto se
combinan de tal
xeito que conforman
unha nova proposta
de ve-la arqueoloxía;
onde a investigación
vai da man da divul-
gación en tempo
real, onde as novas
tecnoloxías, a poten-
cia do audiovisual e
as redes sociais
cobran protagonis-
mo como novas
xanelas virtuais ó

servizo da divulgación e da
posta en valor do noso patri-
monio. Un proxecto onde o
meticuloso traballo dos
arqueólogos se sustenta na
colaboración directa dos
voluntarios que se converten

en actores e valedores do seu patrimonio; onde
a sociedade local se ve imbricada no proxecto e
onde a interacción coa xente e a retroalimenta-
ción que iso produce son tamén peza clave dos
alicerces desta proposta de intervención pionei-
ra no noso país.

Vaia dende aquí a
nosa noraboa ós
organizadores deste
proxecto.

Teñen toda a infor-
mación sobre este
proxecto e o seu
xacemento na web:
hhttttpp::////ttoorrrreeddoossmmoouu--
rrooss..nneett//
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Vista xeral da muralla principal do xacemento da 
Torre dos Mouros

O antropólogo da SAGA Rafael
Quintía traballando no xace-
mento da Torre dos Mouros

O arqueólogo da SAGA Lukas
Santiago na excavación da

Torre dos Mouros


