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Os mouros e as mouras:
máxicos enigmáticos da mitoloxía popular

Chioccia con i pulcini (galiña con pitos). Museo e Tesoro del Duomo di Monza, Italia



Mouros e mouras
Na procura de nós mesmos

Rafael Quintía Pereira

Os mitos, os mouros e as mouras
Falar de mouros e de mouras é falar de mitos, e falar de mitos é falar de

nós mesmos. Pero, a que nos referimos cando falamos de mitos? Os mitos
son sempre relatos transmitidos por vía oral, anónimos, e a súa orixe pérdese
no tempo. Son relatos dotados dunha grande e creativa imaxinación, están
perfectamente estruturados e corresponden a un esquema e a unha linguaxe
simbólica compartidos por unha colectividade. Son as sociedades as que
configuran os mitos construíndo interpretacións sobre o seu medio
ecolóxico e a súa realidade social. O mito é, xa que logo, unha narración que
usa unha linguaxe simbólica e que alude xeralmente a como se orixinou o
mundo, os seres humanos, os animais, a natureza, as crenzas, os ritos e
tódolos elementos constituíntes da realidade social e cultural dun pobo
determinado. Son relatos protagonizados normalmente por seres que
exceden a condición humana, como son os deuses, os heroes, os monstros,
os xigantes, as mouras e moitos dos seres míticos que parecen vinculados ó
folclore. Os mitos, pois, conteñen explicacións respecto ós temores, ás
dúbidas, ós anhelos e ás necesidades existenciais daquela comunidade ou
pobo que os constrúe. A sociedade tradicional galega desenvolve o seu
propio discurso a través dos mitos populares e nese discurso os mouros
cobran unha importancia relevante. 

Os mitos infórmannos acerca da sociedade que os conta, pero poden
conter tamén lembranzas de cousas que pertencen ó ámbito do pasado. É
por iso que os mitos —malia os que negan a existencia de supervivencias—
son responsables de que perduren moitas das crenzas dunha comunidade.
En moitos casos o mito entrégano-lo coñecemento da vida do home antigo
e a interpretación do seu pensamento e das súas accións. A mitoloxía
aparece, así, no auxilio de moitas disciplinas que estudan o home, como
poden se-la historia ou a antropoloxía. Por esta razón dise que debe merecer
igual respecto a relativa inexactitude dun texto mitolóxico e a exactitude
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relativa dun texto histórico. Esa é a importancia dos mitos, de aí a necesidade de transmitilos,
de contalos, de compartilos e de mantelos vivos.

É certo que construí-lo pasado dende o presente utilizando os materiais conservados no
folclore popular é unha empresa ousada e de final incerto, pois non temos seguridade de que os
mitos, costumes ou ritos conservados no noso folclore permanecesen inmutables ó longo do
tempo, máis ben ó contrario. Pero tamén é certo que negar que existan ritos e crenzas que
perduran no tempo ou que o folclore poida conservar algunha pegada do pasado, que ben
contextualizada e verificada poida ser un elemento útil de investigación, é un craso erro e ademais
infundado, unha ousadía se cabe aínda maior cá anterior e un luxo intelectual que non nos
podemos permitir se aspiramos a entende-lo que somos e o que fomos.

Os mitos son á cultura o que un compás a un mariñeiro: sérvennos de referencia, de
coordenadas coas que navegar nun mundo social e culturalmente construído. Dannos
seguridade, axudan a ordena-la realidade e a dotala de coherencia. As crenzas e os mitos
actualízanse, vanse recubrindo dun novo significado e adquirindo novas funcionalidades a
medida que muda a sociedade que os sustenta. Pero os mitos non son algo do pasado ou das
sociedades tradicionais e orais senón que constantemente estamos creando mitos, mitos
modernos que cumpren a mesma función que os antigos mitos. Para o grande antropólogo Lévi-
Strauss os mitos son instrumentos para procesar problemas lóxicos, invéntanse para mediar en
certos paradoxos ou contradicións fundamentais que unha cultura non pode resolver. Son
estruturas a través das cales se pode conferir sentido ó resto do mundo.

O mito dos mouros é un alicerce fundamental da nosa identidade como pobo e do que
chamamos a nosa cultura tradicional. Somos xente porque existen os mouros que non o son. Eles
son o soporte sobre o que pivota parte da nosa identidade. Sérvennos para definirnos grazas a
un proceso de alteridade, de confrontación de valores e representacións opostas. Os mouros
tamén nos axudan a ordena-lo noso territorio, a distingui-lo que é cultural do que é natural, a
separa-los espazos habitados, onde facémo-la vida cotiá, daqueles outros espazos que non son o
noso hábitat habitual. Sérvennos para cubrir un baleiro histórico e dotar de significado todos
eses restos do pasado que non sabemos quen fixo, para diferencia-lo feito por nós, o feito pola
natureza e o feito por aqueles que non somos nós e non lembramos quen fixo. Xunto cos santos
ou os lugares sacros, os mouros son un dos referentes sobre os que redefinímo-lo noso territorio
nunha clave mítica. Porque non debemos esquecer que para o galego tradicional o mundo
sobrenatural e intanxible é tan real coma o físico e tanxible, forma parte da súa realidade cotiá
sen causarlle ningún tipo de problema, pois a súa cultura dótao das ferramentas para xestionalo
e integralo sen traumas na súa particular cosmovisión.

Os mouros e as mouras parécense, comparten xeografías míticas, comportamentos e algúns
atributos, pero non son o mesmo. Na miña opinión a figura mítica da moura é anterior á dos
mouros. Parece claro que a moura conserva trazos que a relacionan con antigas deidades
femininas vinculadas á natureza e/ou ó destino. Pola contra, o mouro é un construto mítico,
simbólico, cultural xa que logo, para dar explicación ó noso pasado e para alicerza-la nosa
identidade, construída por oposición ó que eles son e representan. 

Por suposto, a interpretación dun mito é sempre persoal e subxectiva, porque tratamos cunha
linguaxe simbólica e o símbolo sempre é multívoco. Ademais, cada investigador achégase ó
obxecto de estudo dende un paradigma, uns valores e unha ideoloxía preestablecida que
condicionan a interpretación que se faga del, por moito que queiramos manter unha posición
obxectiva, distante e aséptica. Outro aspecto a ter en conta na análise dos mitos é que cada
elemento que o conforma ten a súa importancia: non é casual senón causal. Cada elemento
forma parte coherente dun discurso simbólico compacto e aglutinador e non se pode obviar
este feito. Polo tanto, analizar un mito é como debullar unha espiga de gran ou pelar unha
cebola, hai que ir pouco a pouco sacando envoltorios, grans e elementos e analizalos un a un,
individualmente, pero sen perde-lo contexto e o discurso do que forma parte. Dicía Lévi-Strauss
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que os mitos non só temos que lelos de esquerda a dereita, senón á vez
verticalmente, de arriba cara a abaixo, é dicir, tendo en conta as
correspondencias harmónicas ademais das melódicas.

Concordo tamén co historiador Marcial Tenreiro cando di que unha
análise sincrónica, por completa que sexa, non supón a negación inmediata
de calquera análise baseada nas orixes dos elementos estudados. Estamos
ante puntos de vista distintos pero complementarios.

Cando nace o mito da mourindade
Unha das grandes preguntas que nos podemos facer ó analiza-lo mito,

ou os mitos, da mourindade galega é saber dende cando temos constancia
—é dicir, proba escrita— da crenza tradicional nos mouros e nas mouras.
Tense por válido que a primeira referencia ós mouros que temos nun texto
escrito está no Recuento de las Casas Antiguas del Reino de Galicia de Vasco
de Aponte. Nesta obra do século XV fálase dunha expedición á Cova da
Coruxa que fixo un tal Álvaro Pérez en compaña dun freire e varios homes
máis. O relato narra como este grupo de homes penetrou na cova ata
chegaren a un gran río onde viron do outro lado «xentes estrañas, fermosas,
ricamente vestidas, tanxendo instrumentos e contemplando grandes tesouros».
Está claro que esa ‘xente estraña’ que habitaba no interior da cova e gardaba
valiosos tesouros son os nosos míticos mouros. Eses seres fermosos e
ricamente vestidos poderían facer referencia ás mouras. Os ríos
subterráneos, os tesouros ocultos, o son da música asociado ós mouros e ós
seus lugares, e o final do relato —co castigo por ter accedido e visto o
mundo da mourindade— é algo recorrente nas nosas lendas sobre mouros.
Vemos así que moitos dos elementos constituíntes dos nosos relatos
populares de mouros xa estaban artellados, cando menos, no século XVI.
Pero eu sospeito que podemos atopar unha pegada máis antiga: o Codex
Calixtinus fala, xa no século XII, das riquezas de Galicia nos seguintes
termos: «A terra dos galegos é rica en ouro e prata, e en tecidos e peles silvestres
e noutras riquezas e, sobre todo, en tesouros sarracenos». Esa referencia ós
‘tesouros sarracenos’ é moi sospeitosa, e resulta dificilmente crible que
existise na Galicia do XII a crenza de que os sarracenos deixaron grandes
tesouros se temos en conta o pouco impacto e pegada que os árabes deixaron
en Galicia, sendo o episodio do saqueo de Santiago a mans de Almanzor
(século X) o máis destacable da presenza árabe no noso territorio ou o
episodio que maior pegada puido deixar na memoria histórica da xente. Na
miña opinión é posible que eses sarracenos non sexan máis ca unha mala
interpretación e tradución literal que o autor do códice fixo partindo dos
nosos míticos mouros e das referencias orais que falaban dos tesouros e o
ouro dos mouros. De feito aínda hoxe hai moita xente, e incluso autores,
que confunden mouros galegos con sarracenos musulmáns. Polo tanto,
poderiamos pensar que a referencia que fai o autor do Codex a eses tesouros
de sarracenos non son outra cousa que os míticos tesouros dos non menos
míticos mouros. Se a miña sospeita é certa estariamos ante a demostración
de que as lendas de mouros e dos seus tesouros xa existían en Galicia no
século XII, perdurando ata hoxe de xeito case inalterado. Pero como ben
dixen, é tan só unha hipótese especulativa máis, e temo que só Aymerico
Picaud —a quen se lle atribúe a autoría do Códice— sabería a resposta de
se eses sarracenos eran o invasor árabe ou unha errada interpretación, como
aínda se fai hoxe en día, dos nosos ben queridos mouros.
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En canto ás mouras, Antonio Reigosa, Xosé Miranda e Xoán Cuba no seu Diccionario de seres
míticos galegos din que a primeira mención ás mouras é a de Vázquez de Orxas, a comezos do
século XVII, referente a un preito que mantivo cuns veciños pola propiedade dunha mámoa, na
que segundo testemuñaban vivía unha moura de pelo roxo e grandes riquezas. Mais no século
XVI Julián Íñiguez de Medrano na súa obra Silva curiosa, publicada en 1583, cóntanos a lenda
de Orcabella e o seu sepulcro situado no cumio do monte San Guillerme. A lenda de Orcabella,
da que falaremos máis adiante, entronca co mito da moura asociada a un megálito na súa versión
de Vella arrepiante. Tamén a figura da Raíña Lupa, da que se fala no Codex Calixtinus, ten
atributos e comportamentos propios dunha moura, como ben reflicte o traballo A Raíña Lupa.
As orixes pagás de Santiago do historiador Antonio Balboa Salgado. 

Do dito, e tendo en conta estes textos, a base de moitos dos aspectos do mito dos mouros e
das mouras semella remontarse no tempo varios séculos e, xa que logo, non pode afirmarse que
sexa unha construción recente da sociedade rural galega do século XX. Haberá que busca-la
orixe e o motivo do seu nacemento noutras razóns e noutros tempos.

1. Que son os mouros
Os mouros pertencen a unha categoría que poderiamos definir como raza mítica. A crenza

en poboacións míticas, sexan reminiscencias de habitantes de épocas prehistóricas ou creación
cultural para explicar ese pasado, é algo común ós países da Europa atlántica. Estas crenzas
afloran, por exemplo, nos termos que se usan para denominar aqueles monumentos megalíticos
que se atribúen á man destes misteriosos pobos. Os dolmens en Francia denomínanse Maison
des fées, Maison de Diable, Forn de Géants; en Suíza ás pedras con coviñas chámanlles
Heidensteinen (pedras dos pagáns) ou hexensteiner (pedras das bruxas); na Alemaña, tedten steine
(pedras dos mortos); en Galicia falamos de casa dos mouros, arca da moura, laxa dos mouros,
cortellos dos mouros, fornos dos mouros, etc. A microtoponimia de Galicia dá fiel testemuño
da crenza na nosa propia raza mítica, os mouros. Os Asentos dos Mouros do castro de
Soutomerille, en Castroverde; a Silla dos Mouros no alto do Espicho do Faro, en Salceda de
Caselas; a Pía da Moura, en Entrimo; a Eira dos Mouros, no castro de Toiriz en Silleda; o Chan
das Mouras ou Outeiro das Mouras, na parroquia pontevedresa de San Martiño de Salcedo; o
Burato dos Mouros do Pico Sacro; a Pena dos Mouros, na Fraga de Marrondo (Castroverde) ou
a Pena da Moura do monte Bocelo en Toques son só algunhas destas xeografías míticas
construídas polos mouros.
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Estes nosos mouros son
similares ós Aes Sidhe —
raza mítica dos outeiros
sagrados da mitoloxía
irlandesa— ou ós Ben sidhe
—habitantes do Sidh— e
tamén ós Korrigan bretóns,
ós Sleigh Beggey de Illa de
Man e ós Spriggans da
Cornualla, seres míticos
feos e terribles que gardan
tesouros nos crómlechs,
túmulos, amilladoiros e
outros megálitos e que,

como os nosos nubeiros, son quen de crear tormentas de grande poder
destrutivo. Temos tamén un paralelo no Tuatha De Danan, pobo mítico
das crónicas irlandesas que foi derrotado pola invasión dos Milesianos
provenientes de Galicia e que viven dende entón ocultos baixo terra, baixo
os túmulos e os castros, como fan os nosos mouros. Os Korred da mitoloxía
bretoa foron, segundo as lendas, os que construíron os menhires e os
dolmens. As similitudes entre estes mitos galegos (mouros e mouras) e os
que atopamos nos países do arco atlántico e do norte de España, fannos
pensar que toda esta franxa europea pertenceu no pasado a unha mesma
área cultural. Nesta liña interpretativa, o historiador Marcial Tenreiro
argumenta que a orixe da converxencia do folclore no occidente europeo
pódese deber, ben a contactos históricos e culturais moi dilatados no tempo,
ben á presenza de elementos de substrato cultural común ós distintos países
sobre os que se estruturou o folclore posterior e propio de cada zona.

Os mouros galegos son considerados, na sociedade rural, os antigos
poboadores do noso territorio, pero non os devanceiros. Nós somos os
cristiáns, eles son os xentís. Nós somos a xente, eles son os mouros. Eles, a
diferenza de nós, saen de noite e dormen de día, viven debaixo da terra,
debaixo da auga, dentro de rochas, en covas e en casas e pazos baixo os
outeiros, mentres nós vivimos na superficie. É un xeito de construí-la nosa
identidade por alteridade, por oposición. O pobo tende a distancialos, pois
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aínda que os dota de estruturas sociais, necesidades, crenzas relixiosas e preocupacións propias
da humanidade actual, faino dende un punto de vista épico. Os mouros, malia seren
considerados unha raza distinta e de pel escura, teñen as mesmas necesidades vitais ca nós en
canto a bebida, comida, vestido, diversión ou alimento espiritual. Realizan actividades comúns
ós campesiños: cociñan, collen auga, fan o pan e a matanza. Eles, aínda que posúen grandes
tesouros, tamén necesitan traballar para vivir. Aínda que non adoitan traballa-la terra, os mouros
tamén van moer de noite no muíño, gradan, mallan, pescan nos ríos, lavan a roupa nas pías dos
penedos, traballan a pedra do monte, fan fornos, berces, maseiros, bañeiras, crían gando, galiñas,
porcos e levan as greas a beber no río, xeralmente por túneles e pasadoiros subterráneos. Os
mouros constrúen, entre outras edificacións, castros, minas e túneles. Pero tamén se divirten, fan
música, van á feira, incluso as mouras acostuman ir ó baile, á festa ou ó fiadeiro. Tamén teñen
crenzas relixiosas, aínda que non son cristiás. Os mouros fan sacrificios nos penedos, din ou
escoitan misa nas pías e nos penedos e teñen igrexas e capelas baixo os outeiros e castros, templos
para orar baixo a terra.

Os mouros, a diferenza do pobo campesiño —sempre afeito a loitar pola supervivencia e a
vivir a miúdo nun estado de carencia xeneralizada—, son donos de grandes riquezas, teñen
fabulosos tesouros —case sempre encantados—, huchas e arcas cheas de ouro. Os seus obxectos
cotiáns como grades, arados, carros e incluso os bois e outros animais, son de ouro. Gardan,
ademais, minas de ouro e de veleno e/ou alcatrán. Tenden enormes cadeas de ouro que van dun
castro a outro ou dun monte a un río, teñen galiñas máxicas que crían roladas de pitiños de ouro.
Os mouros interactúan cos homes, fan tratos coa xente e tamén transaccións. Os mouros piden
favores que pagan con tesouros ou ofrecen riquezas a cambio do cumprimento dun trato ou
dun servizo e do silencio do contratante. O mouro sempre cumpre a súa parte do trato pero o
humano non adoita facelo, co conseguinte castigo ou desgraza. Segundo Aparicio Casado a
relación xente-mouro é unha relación de comenencia, na que este investigador ve «un reflexo das
peculiaridades que adoptan as relacións de veciñanza no agro galego, nas que o veciño é, ó mesmo
tempo, un colaborador de quen non se pode prescindir e un competidor que, na disputa de terras, rega
ou dereitos de paso, pode causar fortes prexuízos.»

O mundo da mourindade é subterráneo. Os mouros habitan baixo a croa dos castros, nas
mámoas, nos penedos ou nas covas. Son símbolos da natureza salvaxe que se opón á cultura
presente na aldea. Eles fabricaron e usaron as pías dos penedos para recolle-la auga do ceo, para
usalas como mesas, como bebedoiros e tamén como altares de sacrificio. Construíron cadeiras
e tronos de pedra para os seus reis, cortellos para o seu gando, pazos, torres, castros... Obras que
lles confiren poderes titánicos, misteriosos e sobrehumanos. Poderes taumatúrxicos para crear
prodixios. En Galicia, xa que logo, calquera construción ou ruína de orixe descoñecida ou
penedo que non semella natural é, para os paisanos, cousa de mouros, do tempo dos mouros.
O que non se sabe quen o fixo (castros, pedras con riscos, aras, petróglifos, antas…) é, na nosa
terra, cousa de mouros. 

Moitas lendas de mouros reflicten a crenza de que o tempo dos mouros foi conflitivo e bélico,
un período de loitas constantes entre distintos pobos e xentes. Un tempo mítico e pasado polo
que desfilaron unha serie de razas de maneira sucesiva e conflitiva. Esas razas mitificadas
constitúen a nosa mourindade, é dicir, os mouros. A definición por alteridade e o transcurso do
tempo e dos seus sucesos históricos —lembra Aparicio Casado— fan que se categorice como
mouros a celtas, romanos, franceses, musulmáns, viquingos, facciosos e incluso carlistas.

En canto á orixe dos mouros, os investigadores non se poñen de acordo. Uns, como
Alexandre Parafita, identifícanos cos mouros históricos, é dicir, con aqueles sarracenos de pel
escura e relixión musulmá que invadiron a península ibérica. Para outros, como X. M. González
Reboredo, o mouro é unha simbolización extrema do ‘non labrego’. Non faltan autores que
relacionan a figura dos mouros cos mortos, por exemplo o filólogo Isidoro Millán, para quen a
voz latina maurus (de onde deriva mouro) procede do céltico mrvos, que nos leva ó latín mortuus,
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é dicir, mortos. De aí que para moitos autores eses mouros sexan os mortos
ou as razas desaparecidas. Para moitos etnógrafos e mitólogos, entre os que
se atopaban os primeiros investigadores do noso folclore como Vicente
Risco, todas estas razas míticas, xentes máxicas e non cristiás, serían a
memoria mitificada dos antigos poboadores de Galicia que foron vítimas
dunha lei do esquecemento dos feitos históricos debido á chegada do
cristianismo. Pero, na miña humilde opinión, incluso corrixindo o que teño
dito noutras ocasións, os mouros non son o recordo dos habitantes
prehistóricos de Galicia, ou non son só a lembranza deses primeiros
poboadores, senón que ante todo son unha construción cultural e simbólica
xerada pola sociedade tradicional galega para explicar, entre outras cousas,
ese pasado testemuñado polo rexistro arqueolóxico. Dalgún xeito o mito
dos mouros funciona como un discurso histórico, cumpre a función de
explica-lo pasado, pero nunha clave popular onde os conceptos do tempo
e espazo traspasan as limitacións das leis físicas e da crónica histórica para
situarse nun plano de existencia alternativo e paralelo, o plano do mito.
Incluso poderiamos dicir que o mito da raza dos mouros ten algo de mito
de creación no que se produce a separación dos homes —a xente— e os
deuses, convertidos en mouros. Para outros investigadores son a mitificación
de antigas deidades xa esquecidas e fagocitadas pola nova fe cristiá. Non
debemos esquecer tampouco a proposta máis actual, xa exposta en liñas
anteriores e centrada na antropoloxía cultural, na que os mouros serían
unha especie de imaxe inversa do labrego, de construto simbólico para
explica-los restos descoñecidos do pasado e para axudar a defini-la
identidade do pobo campesiño da Galicia rural. 

Como se pode ver, moitas son as explicacións que tentan desentraña-lo
misterio que agocha a orixe da figura dos mouros. Ningunha explicación é
excluínte. Mesmo pode ser que todas elas conteñan algo da verdadeira orixe
do mito da mourindade, pois os mitos compóñense de moitos elementos e
matices, e sempre son susceptibles de mudar ou de recibir novas achegas co
paso do tempo. Por iso, unha explicación válida de cal é a función que
cumpre este mito no século XVI non ten por que selo para o século XXI.
Aínda que cómpre lembrar que unha cousa é función e outra cousa é orixe
e, ás veces, cando falamos de mouros, confundimos unha cousa con outra.
Así, podemos atopar unha explicación coherente e actual ó porqué da
pervivencia destes mitos na nosa cultura e sobre que funcións desempeñan
na sociedade rural actual, pero non te-la resposta idónea á pregunta de como
naceron os devanditos relatos e crenzas.

1.1. Xeografías da mourindade. A parroquia dos mouros
Xa dixemos que, na mentalidade tradicional, os mouros construíron os

nosos monumentos antigos, pero estes primixenios construtores e
moradores non desapareceron co devir do tempo senón que, na concepción
tradicional, seguen vivos no presente histórico. Son, pois, seres do pasado
que viven no presente, mais noutro plano de realidade existencial, nunha
xeografía mítica paralela ó noso mundo pero que cristaliza nesas ruínas
arqueolóxicas. Poderiamos dicir que, dalgún xeito, os mouros rompen a
concepción lineal do tempo: veñen do pasado pero viven no presente.
Comparten, logo, un cronotopo similar ó dos defuntos, sempre presentes
nas crenzas e na vida social da comunidade rural galega. De igual xeito que
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existe a parroquia dos vivos e a parroquia dos defuntos, existe a parroquia da xente e a parroquia
dos mouros. Pero entre a parroquia dos mouros e a parroquia da xente hai unha separación,
máis física e tanxible que a que hai entre vivos e defuntos pois, normalmente, os lugares onde
habita a mourindade corresponden a topografías montesías, a lugares afastados do núcleo
habitacional rural, xa que é nestes lugares onde se atopan as ruínas dos castros, das mámoas, as
covas, os penedos e demais xeografías onde atopan acubillo. Polo tanto, a xeografía mítica ou
hábitat propio da mourindade é sempre distinto do da xente, son as ruínas e xacementos
arqueolóxicos (castros, mámoas, petróglifos, pedrafitas, castelos, etc.); son, xa que logo, lugares
que podemos clasificar como froito de actividades culturais. Pero os mouros e as mouras habitan
tamén en lugares naturais pero que parecen feitos ou construídos por alguén, é dicir, que na
óptica do campesiño non poden ser froito da simple natureza. Nesta categoría entrarían as pías,
as marmitas de xigante, os corgos, os pozos, os penedos figurativos, as pedras cabaleiradas, etc. 

Vemos daquela que o campesiño distingue perfectamente na paisaxe os elementos que son
de carácter natural —obviamente, segundo os seus coñecementos— daqueles froito da acción
humana. Prodúcese neste proceso de observación e categorización unha ordenación simbólica
da paisaxe entre a natural fronte á cultural nosa e á cultural allea. Cando ese resto cultural pode
ser inscrito no seu coñecemento histórico, o campesiño percíbeo como obra dos seus
devanceiros; no caso contrario será ‘cousa dos mouros’.

Estas xeografías mouras están sempre localizadas en zonas non habitadas, non forman parte
do núcleo da aldea nin dos agros, senón que pertencen a lugares secundarios e marxinais, lugares
periféricos que son visitados polo campesiño esporadicamente para realizar labores forestais
—como recoller leña, toxo, pedra— ou para leva-lo gando pacer. Por iso os encontros entre a
xente e os mouros se producen cando o humano transita polo seu territorio, o que eu chamo a
parroquia dos mouros. Precisamente ese hábitat salvaxe axuda tamén a defini-la súa identidade.
Unha identidade, como xa dixemos, construída por oposición fronte ó que é a vida social e a
esencia do labrego.

1.2. Para que serve o mito dos mouros? 
Se xa falamos de cal puido se-la orixe dos mouros e cales os materiais dos que foron

conformados estes seres míticos, toca agora preguntarse para que serven, que función cumpren
na nosa sociedade rural do século XXI ou, cando menos, cal era a que cumprían no pasado
século XX. De todo o dito ata agora pódense tirar unha serie de conclusións que resumirei nas
seguintes funcións que poden desempeña-los mouros como construción cultural dunha
sociedade rural:

1. O concepto dos mouros axuda a definir e a construí-la nosa identidade. Xa se explicou
como a través dun proceso de alteridade o labrego e a súa sociedade se definen fronte ó
mouro e á súa natureza.

2. O mito dos mouros axuda a ordenar e a construí-la paisaxe definindo o que é natural e
o que é cultural, o que fixemos nós, o que fixeron eles e o que fixo a natureza; axuda a
establecer cal é o espazo da xente e do social e cal é o dos mouros.

3. Os relatos de mouros son un vehículo de transmisión da nosa ideoloxía, dos nosos valores
e das nosas ideas colectivas. Entre estes valores podemos cita-lo valor do traballo, tan
enaltecido na sociedade tradicional galega; a idea de que facerse rico sen esforzo e sen
traballar non está valorado na sociedade galega e ademais é perigoso e desestabilizador; a
importancia de mante-la palabra dada, de que rompe-lo pacto trae graves consecuencias;
a importancia da discreción e o sixilo nas relacións sociais, sobre todos nas económicas;
os valores cristiáns, a idea latente de que ser cristián nos fai ser xente. As lendas de mouros
transmiten tamén as ideas e estereotipos que rodean a figura da muller na sociedade rural
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galega. A muller é rexoubeira, indiscreta e tamén é perigoso que o
home lle faga moito caso e se deixe levar polos seus caprichos e
desexos. Sanciónase, pois, a debilidade do home que non controla a
súa muller.

4. En opinión de Aparicio Casado as lendas de mouros tamén reflicten
unha preocupación pola pobreza e unha sobrevaloración da riqueza
representada nos tesouros dos mouros, na abundancia de alimentos
e na figura dese porco que tantas veces alimentan os mouros.

5. O valor moral e de aviso que encerra o mito dos mouros. A idea,
sempre presente, de que existiu outra raza anterior á nosa e que
pereceu ou quedou confinada a un mundo soterrado, o que nos
podería pasar a nós mesmos se non seguimos as normas e a orde
establecida. 

6. Por último, na miña opinión o mito dos mouros reflicte, asemade,
unha cosmovisión e unha forma de interpretar e concibi-lo tempo e
o pasado. Dicía Lévi-Strauss que as sociedades quentes —sociedades
modernas e industrializadas— sitúan o pasado e o presente nun
único continuo: o tempo represéntase como unha secuencia
acumulativa no que cada momento procede do anterior e anuncia o
próximo. En cambio, as sociedades frías  —sociedades tradicionais
como a galega— consideran que o presente xorde do pasado pero á
vez flúe de xeito paralelo a este. 

2. As mouras
Se desentraña-lo significado da figura mítica dos mouros é por si un

labor difícil, facelo co mito da moura éo, se cabe, aínda máis, porque as
lendas de mouras son moito máis ricas e detalladas en matices e símbolos
que as dos mouros. Só o feito de individualiza-la identidade da personaxe
da lenda —a moura— fronte ó concepto máis abstracto e global de mouros
fai que esta análise teña que ser máis profunda, holística e detallada. Pero
vaiamos por partes. 

2.1. Que é unha moura
As mouras —tamén coñecidas como donas, damas, señoras, señoritas,

princesas, raíñas, etc— son mulleres encantadas, de enorme beleza resaltada
polo seu cabelo roxo, rubio ou louro, a súa pel branca e as súas meixelas
rosadas. As mouras viven en fontes, pozas, ríos, penedos, castros, mámoas
e noutros monumentos arqueolóxicos ou formacións naturais peculiares.
Represéntanse como seres sensuais, sedutores pero tamén perigosos. Posúen
grandes riquezas, alfaias e obxectos de ouro —como peites, tesoiras e galiñas
e pitos de ouro— que xeralmente poñen a delourar en datas especiais, como
a mañanciña de San Xoán. As mouras posúen unha forza sobrehumana,
son quen de construír megálitos e pedras figurativas que levan sobre as súas
cabezas. Representan, dalgún xeito, a forza do sobrenatural. Adoitan
presentarse fiando cunha roca na man e, ás veces, cun neno na outra. Este
tipo de representación é moi habitual nas lendas de mouras que narran a
orixe dun megálito ou dunha formación rochosa estraña. 

Nos encontros cos homes as mouras, como seres encantados que son,
adoptan a miúdo a fasquía dunha arrepiante serpe que acostuma pedir un
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bico para poder desface-lo feitizo que a engaiola. Outras veces o culebrón preséntase cunha flor
nos beizos e se o home ten o valor de collerlla fará que a moura rompa o seu encantamento e
recobre o aspecto normal. Vicente Risco fixo unha clasificación das diferentes manifestacións da
moura. Vexamos unha síntese de como se nos pode presentar esa moura segundo o dito polo
ilustre etnógrafo:

1. A moura aparece peiteando o seu cabelo dourado ou rubio cun peite de ouro.
2. A moura aparece cunha tenda ou unha manta chea de alfaias e cousas de ouro postas a

asollar. O camiñante que topa con ela ten que responde-las preguntas da moura. Se non
atina coa resposta correcta sobrevenlle unha desgraza.

3. A moura preséntase diante dun mozo ó que cita para que veña desencantala outro día. O
día da cita a moura preséntase en feitura de serpe, e o mozo debe vence-lo medo ou o noxo
se a quere desencantar. Ás veces, a moura serpentiforme aparece cun caravel nos beizos
que o mozo ten que quitarlle, ou pídelle un bico nos beizos. Eses son os xeitos de rompe-
-lo feitizo ou encantamento que engaiola a moura.

4. As mouras que se aparecen, ás veces tres, están encantadas nunha fonte ou nunha peneda.

A estas posibilidades eu engadiría un par delas máis:

5. A moura aparéceselle a unha persoa e pídelle un favor —por exemplo, que a peitee— e
dálle en agradecemento un presente, xeralmente de ouro, pero a recompensa sempre está
condicionada a gardar un segredo ou a non ve-lo agasallo ata chegar a casa.

6. A moura aparécese coidando unha galiña con sete pitos de ouro.

2.2. Os atributos da moura
Cando se analizan as lendas de mouras podemos observar que varios son os seus atributos,

que veñen marcados polo seu particular comportamento e polos obxectos que entran en escena
neste xogo simbólico de seres, encontros e topografías. 

A roca, o fuso e as tesoiras
Vimos, tamén, que son moi numerosas as lendas onde a moura aparece fiando na roca ou

cun fuso, como por exemplo a moura que fixo a Pena dos Mouros de Begonte. A roca e o fuso
co que acostuma a fiar a moura nas súas aparicións equipárana a unha criatura dadora de vida
e dona dos destinos da xente. As tesoiras de ouro que moitas veces forman parte dos tesouros
que pon a delourar vólvena pór en relación coa idea anterior, xa que as tesoiras son un dos
atributos das costureiras e fiandeiras: son un símbolo ambivalente que pode expresar tanto
creación como destrución, o nacemento e a morte; o seu carácter simbólico aparece asociado ó
destino e, como obxecto cortante que é, tamén é símbolo de morte. E o mesmo ocorre cando a
moura aparece relacionada cunha máquina de coser, tear ou similar.

Diciamos que os elementos que conforman os mitos nunca son casuais e sempre están
dotados de significado. Estes obxectos (roca, fuso e tesoiras), de profundo carácter simbólico,
unido ó feito de que as mouras se presentan moitas veces en forma de tríades, fai inevitable que
se estableza o paralelo entre as tres mouras e as diferentes tríades que atopamos tanto na mitoloxía
grecolatina como na nórdica ou na céltica. Por exemplo, as tres Moiras (Cloto, Láquesis e
Átropos) —sorte de divindades da mitoloxía grega— personificaban o destino, controlaban o
fío da vida de tódolos mortais, dende que nacían ata a súa morte. Na mitoloxía romana as Moiras
atopan o seu paralelo na Parcas (Nona, Décima e Morta), que controlaban o destino e a vida de
cada mortal. Na mitoloxía nórdica temos figuras similares: ás Normas. Na mitoloxía irlandesa
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atopámo-la deusa Brigid, de quen se di que fixo o primeiro pano de Irlanda
tecendo con fíos sandadores; segundo o Glosario de Comac tiña dúas irmás,
tamén de nome Brigid, e amósasenos como unha clásica deusa tripla céltica. 

Existe, xa que logo, unha relación simbólica clara entre a moura que fía
na roca e as deusas indoeuropeas que fían o destino. Temos daquela, nas
tesoiras, o fuso e a roca —os verdadeiros atributos da súa categoría—, un
fío conector entre as mouras e as divindades relacionadas co destino e coa
morte, pero tamén coa creación e co nacemento. Unhas conexións e
paralelos que, ó meu parecer, non poden ser casuais senón que teñen que
corresponder ó pouso simbólico que estas antigas deidades deixaron no
noso folclore a través do mito da moura, capaz de fagocitar, transformar e
transmitir algúns dos aspectos esenciais daquelas deidades precristiás. Algo
que non debe parecer estraño, pois incluso as virxes e santas cristiás se ven
influídas por estas ideas que asocian as potencias divinas cos atributos das
costureiras e fiandeiras, debido ó valor simbólico que estas teñen como
facedoras da vida e xestoras do destino. Por exemplo, en Portugal, na Póvoa
de Varzim, a Virxe que sae na procesión de Semana Santa leva na man unha
roca e vai fiando nela. Vemos un exemplo aínda máis significativo nun
ensalmo recitado para cura-las belidas que recolleu o etnógrafo salmantino
Juan Francisco Blanco: 

La Virgen San Lucía
tres hijas tenía:
la una urdía,
la otra tejía,
la otra todo lo deshacía.

A moura co peite de ouro e a súa sexualidade perigosa
O peite de ouro co que peitea os seus cabelos é símbolo de sensualidade

e feminidade pero, asemade, os peites, por formaren parte dos enxovais
mortuorios dende a Idade do Bronce, están relacionados co Alén e portan,
xa que logo, unha grande carga escatolóxica. Os estudos etnográficos galegos
contan como ata mediado o século XX aínda era frecuente nas nosas aldeas
enterra-los mortos co seu peite no cadaleito. 

En opinión de Mar Llinares «o feito de peitearse en público ou de mostrar
un cabelo fermoso e ben coidado resulta ser, na cultura galega, un elemento de
sedución eficaz. A muller que está no río ou na fonte resulta tamén moi
atractiva para o home.» A moura galega preséntase nas nosas lendas como
unha muller cargada de sensualidade e de grande atractivo sexual. O seu
comportamento activo no plano do cortexo e a súa carnalidade non
disimulada fan desta personaxe mítica un prototipo da sexualidade feminina
salvaxe e instintiva. É precisamente este carácter e o seu comportamento
sexual desinhibido o que supón un engado para o home que topa con ela
e, asemade, un perigo dificilmente controlable.

Xa dixemos que o mito da moura galega garda unha estreita relación
con outras figuras similares do folclore europeo, sobre todo do arco
atlántico. Podemos, por tanto, botar man da mitoloxía dalgúns destes países
e ver qué podemos atopar referente a este carácter sexual nas súas
equivalentes europeas. Por exemplo, cando estudámo-lo papel que
desempeñan as mulleres —xa sexan guerreiras, raíñas ou deusas— nos ciclos
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mitolóxicos irlandeses e galeses, atopamos moitas coincidencias co que nos narran as lendas
galegas sobre o carácter da moura. Nas lendas tradicionais irlandesas son as mulleres as que
cortexan, escollen e conseguen os heroicos guerreiros. Son elas quen levan a iniciativa. Sírvanos
como mostra Macha, a deusa tripartita da guerra que aparece no coñecido como Ciclo do Ulster
e no Leahbar Gabhála. Macha preséntase nas súas tres personificacións —Macha, Morrigan e
Badbt— como unha devoradora de homes cun insaciable apetito sexual que ilustra a súa
condición de nai e a súa infinda capacidade fecundadora. Esta deusa da mitoloxía irlandesa —
Macha— presenta, como veremos, un comportamento similar ó que amosan as nosas mouras
en moitas das lendas tradicionais. Macha toma as súas propias decisións acerca da sexualidade,
e a súa capacidade de amor, de paixón, de xuventude eterna e beleza son indicativo do seu
anterior carácter como deusa da fertilidade sempre renovable. Outra das deusas similar da
tradición irlandesa sería Medb: o seu carácter promiscuo defínea como unha deusa da fertilidade
do país, personificación da Terra, do reino e da súa prosperidade. 

Pero vexamos como se comportan as nosas mouras. Cóntase, por exemplo, que a moura de
Rosén (Ourense) era tan extremadamente promiscua que tivera tratos carnais con tódolos homes
da parroquia. Esta moura arrepiante chegou a devora-los seus propios fillos, todos eles de pai
humano. No monte do Seixo (Cerdedo) e nun penedo coñecido como Almohadilla de Pirocha
habita unha temible moura papahomes. A lenda, recollida polo escritor Carlos Solla, conta que
Pirocha agarda o inxenuo camiñante que pasa polo lugar para engaiolalo cos seus encantos de
muller e despois de deitarse con el devora o seu corpo —como se dunha parraguesa se tratase—
e encerra a súa alma no penedo que lle serve de leito. Xa que logo, poderiamos intuír que se a
moura se comporta no plano sexual e das súas relacións cos homes tal e como se comportan as
deidades da Soberanía ou da Terra, é porque ámbalas figuras poden compartir un mesmo
substrato ideolóxico, podendo ser a nosa moura unha representación desas antigas deidades que
tan ben describen os ciclos mitolóxicos irlandeses.

A serpe e a moura
É interesante destaca-la relación que se establece nas lendas entre as mouras e as serpes. A

serpe é un animal de enorme carga simbólica e de carácter antagónico segundo falemos dunha
cultura ou doutra; incluso dentro da cultura popular galega presenta caracteres opostos. Para o
cristianismo a serpe representa o mal, o pecado, a tentación, quizais porque para outras culturas
e relixións anteriores a serpe tiña connotacións positivas, sendo un dos atributos e símbolos
máis típicos das deusas mediterráneas e orientais asociadas á terra e a fertilidade. Malia os séculos
de cristianismo e o intenso labor evanxelizador, aínda persisten na cultura popular galega
reminiscencias desas virtudes positivas asociadas ás serpentes. Un bo exemplo etnográfico
atopámolo na Illa de Ons onde, ata mediado o século XX, cando unha muller ía dar a luz
colocábaselle unha camisa de cóbrega ó redor do ventre para facilitarlle o parto. Outro exemplo
témolo no rito que se celebraba na Pedra da Serpe que existe no Castro de Penalba de
Campolameiro: na noite de San Xoán aquelas parellas que querían concibir achegábanse á Pedra
da Serpe e deixaban, para a serpe que alí habitaba, unha ofrenda propiciatoria en forma de leite
de vaca que estivese criando. É crenza popular que as serpes se volven tolas polo leite, polo que
se cre que acoden a beber dos ubres das vacas mentres estas dormen. Incluso hai quen di que
tamén se achegan á cama das mulleres que acaban de parir co mesmo larpeiro obxectivo, ou ós
berces dos nenos pequenos a chuchárlle-lo leite que lles queda nos beizos. 

A forma fálica da serpe asóciaa á virilidade, ó aspecto masculino da fecundidade, pero a súa
capacidade para dilata-lo seu corpo no proceso de deglutición asimílaa a un ventre fecundo e,
xa que logo, ó aspecto feminino da fertilidade. A serpe, asemade, representa —pola súa dinámica
de muda-la pel cada ano— a capacidade rexeneradora da natureza e o poder fertilizante, ademais
de ter un importante carácter psicopompo.
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A asociación entre moura e serpe remítenos ós ciclos da terra e da
natureza. A moura que se converte en serpe representa o poder de
rexeneración da terra e o ciclo de nacemento, vida e morte simbolizado a
través da muda da súa pel; representa tamén a fertilidade polo carácter
ambivalente —masculino-feminino— da serpe. Pero como os mitos mudan
e se reinventan co transcurso do tempo, debido ó cristianismo a moura que
se mostra como cóbrega ante os ollos do incauto que topa con ela tamén
representa o perigo, a tentación e o pecado da sexualidade e, por extensión
e relación, o perigo latente que a muller representa para o home.

A moura construtora de megálitos
A moura aparece en moitas lendas como un ser de forza sobrehumana

capaz de transportar enormes pedras na cabeza e de construír dolmens,
pedrafitas e outras formacións rochosas colosais: é a moura construtora de
megálitos. En Galicia temos multitude de exemplos sobre esta crenza,
citaremos un par deles: a Arca da Orga de Vimianzo que fixo unha Vella
mentres ía fiando na roca e o dolmen coñecido como Casa da Moura de
Queguas (Entrimo) que foi construída por unha moura na noite de San
Xoán levando as pedras na cabeza e fiando ó mesmo tempo con sete fusos;
o dolmen da Parxubeira, en Mazaricos, tamén foi feito por unha moura
que viña fiando na roca e cun fillo no colo ó que daba de mamar. 

Este mesmo esquema mítico aparece noutras zonas do norte peninsular,
dende o Pireneo aragonés ata Asturias. Para Fernando Alonso a moura, de
ser na súa etapa máis primitiva a construtora de megálitos ou creadora
dunha contorna natural, continúa na Idade Media e en épocas posteriores
sendo a responsable da construción de monumentos arcaicos, sen variar en
nada a actividade construtora que se lle atribúe nos relatos antigos. Temos
un exemplo no coñecido como Arco da Moura ou Arco da Condesa, un
acueduto que se atopa no interior da Finca de Frendoal, en Cangas do
Morrazo. Deste acueduto, posiblemente de orixe romana, aínda que se cre
que foi remodelado en época medieval, dise que o fixo unha moura. Para
este historiador a figura da moura construtora de megálitos, tan enraizada
na imaxinación das sucesivas xeracións, só se pode explicar como «un
fenómeno de relixiosidade popular xurdido en época prehistórica como dogma
de fe. Posteriormente, co paso do tempo, transformado en mito e incluso
conservado en toda a súa pureza ideolóxica e doutrinal na imaxinación cristiá.»

Outros atributos da moura
– A posesión de alfaias, xoias, tesouros e cousas de ouro é sinal de

abundancia e fartura e, por extensión, tamén de fertilidade e
bonanza.

– O pan que demandan algunhas mouras para seren desencantadas é
o alimento esencial, o símbolo da vida. Algúns autores como López
Cuevillas relaciónano coas ofrendas de pan que se lles facían ás ninfas
e que cita San Martiño de Dumio no seu De corretione rusticorum.
Pola contra, para outros investigadores como Criado Boado o pan
está cargado de connotacións sexuais. 

– O tema do leite, tamén presente nalgunhas lendas onde a moura lle
pide a un rapaz unha cunca de leite para desface-lo seu feitizo, pode
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facer relación á sexualidade a través dunha relación entre leite e seme, como apunta Mar
Llinares. Esta asociación da moura co leite —lembremos que tamén existe unha forte
vinculación no noso folclore entre serpe e leite— reforzaría a idea da moura como un ser
de enorme carga sexual.

Son estes algúns dos aspectos, facianas e atributos máis significativos da moura, que deberían
ser obxecto dun estudo máis pormenorizado que o que achega o presente traballo. 

2.3. O hábitat da moura e o binomio moura-pedra e moura-auga
A moura e a xeografía mítica na que se aparece representan un binomio indisoluble que debe

ser tido en conta e estudado tamén en conxunto. As pedras figurativas nas que habita a moura,
as fontes ou o ríos a carón dos que se aparece, cobran un importante significado inevitablemente
relacionado co da moura: son o seu soporte físico, tanxible e material, pero tamén forman parte
do armazón simbólico que constrúe a mítica figura. 

A moura e a pedra
Se partimos da hipótese de que a moura conserva trazas dunha antiga deidade da natureza,

non é casual, daquela, que esta se asocie a penedos e a augas, xa que ámbolos elementos son
considerados dende antigo espazos para a hierofanía. Pero tamén podemos establece-la relación
ó revés: o feito de que a moura se asocie a determinados penedos e ás augas —tendo estes o
significado que imos explicar a continuación— reforza a idea de que as mouras estean
relacionadas coa fertilidade, o Alén e con antigas deidades da natureza, da vida ou do destino. 

A pedra era o único da natureza que, a ollos dos primeiros poboadores, permanecía
inalterable, e de aí que se identificasen coa deidade, sobre todo cando estas grandes rochas
presentaban características morfolóxicas peculiares, con feitura de grandes ovos ou de ventres
fecundos que evocaban ideas de renacemento, ou cando presentaban un aspecto figurativo que
puidese incitar a algún tipo de asociación especial de corte máxico-mítico. Os testemuños de
litolatría, ou culto asociado ás pedras, en Galicia foron recollidos dende a antigüidade, o que nos
indica que os actuais rituais que se celebran en ermidas e santuarios non son máis ca
supervivencias daqueles ancestrais cultos litolátricos tan enraizados na nosa terra. 

Pero as pedras tamén teñen unha estreita relación coa fertilidade xa que se cre que
determinados penedos teñen a facultade de favorecela. Di Mircea Eliade que «nas pedras de
fecundidade está o espírito petrificado dos antepasados.» Na xeografía galega abundan os exemplos
destes enclaves rochosos asociados a ritos de fertilidade. Do dito anteriormente podemos afirmar
que en Galicia, como noutros moitos lugares de Europa, determinadas pedras posúen virtudes
especiais, a miúdo relacionadas coa fertilidade e tamén coa sandación de doenzas tanto do corpo
como do espírito. Fertilidade, por outra banda, que é un dos atributos relacionados coa figura
da moura. Se a isto se lle engade que a moura adoita presentarse ou vivir en moitos destes
peculiares e máxicos penedos, o círculo de relacións queda pechado: moura—pedra—
fertilidade—moura.

Estas primitivas crenzas litolátricas serían cristianizadas, ben coa erección de ermidas ou ben
coa fabricación de lendas sobre aparicións e milagres divinos. Deste xeito, a Virxe ou os santos
pasan a se-las entidades que outorgan a virtude da fertilidade ou da sandación a todo aquel que
acode ó seu abeiro, en detrimento do vello culto á pedra ou ó espírito que alberga. A pedra pasa
a ser unha simple extensión do propio santuario ficando baixo a influencia e divina acción da
imaxe patroa do lugar, e de aí —baixo a óptica cristiá— as súas propiedades benéficas. De igual
modo ocorreu coas fontes milagreiras, tan frecuentes nos santuarios galegos. 

A moura e as augas
A segunda topografía típica da moura son as augas. As mouras, nas lendas galegas, tamén
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habitan baixo as augas de fontes, ríos, fervenzas e pozas. A auga, en tanto
masa informe e indiferenciada, simboliza a plenitude de tódalas
posibilidades e a orixe primitiva de todo o que existe, a materia prima.
Aparece en numerosos mitos de creación: no Xénese, por exemplo, dise que
o espírito de Deus flotaba sobre as augas. É tamén símbolo de renovación
física, psíquica e espiritual. É o elemento purificador por excelencia tanto
no Islam —onde se practican as diarias ablucións rituais— como no
Budismo, Hinduísmo e Cristianismo, no que xoga un papel fundamental
no bautismo, sacramento principal da fe. A súa relación coa fecundidade e
a vida poderiamos dicir que é universal, aínda que resulte moi difícil
encontrar trazos universais. O dito popular Do mar saen as vodas, e na terra
rematan todas reflicte parte desta crenza no poder fecundador das augas.

Pero as augas non só fan posible a rexeneración da terra e do home senón
que os pozos, o mar e as augas en xeral son, no mundo celta, unha porta ou
un medio de comunicación co Outro Mundo. Os pobos da cornixa
atlántica europea tiñan unha grande fascinación por calquera apertura
acuática cara ó Outro Mundo. Cando un curso de auga era considerado
sagrado era venerado de xeración en xeración. Moitos dos mananciais ou
pozos eran posuidores de propiedades beneficiosas e así podían curar, aliviar
ou protexer de moitos males e enfermidades e prover de fortaleza e benestar,
pero tamén podían servir de oráculos que daban indicacións de feitos
futuros. As xentes acudían, e aínda acoden, a estas fontes, pozos e
mananciais para realizaren ritos que, despois, o cristianismo —tras intentar
erradicar sen éxito— acabaría por adoptar reutilizando e reconvertendo
estes lugares baixo a advocación de virxes e santos, á vez que construían
capelas, santuarios e igrexas ó seu redor. En Galicia estas crenzas asociadas
ás augas e ó seu culto veñen de moi antigo, e xa San Martiño de Dumio
advertiu entrado o século VI sobre os ritos de adoración ós astros e ás augas
que os antigos galaicos seguían celebrando pese á oposición do acabado de
implantar cristianismo:

Uns adoraban o sol, a lúa ou as estrelas; uns o lume, outros a auga
do profundo, ou as fontes das augas, crendo que todas estas cousas
non foran feitas por Deus para uso dos homes, senón que naceran de
si mesmas.

Ademais de todas estas cousas, moitos destes demos, que foron
expulsados do ceo, presiden ou no mar, ou nos ríos, ou nas fontes, ou
en bosques, os cales os homes igualmente ignorantes que non coñecen
a Deus hónranos como a Deus e ofrécenlles sacrificios. […] Porque
acender velas xunto ás pedras e ás árbores e ás fontes e nas
encrucilladas, que outra cousa é senón culto ó demo?

As mouras e as donas relacionadas coas fontes, cos ríos ou coas lagoas
aparecen no noso folclore con características de verdadeiros espíritos das
augas. Para moitos mitólogos serían a supervivencia, camuflada na lenda
popular, das antigas divindades das augas que despois serían identificadas
polos romanos coas ninfas. O que é certo é que de igual xeito que algúns
dos nosos actuais ritos curativos asociados a fontes, pías de auga e outros
elementos acuáticos poden ser reminiscencia deses ritos e ofrendas ás augas,
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vistas as relacións establecidas, a figura mítica da moura tamén puido te-la súa orixe con aquelas
divindades e ninfas das augas.

O carácter sexual da moura, a relación coas augas e coa pedra, os seus atributos da roca, o
fuso e as tesoiras e a súa capacidade de metamorfose en serpe, son aspectos que establecen unha
clara relación entre a figura da moura e o concepto da fertilidade. 

2.5. Escatoloxía do mito da moura
As lendas de mouras mostran outras relacións simbólicas máis alá dos nexos cos conceptos

de fertilidade, vida e destino. Falamos da relación entre moura e morte, ou entre moura e tránsito
ó Alén. Non esquezamos que ás divindades do Outro Mundo se lles atribúen tamén
características propias das deusas da vida. Podemos concluír que son dúas faces dunha mesma
moeda, dúas caras dunha mesma divindade de cuxa vontade dependían os dous grandes
misterios da vida humana: a fertilidade e a morte.

A moura como guía psicopompo
O aspecto sombrío que presenta a moura nalgunha lendas, ese carácter da moura como

muller que leva os homes á morte, que se fai coas súas almas, ou que devora xente —como
ocorre co mito das mouras papanenos— podería representar tamén un certo aspecto sombrío
da suposta divindade que latexa baixo a nosa figura mítica por excelencia, un aspecto que a
equipara a unha deusa psicopompa que conduce os homes á morte e guía as súas almas ó Alén.
A moura amósanos, así, a súa ambivalencia como deusa da fertilidade, da vida e da morte.
Marcial Tenreiro, no seu traballo Os mouros: notas sobre a permanencia do mito no folclore,
menciona un feito interesante que pode ter relación coa función psicopompa das mouras:
segundo a tradición galega, un dos sinais da morte é a aparición de tres mulleres, as Tres Marías
(María, María Salomé e María Magdalena), algo que, loxicamente, podemos pór en relación
con esa idea das tres mouras que aparecen en moitas das nosas lendas e coas tríades de divindades
femininas das que falaremos máis adiante. O tema das tres Marías tamén e un tema recorrente
nos rituais curativos da medicina popular galega no tocante ás doenzas da infancia, como o
tangaraño ou o enganido, volvendo relacionar, deste xeito, esas tres figuras coa sandación, a
saúde e, en definitiva, a vida. Vida e morte, fertilidade e tránsito ó alén, dúas faces dunha mesma
potencia creadora e destrutora como a propia natureza.

A moura como porteira do inframundo (fontes e covas)
Un dos escenarios típicos onde acostuma habita-la moura son as fontes, os ríos, as pozas, é

dicir, o elemento acuático. A moura do pozo ou da fonte personifica as forzas vitais da auga,
reforzando o seu carácter de ente relacionado coa fertilidade e a vida. Pero a auga, como xa
explicamos, tamén ten outro valor, un carácter simbólico que a relaciona co Máis Alá. No
folclore galego as furnas, esas covas naturais que se forman no litoral froito da erosión do mar,
son tamén hábitat de criaturas fabulosas. 

A auga, e en xeral o elemento acuático, xoga un papel fundamental no ámbito da relixión e
da mitoloxía dos países atlánticos, pois é fronteira natural entre os dous mundos. Por ese valor
simbólico das augas, estas pasaron a formar parte de toda unha topografía do Máis Alá. Na
mitoloxía grecolatina, por exemplo, a entrada ó inframundo estaba delimitada polo río
Aqueronte e polas augas tenebrosas do río Estixia. O barqueiro Caronte, tralo pago dunhas
moedas, conducía as almas dos finados ata a outra beira no Máis Alá, no Hades. Na mitoloxía
céltica, o Paraíso aparece frecuentemente representado por illas. Ese paraíso estaba situado máis
alá do ocaso, no Oeste, onde o Sol se afunde no mar coa morte de cada día. Era o Tír na nÓg,
a Illa da Eterna Xuventude. Vemos entón que o clásico tema mitolóxico do paraíso situado nas
illas de occidente vén entroncar con esta crenza da auga como porta de acceso ó Alén. 
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Por analoxía con ese mar e esas Illas do Paraíso, o acceso ó Máis Alá
aparece simbolizado frecuentemente por ríos, pozos, lagoas, marismas ou
nas cidades asolagadas que tanto abundan no noso folclore. Todos estes
lugares acuáticos, ó igual que as covas, os túmulos ou os megálitos, eran
lugares que facilitaban o tránsito ó outro lado, eran verdadeiras portas ó
Outro Mundo, e algúns dos nosos areais e promontorios da costa eran, en
xeografía mítica, os auténticos portos ó Alén.

Estas son as relacións simbólicas que atopamos nas lendas de donas e de
mouras que habitan en profundos pozos nos ríos e nos lagos, este é o
mecanismo simbólico e mítico que explica por que un ser como a moura
—dona do destino da xente, dadora de vida e fertilidade e guía dos mortos
na súa derradeira viaxe— se asocia ás augas e ás xeografías que estas
conforman. 

As mouras e as viaxes ó Alén
Existe toda unha serie de lendas tradicionais que poñen en relación as

historias de mouras coas viaxes ó Máis Alá ou a outro plano ou dimensión
da realidade. Son lendas nas que unha persoa se aventura no interior dunha
peneda ou dunha cova tralos pasos dunha moura ou na procura dun tesouro
e non volve saír máis. Ás veces, pódese acceder ó mundo dos mouros a través
dunha cova, por exemplo o Burato dos Mouros do Pico Sacro ou a Cova da
Coruxa da que falamos ó principio. Outras veces, os penedos encantados e
de feitura singular agochan unha porta secreta que dá acceso ó inframundo
onde habitan os mouros e agochan as súas riquezas -cítese o Con da
Romaíña ou o Con da Ventureira, en Sanxenxo. Para abrir estas portas
sempre é necesario coñecer unhas palabras máxicas que, recitadas
correctamente, permiten o acceso a ese mundo máxico e paralelo, como
ocorre na Pena da Moura, en Toques, ou na Pedra do Encanto en San
Martiño de Salcedo. A capacidade de entrar no inframundo ou mundo

paralelo dos mouros é unha
concesión especial dos seres que nel
habitan, e a transgresión leva á
ruptura do acordo. As covas e os
penedos son o lugar de paso ó
mundo do mouros e ás veces
desaparece a porta da cova ou
péchase o penedo antes de que
poidamos entrar ou, o que é aínda
peor, unha vez que xa penetramos
na peneda. 

Na mitoloxía irlandesa ocorre
algo moi similar, o Sidh é a porta de
acceso ó Tir na nÓg. Ó Sidh pódese
chegar coa axuda dunha Bansidh,
muller do Sidh, unha fada, unha
moura na nosa cultura tradicional.
É un lugar perfecto, un paraíso onde
se comen manxares e se bebe

hidromel, viño e cervexa. Un lugar
onde o tempo transcorre dun xeito
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distinto que no plano terreal e por iso, cando un home visita o Alén e volve ó mundo dos vivos,
o tempo transcorrido é enorme, o que provoca o seu avellentamento súpeto e a súa morte.
Lembrémo-lo que lle pasou a Santo Ero da Armenteira nun relato que contén moitas similitudes
co que lles pasa a aqueles que visitan o mundo dos mouros. 

Falamos, daquela, de mitos e lendas que responden a un común substrato simbólico de orixe
relixiosa, que reflicten unha mesma idea base artellada por crenzas espirituais nas que a viaxe ó
Alén, a pervivencia da alma nunha vida máis alá ou a existencia de misteriosas criaturas que nos
guían nesas derradeiras viaxes, son elementos fundamentais. As lendas populares que nos narran
este tipo de episodios onde a moura guía a xente cara a outra realidade ou mundo soterrado
virían significar esa idea do tránsito ó alén, da existencia dun Máis Alá e a crenza viva dende
antigo de que nese último tránsito cómpre a axuda dun ser que nos facilite o paso, unha guía
psicopompa ou unha moura encantada. 

A visión do outro mundo: o ollo máxico para ver mouros e encantos 
Existen varias lendas tradicionais onde o personaxe que topa cos mouros acada a capacidade

de ver máis alá do normal e da nosa realidade física. Isto acontece, por exemplo, en moitos
relatos onde se conta o parto dos mouros. A trama básica da lenda narra como os mouros
solicitan axuda a unha parteira humana. A parteira, no transo do parto, molla por descoido un
ollo coa auga de lava-lo meniño ou cunha untura especial —a untura dos encantos— que lle ten
que pór ó neno por orde dos mouros. A consecuencia do accidente é que a comadroa adquire
poderes especiais nese ollo e é quen de poder ve-lo mouros aínda que sexan invisibles. Tamén
adoita acontecer que se esa muller topa de novo co mouro e este percibe que ela é capaz de velo,
arrincaralle o ollo máxico. Moitas veces, transgredi-la prohibición de falar dos encantos leva
consigo irremediablemente un castigo, como pode ser que a moura acabe cravando as súas
tesoiras nos ollos daquel que contou o que non debía, é dicir, o que viu no outro lado. Tamén
pode ser que os mouros ou a moura acabe encerrando de por vida o pobre incauto no interior
dunha peneda, dunha poza ou dunha cova. É posible que este castigo infrinxido a quen revela
o visto no mundo féerico teña algo que ver coa crenza arraigada na mitoloxía céltica de que
todo o visto no Alén non se debe contar, falar do Máis Alá e revela-los seus segredos é tabú. Por
exemplo, o heroe da mitoloxía galesa Bran viaxaba cun caldeiro máxico que tiña a facultade de
facer resucitar da morte. Os guerreiros que retornaban do outro mundo, do Alén, facíano coa
particularidade de regresar mudos pois deste xeito nunca poderían conta-lo que alí viran.

Contan Antonio Reigosa, Xosé Miranda e Xoán R. Cuba no seu Diccionario dos seres míticos
galegos que existen persoas especiais que poden ve-los mouros, pero se un os ve sen usa-la Untura
dos Encantos pode significar que vai morrer, xa que a súa capacidade excepcional de ver estes
seres débese a que xa ten un pé no Outro Mundo. Vemos en crenzas como esta que na
mentalidade popular existe un certo nexo de unión entre os mouros e o Alén. En moitas
mitoloxías europeas dáse tamén esa asociación entre os seres feéricos e o seu mundo coa morte
ou o Alén.

Na mitoloxía celta e xermánica existen uns deuses e heroes que se caracterizan pola súa ‘longa
vista’ ou que posúen algún estraño tipo de ollo máxico, como é o caso de Balor, divindade do
Outro Mundo capaz de paralizar e destruír exércitos enteiros co terceiro ollo que tiña na caluga.
O propio deus Lug pechaba un dos seus ollos no transo da maxia. O antropólogo J. L. Cardero
explica que as divindades e entidades de ‘longa vista’ adoitan presentar unha interesante relación
co Outro Mundo. Case tódolos Señores dos Mortos en diversas mitoloxías amosan algunha
alteración ou calidade especial na súa visión: así ocorre co deus nórdico Odín, que aparece como
chosco, e que convida os heroes defuntos ós seus grandes banquetes no Valholl, en espera do
Rajnarok, a batalla final, na que se xogará a sorte do mundo. Segundo J. L. Cardero:
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O feito de figurar como chosco, de mostrar algún dos ollos alterado
nalgún sentido e incluso de ostentar ollos supernumerarios con
calidades extraordinarias, soe significar, e de feito así ocorre case
sempre, que o suxeito afectado pode posuí-lo que na tradición se
coñece como a «segunda mirada», é dicir, a capacidade de supera-los
límites da mirada «normal», alcanzando non só unha maior
distancia na súa proxección, senón, sobre todo, unha intensidade
acentuada e modulada de tal forma que, mediante ela, o suxeito
pode ver outras realidades e ata outros mundos distintos ó noso. 

Os episodios narrados nas nosas lendas onde unha persoa que tras andar
en tratos cos mouros pode ve-lo invisible grazas a unha sorte de ollo máxico,
reflicte innegables semellanzas con estes deuses de ‘longa vista’. O seu único
ollo máxico é indicio de que posúe a ‘segunda mirada’, alteración que o
capacita para poder ver máis alá do que ven o común dos mortais e para
albiscar máis alá da nosa realidade espazo-temporal. Este feito volve pór en
relación o mundo dos mouros co mundo do Máis Alá, nunha conexión que
se tece cos finos fíos do universo simbólico .

Un tempo liminal: as mouras e a noite de San Xoán
Proseguímo-la nosa análise dos distintos aspectos que reflicten as lendas

de mouros e mouras, e facémolo agora pondo a nosa mirada naquelas lendas
que recollen o feito de que a moura adoite presentarse ou aparecer na noite
de San Xoán. Este é un feito significativo xa que outorga ó factor temporal
no que ocorre a acción unha relevancia que non debe pasar desapercibida.
A noite de San Xoán coincide co solsticio de verán, unha noite máxica onde
ocorren fenómenos extraordinarios. 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 no solsticio de verán (21 de xuño), cando o día é máis longo e a
noite máis curta. A partir desa data os días empezan a minguar. É a única
noite na que reinan as forzas secretas da natureza, o que lle confire o carácter
dunha noite máxica na que 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, os prodixios e os encontros
fantásticos. No amencer do día de San Xoán o Sol baila no ceo, prodixio
astronómico que non acontece noutra data. Non deixa de ser curioso que
en moitas das supostas aparicións marianas os testemuños falan tamén das
danzas do Sol que acompañan estes fenómenos extraordinarios.
Precisamente é nas datas de San Xoán, coincidindo co baile do Sol, cando
tamén lles gusta aparecerse ás nosas mouras e incluso hai lendas que falan
de que nesa mañanciña o Sol baila por riba da moura que pon os seus
tesouros a asollar. A coincidencia na escenografía dalgunhas aparicións
marianas e das aparicións de mouras na mañá de San Xoán queda clara. 

O baile do Sol non é o único prodixio que ocorre este día: a galiña dos
pitos de ouro adoita saír na mañanciña de San Xoán, e as mouras e donas
que habitan nas fontes encantadas e as lavandeiras saen dos seus agochos e
déixanse ver na noite de San Xoán. 

O carácter liminal da noite de San Xoán fai que esta data sexa idónea
para que a moura amose os seus encantos e propicie os seus encontros.
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Precisamente ese aspecto simbólico da noite de San Xoán como fronteira temporal incide, se cabe
aínda máis, nos atributos escatolóxicos da moura e na súa relación co Alén, pero tamén no
carácter sobrenatural que esta figura ten para o pobo tradicional. 

De todo o exposto anteriormente e da profunda análise de todas estas relacións e elementos
simbólicos que conforman o mito das mouras, non me cabe dúbida de que a orixe da figura
mítica da moura que recollen os relatos e lendas populares está relacionado coa crenza e a
existencia nun pasado de antigas deusas precristiás, responsables da fertilidade e da vida no Máis
Alá. Son deusas que responden ás dúas grandes incógnitas da natureza humana: o mundo dos
mortos e a perpetuidade da vida. 

2.6 Tríades e mouras trinitarias
Que nas nosas lendas as mouras tendan a aparecerse en grupos de tres enmarca estes relatos

na tradición das tríades, das tres deidades que sempre van xuntas e que aparecen tanto na
mitoloxía mediterránea como na atlántica. Unha tradición que tería a súa continuidade baixo
o mito das mouras e, posteriormente, co tema xa cristianizado das tres Marías. É esta, xa que
logo, unha estrutura mítica e relixiosa que volve facer fincapé no carácter da moura como
herdeira da carga simbólica dunha antiga deidade. 

Á parte das tríades de mouras atopamos outro tema lendario dentro da mitoloxía de mouras
que é o dos posibles aspectos que pode presenta-la moura. Figuras míticas que constitúen un
alter ego da moura e que se nos amosan nas lendas baixo tres aspectos diferentes e con tres
funcionalidades definidas: a moura nova e casamenteira, a Señora, Raíña ou Dama e a Vella.

A moura como moza casamenteira é o aspecto que nos amosa a moura que se presenta
como fermosa moza, de louros cabelos que peitea incansablemente con peite de ouro. Esta
moura fai o papel de muller nova e sedutora buscando esposo. Esta sensualidade, esta actitude
receptiva cara ós homes vese no comportamento e nos atributos que reflicten as lendas que
narran eses sensuais pero perigosos encontros entre mozos e mouras. 

En canto á moura como Raíña ou Señora, non son poucas as lendas nas que a moura se
representa como unha raíña ou señora que habita nun fabuloso pazo agochado baixo un castro.
Así acontece, por exemplo, na famosa lenda da moura do Monte das Croas. Esas damas
encantadas, que habitan pazos soterrados e gardan tesouros non se mostran de igual xeito que
a moura sensual que agarda á beira da fonte ou sobre un penedo peiteando os seus cabelos. Pola
contra, a moura como raíña ou señora, malia se-la mesma moura, ofrece unha faciana máis
solemne, menos carnal e máis rexia e distante, pese a que ela tamén é fermosa e tamén agocha
grandes riquezas que adoita ofrecer a cambio dalgún tipo de trato, favor ou proba. Quizais un
dos mellores exemplos da moura como raíña o teñamos na lenda da raíña Lupa.

Da moura como Vella imos falar máis de vagar. Moitos son os topónimos da nosa xeografía
que fan referencia a unha misteriosa figura coñecida como A Vella: o Couto da Vella, o Pau da
Vella, o Forno da Vella ou Rego da Vella, en Muimenta (Cospeito) son só algúns exemplos.
Tamén as lendas do país son fértiles en relatos nos que a protagonista é unha Vella de forza
sobrehumana e capaz, entre outras proezas, de transportar enormes pedras na súa cabeza ou con
só a axuda do seu dedo maimiño.

En 1583, Julián Iñíguez de Medrano publicou na súa obra Silva curiosa un relato, o de
Orcabella ou Orcavella, posiblemente a referencia máis antiga a estes seres míticos. Nel,  a moura
—na súa faceta de Vella— amosa outro exemplo das distintas funcións e aspectos típicos dunha
deidade trifuncional. Neste caso, a Vella da Arca —Orcabella— mostra o aspecto máis horroroso
e sombrío como ser devorador, causante da morte e guía dos homes cara ó Outro Mundo. Hai
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que ter en conta tamén que moitos monumentos megalíticos están
relacionados con tradicións pagás —como ritos de fertilidade ou de
curación— que o cristianismo tentou suprimir. Un dos procedementos foi
atribuírlles ó demo ou ás bruxas a construción destes monumentos e das
formacións rochosas nas que se realizou algún tipo de rito precristián. É así
como moitas das nosas mouras e Vellas se converten, por obra e graza da
Igrexa, en bruxas e seres repulsivos e terroríficos co fin de que o pobo rexeite
calquera lugar, crenza ou culto relacionado con estes seres e estes lugares.

Na mitoloxía galega a moura no seu aspecto ou alter ego de Vella pouco
ou nada ten que ver coa concepción tradicional da muller galega. Ademais
da súa forza sobrehumana ou do aspecto sombrío que reflicte nalgunhas
lendas como a de Orcavella, a Vella adquire na nosa cultura popular uns
matices de forza sobrenatural, capaz de domina-la meteoroloxía. Nalgúns
lugares de Galicia cando pola mañá aparecen os campos cubertos de sarabia
dise: Esta noite moito peneirou a Vella ou Traballou a Vella esta noite. Tamén
existe o dito Forneou a Vella cando vai un día de moito sol. Esta Vella —
recordo, no meu entender, dunha divindade esquecida— é a mesma que dá
nome ó Arco da Vella. Unha denominación que, vernizada polo
cristianismo, perdurou no folclore castelán grazas ó dito popular: Cuando
llueve y hace Sol sale el arco del Señor, sendo ese ‘Señor’ o deus cristianizador
da nosa antiga deidade: a Vella. Para Mircea Eliade o Arco Iris é unha ponte
que comunica a Terra co Ceo, é a ponte dos deuses. Asóciase ás augas
celestiais, á chuvia e, en consecuencia, á fertilidade, á fecundidade e á
rexeneración. Ó Arco da Vella presupónselle a capacidade de baixar á terra
a apoderarse dos nenos ou mozos. Tamén é crenza popular que no Arco da
Vella poden vivi-las bruxas. Del dise que zuga a auga dos ríos e dos mares
para beber ou para trasfegala a outros lugares. A canción infantil Que llueva,
que llueva la virgen de la cueva tiña unha versión máis antiga que dicía Que
llueva que llueva la vieja de la cueva, o que afonda aínda máis nesta función
que nos mostra a Vella como controladora dos meteoros.

Do folclore galego pódese deducir, entón, que a Vella é unha especie de
potencia que domina as forzas da natureza da que dependen os factores
climáticos e de fertilidade. Para algúns mitólogos representaría a
mitificación popular da antiga Deusa Nai na súa faceta senil e invernal, e
tería o seu equivalente, por exemplo, na Cailleach Bheara (a Vella de Beare)
escocesa e irlandesa. 

2.7. Mitopraxe, mouras e virxes
Cando falamos dos mitos, de como se forman e do seu significado,

resulta moi interesante botar man da teoría da bricolaxe artellada polo
antropólogo Lévi-Strauss. Para Strauss na xénese do mito está a reunión de
elementos dispares, de igual xeito que na bricolaxe se crean estruturas
narrativas a partir de certos sucesos. Ademais, os mitos constrúense sobre a
base de elementos desarticulados dos discursos sociais do pasado. O
bricoleur do mito reúne e reagrupa elementos de mensaxes xa transmitidas
que procura ordenar de novas formas pero sen cambia-la natureza dos
obxectos que desarma, senón simplemente mudando a súa organización
interna. Para el os mitos cobran vida por un proceso de transformación dun
mito noutro. Deste xeito, moitas das lendas sobre misteriosas aparicións de
Virxe xunto a fontes sandadoras, penedos curativos e outros elementos da
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nosa paisaxe montesía, ou sobre as súas bondades sandadoras e virtudes milagreiras, constrúense
reutilizando os elementos constituíntes do antigo mito da moura. O antropólogo americano
Marshall Sahlins definiu a mitopraxe como ese mecanismo polo cal os pobos dispoñen os
acontecementos en liñas narrativas previamente establecidas na súa mitoloxía, é dicir, que os
mitos ofrecen unha explicación do pasado e unha guía de acción para o futuro. Teriamos así coas
nosas virxes numerosos exemplos de mitopraxe que nos mostran como o pobo reelabora e adapta
antigos mitos ás súas novas necesidades.

A Virxe como moura: atributos e topografías compartidas
A Virxe é a nai de Deus e iso confírelle un poder infinito pois son incontables os milagres

que realiza. En Galicia a Virxe, como a moura, ten certas funcións psicopompas, pois existe a
crenza de que a Virxe vai tódolos sábados ó Purgatorio saca-las almas dos defuntos. A Virxe ten
moitas advocacións e, como ocorre cos santos, con cadansúa especialidade, é dicir, que ten un
poder especial para un determinado tipo de mal ou doenza. Poderiamos dicir, entón, que a
Virxe é tamén multifuncional. A Virxe é na sociedade rural o modelo ideal de nai. Sufrida,
abnegada, sempre coidadora do seu fillo, quen lle dá a vida e o recolle na morte. É asemade
modelo de fermosura feminina: de pel clara e tersa, de face redonda e meixelas rosadas, de cabelo
longo e fino, a Virxe representa a beleza da muller pura. 

Pero as virxes, ás veces, adquiren características propias de moura. Adoptan os seus atributos
e a súa escenografía, comparten topografías míticas e constrúen os mesmos espazos. Aparécense
sobre rochas peculiares, en covas ou fontes, como o faría unha moura. A Virxe tamén fía na
roca, constrúe ou soporta penedos cun só dedo e peitea o seu cabelo como fan as nosas mouras.
Os mesmos espazos, os mesmos elementos que conforman o hábitat da moura son tamén os
espazos da hierofanía cristiá baixo a forma da Virxe: Virxe—fonte—moura, Virxe—penedo—
moura.

Este solapamento entre moura e virxe non podería ser posible se o galego considerase a
primeira como un ser maligno: no subconsciente do pobo a figura asimílase a un ser sobrenatural
e a unha potencia divina, de aí que a Virxe poida adoptar o rol da moura sen que isto cause un
conflito emocional e simbólico. 

De todo o dito podemos deducir que co cristianismo a moura foi substituída en moitas
ocasións pola Virxe ou, nalgúns casos, por unha santa. A Virxe ou a santa cristiá adoptou o
aspecto positivo da moura como potencia divina dadora de vida, de fertilidade, de saúde e de
protección. Por outra banda, e como contrapunto á Virxe, mantívose o aspecto máis sombrío
da moura reconvertido e demonizado baixo a figura dunha vella bruxa ou dunha lasciva muller
pecadora, perigosa e papahomes. O aspecto máis sexual e activo da moura foi así demonizado
fronte ó aspecto de nai dadora de vida e saúde, que foi cristianizado e fagocitado pola figura da
Virxe. 

A moura demonizada
Todo parece indicar que este intento de demonización da moura non callou no imaxinario

do pobo máis que a nivel superficial, isto é, como unha mala muller e perdición dos homes. O
cristianismo, por unha banda, collería da deusa-moura os aspectos e virtudes máis positivos e
acordes co seu esquema ideolóxico e moral; por outra banda, convertería e transformaría o
recordo desas deusas precristiás nun ser mitificado de carácter ambivalente e virtudes non moi
definidas, ás veces amigas de facer favores e outras seres terroríficos e perigosos; en definitiva, a
moura e as distintas facianas que podemos descubrir no noso folclore.  

En moitos casos, como xa vimos, os lugares dos mouros e das mouras tamén se cristianizaron
nun intento de eliminar calquera pegada de paganismo que en moitas ocasións acababa nun
proceso de asimilación, fronte ó primixenio intento de eliminación poucas veces efectivo nun
pobo que seguía a manter esquemas ideolóxicos e relixiosos precristiáns. As xeografías da
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mourindade foron cristianizadas a través da colocación de cruceiros, co
gravado de cruces ou coa construción dunha ermida. Así aconteceu cos
ritos, crenzas e lugares sagrados que puideron ser asimilados baixo a nova
fe e o seu exército de santos e virxes; pero aqueles elementos culturais
dificilmente integrables na nova relixión foron marxinados e quedaron a
expensas ben da extinción, ben da segregación do contexto relixioso onde
naceran. Acabaron así formando un mundo paralelo ó relixioso, un mundo
de mitos populares onde as mouras e os mouros acadaron un novo plano
de existencia, marxinal e folclórica, que transformada e reinventada ó longo
do tempo chega ata os nosos días baixo a aparencia da mourindade. 

2.8. Teorías sobre as mouras: da deusa ó xénero
Ó meu ver, e resumindo moito, podemos condensa-las hipóteses

interpretativas máis interesantes en torno ó mito das mouras en dúas
propostas fundamentais: unha feita dende unha óptica máis historicista e
outra froito da corrente moderna da antropoloxía de xénero ou feminista.
Ámbalas teorías se sustentan en hipóteses e ideas que cómpre verificar
primeiro, ou estariamos a construír hipóteses sobre hipóteses. Vexámo-la
primeira delas:

Vimos no que levamos exposto ata o de agora que varios aspectos ou
dimensións da personalidade da moura e do seu paredros a Vella son propios
ou corresponden a unha deidade da natureza ou da vida. Os que
argumentan unha orixe mediterránea do mito da moura asóciana ás Moiras
gregas ou ás Parcas romanas, deusas do destino e da vida, como xa vimos ó
falar dos atributos que relacionan a moura coas deusas clásicas do destino,
se ben é certo que na mitoloxía xermánica ou céltica tamén existen deidades
similares. Para investigadores como Antonio Reigosa a moura «é o que nos
queda na cultura popular dunha antiga deusa única relacionada coa natureza
e o tempo, unha gran deusa creadora que chega a nós difuminada coma se fosen
varias.» O catedrático Fernando Alonso Romero ve na moura
reminiscencias das características dunha arcaica Deusa-Nai, malia que a
idea da existencia dunha Deusa-Nai está en profunda revisión. Outros
investigadores ven nas antigas deidades celto-atlánticas da Soberanía e da
Terra a orixe das nosas mouras. Así, o historiador André Pena revela a
relación existente entre a figura das mouras do folclore galego e a idea da
tripla Deusa Nai dos pobos célticos, o que na súa opinión proporciona unha
imaxe esclarecedora da pervivencia destas deidades pagás baixo a forma
destes omnipresentes seres míticos da nosa cultura.

Para a teoría do xénero a moura representa a imaxe, ideoloxía e
estereotipos que a sociedade tradicional galega —dominada polo
patriarcado— ten sobre a muller. Deste xeito, como di Mar Llinares, os
mitos populares permiten descubri-la preocupación latente nas sociedades
campesiñas por controla-las mulleres.

Non quero rematar sen facer un par de apuntamentos ó respecto desta
última teoría. Esta proposta de xénero é un tipo de análise sincrónica, é
dicir, estuda o mito da moura tal e como é hoxe, realizado con base no que
hoxe sabemos da sociedade tradicional galega e como se a figura da moura
fose unha construción cultural e ideolóxica da sociedade rural do século
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XX; pero hoxe sabemos que o nacemento deste mito é moito máis antigo, non é froito da
sociedade rural actual, pois temos textos, cando menos do século XVI, que xa falan desta figura.
É, xa que logo, necesario coñecer como era esa sociedade na que naceu o mito, e a día de hoxe
os datos antropolóxicos non son suficientes. Pero quizais o maior problema da teoría de xénero
é que non dá resposta a tódalas interrogantes que podemos formular en torno á moura, á súa
simboloxía, ós seus atributos e ó seu comportamento. A teoría de xénero dá unha explicación
funcional ó mito da moura pero non explica a súa orixe. Tampouco nos explicaría por que se
lles atribúe ás mouras a construción dos megálitos, dos penedos figurativos e sobre todo dos
dolmens e túmulos. Non se pode obvia-lo carácter especial dos monumentos funerarios e a carga
simbólica que estes conteñen. A idea de que a muller galega é moi traballadora non explica de
onde vén a forza sobrehumana das mouras para construír megálitos nin explica por que a moura
só realiza determinados monumentos e traballos moi significativos no aspecto simbólico. A
muller galega traballa o campo, a terra, vai á ribeira, coida o gando, a casa, os fillos, os vellos. A
muller vela pola seguridade e saúde da familia, cociña, lava, moe, etc. Pero de todos estes sufridos
labores a Moura soa adopta fundamentalmente dous: tecer e coser e pó-los seus obxectos a asollar
ou a roupa a secar. Algunha vez aparece criando un neno ou mantendo o gando pero non é o
habitual. A identificación da moura como a construtora dos megálitos leva implícita a
consideración popular de que a moura é un ser sobrenatural dotado, xa que logo, de forza
sobrehumana. Isto non coincide coa concepción tradicional da muller galega á que non se dota
dunha forza por riba do normal, malia que sexa recoñecida a súa indiscutible laboriosidade e
dedicación. 

A teoría de xénero fai fincapé na necesidade de controla-la muller a través da dominación
sexual que debe exerce-lo home. Pero o aspecto sexual da Moura galega só é un dos diferentes
trazos que presenta, unha das súas facianas e, dende logo, non coincide co comportamento
socialmente aceptado que debería de ter unha muller no mundo rural galego. Asemade, existen
numerosas lendas que narran encontros entre mouras e mulleres nos que se reproduce o mesmo
episodio que o acontecido cos homes, sendo as mulleres as que teñen que bica-la moura ou
tirarlle a flor da boca. Disto dedúcese que a moura non sempre busca un encontro sexual cun
home, e que o feito de bicala ou quitarlle o caravel dos beizos non ten por que supor
inequivocamente un acto simbólico de desvirgamento, tal e como afirma a teoría que estamos
a analizar.

Outro aspecto que cómpre salientar é que, segundo a historiadora Mar Llinares, a moura que
peitea os seus cabelos é unha imaxe da muller disposta a seducir e a inicia-lo xogo amoroso.
Pero nas lendas construídas en torno á Virxe María tamén se fala da súa afección por peitearse.
De feito hai un famoso canto de Nadal que fala diso precisamente. Dubido que o pobo galego,
de tan forte devoción mariana, lle atribuíse á súa Virxe un comportamento susceptible de
interpretarse como sedutor e erótico. Tampouco se explica o tema mítico das tres mouras, nin
por que a xente aplica esquemas míticos da moura á figura da Virxe, como aparecerse en fontes
e penedos, fiar na roca ou levar penedos e construír formacións colosais. Como dicimos, a moura
comparte atributos e escenografía coas virxes e esa equiparación sería inadmisible se a moura só
tivese connotacións negativas ou, máis aínda, se fose considerada como un ser eminentemente
sexual e lascivo que hai que someter, como alter ego da muller que é.

Malia todo o dito anteriormente, á teoría de xénero hai que recoñecerlle o novidoso da súa
proposta, así como o feito de que abrise un novo campo de estudo dentro da mitoloxía. Esta
teoría, ademais, si está no certo no tocante a que é innegable que a figura da moura, como
creación simbólica dun pobo, reflicte determinados aspectos da muller, pois esta é sempre o
modelo de referencia e representación ante calquera creación cultural do ámbito feminino. A
moura leva as pedras na cabeza porque así é como a muller tradicional levaba os pesos en Galicia.
A moura, como ser sobrenatural e case divino que é, tamén reflicte o ideal de beleza feminino
dos galegos: son de cabelo roxo ou louro, de pel branca e rosada, e ademais son sensuais,
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sedutoras e laboriosas. Pero quizais sexan as personaxes femininas humanas
que aparecen nas lendas de mouros, e non as mouras, as que mellor
poderían reflectir eses tópicos e crenzas populares que existen sobre a muller.
A muller sempre ten carácter curioso, a muller aparece sempre como a
culpable de que o pacto entre home e mouro/moura se rompa. A insistencia
da muller para que o marido lle conte o porqué da súa repentina riqueza,
por exemplo, acaba provocando a ruptura do acordo entre home e mouro.
Estas lendas, xa que logo, translocen dous aspectos da vida cotiá no rural
galego: un, a influencia da muller no ámbito doméstico e na toma de
decisións, e outro, a idea de que facerlles moito caso ás mulleres non sempre
é bo consello. Como explica Aparicio Casado, nos tratos a discreción e
reserva son fundamentais, non só para levalo a bo porto senón para
protexerse de envexas e inimizades, e aí entra a idea da muller galega como
rexoubeira e indiscreta que acaba facendo que o marido faga o que non ten
que facer e diga o que non ten que dicir.

A moura é posiblemente a figura mítica con paralelos máis marcados
na área cultural que conforma o arco atlántico europeo. Por iso todo intento
de interpretación que se faga non debería perder de vista este feito e os
recursos que ofrece o método comparativo aplicado a este mesmo universo
cultural. É posible que a figura da moura cumpra hoxe en día —pero cada
vez menos— unha función dentro do esquema moral dos galegos
transmitindo valores e ideoloxías do mundo rural respecto á muller e ás
relacións sociais, pero tamén é certo que a orixe do mito se remonta no
tempo posiblemente ata a chegada do cristianismo, e o pensamento
daquelas xentes non era o mesmo có do labrego do século XX ou XXI. As
teorías interpretativas sobre o mito das mouras deberían tentar dar un
explicación á cuestión de onde vén o mito, como nace e por que, cales son
os materiais cos que se construíu, os esquemas culturais, ideolóxicos e
relixiosos sobre os que se sustenta o nacemento da figura da moura tan
enraizada no noso folclore. É por iso que penso que a teoría de xénero queda
curta neste intento e incluso abre máis interrogantes que as que pecha. Na
miña opinión a orixe do mito está no proceso de transformación sufrido
pola sociedade galega coa chegada do cristianismo e nos procesos de
suplantación e eliminación das antigas deidades pagás. Un mito que co paso
do tempo iría cargándose de novos significados e valores propios da
sociedade tradicional na que naceu, medrou e perdura o mito.

Conclusións
De todo o exposto ata agora e malia que os mitos, como xa explicamos,

son multívocos e cambiantes, podemos extraer, aínda que só sexa, unha
serie de ideas claras.

1. As lendas de mouros e mouras corresponden a un esquema mítico.
Son, sen lugar a dúbidas, un dos nosos mitos máis importantes.
Como mito que son empregan unha linguaxe simbólica e de aí que
haxa que interpretalos en toda a súa dimensión, analizando tódolos
seus elementos constituíntes tanto en horizontal como en vertical e
transversalmente, individual e colectivamente. 
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2. As posibles interpretacións que se fagan do mito da mourindade deben ter en conta dous
aspectos claramente diferenciados. Unha cousa é responder a cal é a orixe do mito, de
onde nace e por que, e outra cousa é desvela-las funcións que ese mito cumpre, para que
existe e que cometido desempeña na sociedade que o crea. A óptica de estudo e a
perspectiva temporal —sincrónica ou diacrónica— que escollamos para abordar este tema
condicionará a nosa posibilidade de obter respostas a estas cuestións. 

3. Dalgún xeito o mito dos mouros funciona como o discurso histórico, cumpre a función
de explica-lo pasado pero nunha clave popular onde os conceptos do tempo e o espazo
traspasan as limitacións da leis físicas e se sitúan nun plano de existencia alternativo e
paralelo, o plano do mito.

4. O mito dos mouros e das mouras, como sistemas clasificatorios dos que se serve a cultura
tradicional para ordena-lo seu mundo, cumpre unha función similar á dos rituais, isto é,
supera-las oposicións e propicia-la unión nunha única comunidade. Asemade, o mito
dos mouros serve para definir e reforza-la identidade da comunidade tradicional e rural
imperante en Galicia ata hai poucas décadas.

5. Mouros e mouras comparten escenario mítico e moitos caracteres pero son cousas
distintas, corresponden a esquemas, orixes e mitos distintos.

6. A figura da moura conserva unha serie de atributos, comportamentos, características e
escenografías típicas das antigas deidades da natureza, da fertilidade, da vida, do destino
e da morte.

Quero rematar este traballo cunha cita de Enrique Couceiro, referida ás comarcas miñotas
pero perfectamente extrapolable a tódalas terras montesías da nosa xeografía:

A cosmovisión e ethor cultural das comarcas miñotas exhorta a que para ser cristián e
home contemporáneo tamén haxa que experimentarse mouro e antigo; para ser mortal
haxa que entreve-la santidade, cargando con ela; para ser “nós” haxa que fundirse con
“eles”. E para baixar e ser aldea haxa, con certeza, que subir ó monte e outear, así, a
paisaxe.

Os mouros conéctannos co noso pasado, pero non porque sexan unha lembranza
desdebuxada polo mito do que fomos en tempos remotos, senón porque grazas ós mouros
podemos construír un discurso simbólico tecido entre o noso presente e o noso pasado. Un
diálogo entre eles e nós, ou máis ben entre nós mouros e nós humanos. Un relato mítico
sustentado nos artífices dun pasado incerto pero sempre presentes para lembrárno-lo que somos,
para axudar a definírmonos e a construírmo-la nosa identidade de igual xeito que unha estada
axuda na erección dun templo. Por que á fin e ó cabo trátase diso, do sacro templo da nosa
cultura popular e da cosmovisión dun pobo tradicional, rural e agrario que ve esmorece-los
últimos alicerces dun modo de vida que xa non ten cabida —ou non o deixan caber— no noso
novo mundo global.
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