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Trataremos neste artigo sobre 
os poderes sandatorios do 
alicornio na medicina 
tradicional galega e sobre os 
procedementos rituais de 
curación realizados co citado 
amuleto ou obxecto de poder. 
Para situa-la investigación 
diremos que o ámbito de estudo 
principal do traballo de campo 
foron as quince parroquias do 

concello de Pontevedra, nas que centrámo-la busca destes alicornos e o estudo 
do seu ritual, se ben tamén se estudaron outras pezas atopadas nalgunhas 
localidades da contorna de Pontevedra como os concellos de Cerdedo, A Lama, 
Marín ou Vilaboa, nos que se realizaron as pertinentes entrevistas con diversos 
informantes da zona. 

 

Definición de alicornio e do ritual de pasa-lo alicornio na 

medicina tradicional galega 
 

Etimoloxicamente alicornio significa corno de unicornio. É o termo empregado para 
referirse ó apéndice córneo da besta mítica coñecida como unicornio ou monoceros. 
O corno de unicornio coñécese en Galicia baixo os seguintes nomes: Alicornio, Alicor, 
Alicorno, Alicorne, Alicornia, Ulicornio, Licorno, Licornia, Licornio ou Dente de 
alicornio.  
 
O Alicornio é o obxecto utilizado no ritual curativo denominado xenericamente pasa-lo 
licornio ou pasa-lo corno e nas súas variantes específicas de bendici-la pezoña ou 
corta-la pezoña, cando se utiliza para a curación do mal de pezoña. Como ritual 
curativo que é, celébrase cada vez que nace a necesidade de realizar unha curación a 
algún membro de dentro ou de fóra da comunidade, polo que non se pode adscribir a 
unha data determinada. 
 

Como puiden comprobar no traballo de campo realizado, non existe un modelo único e 
homoxéneo de corno de unicornio, sendo cada alicornio único e diferente dos demais. A 
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utilización do termo alicornio e as súas denominacións varias (no caso das parroquias 
de Pontevedra o máis xeneralizado é licornio ou licorno) para referirse a obxectos tan 
heteroxéneos en canto a orixe física e morfoloxía é debido en parte ó descoñecemento 
popular sobre a fisionomía propia, ou máis ben hipotética, do corno do mítico animal, e 
en parte por asimilación e extensión dos poderes do alicornio a cornos doutras especies 
animais, estas si reais e ben coñecidas pola nosa xente. Tamén se dá a confusión entre o 
alicornio e outros cornos ós que tamén se lles atribúen facultades curativas ou 
protectoras dende moi antigo como é o caso do corno de cervo. 
 
En canto ó uso menciñeiro que se fai do alicornio cómpre destacar tamén a existencia de 
variantes da ritualidade de pasa-lo alicornio, isto é, do procedemento de aplicación dos 
seus poderes ou da posoloxía e dos xeitos de elaboración dos preparados curativos e das 
augas de alicornio. Poderiamos dicir que asociado a cada alicornio e propietario existe 
un xeito distinto de uso ou cando menos unhas peculiaridades propias. Aínda que 
existen tamén unhas semellanzas comúns a todos eles como por exemplo a presenza da 
auga, xa sexa para a elaboración dunha auga ou apócema sandadora co corno xa como 
medio de diagnose e detección do chamado mal de aire. Semellanzas que nos permiten 
falar dun mesmo ritual curativo con distintas variantes ou adobíos. Tamén é común a 
todos eles a crenza xeneralizada nos seus poderes curativos fronte ás enfermidades da 
pel, proídos, velenos, pezoñas e aires de bichos.  
 

Aplicacións curativas do alicornio 
 
A principal propiedade curativa do alicornio é a súa virtude alexifármaca que fai del un 
antídoto universal para todo tipo de veleno ou pezoña. Á parte desta virtude, pódense 
cataloga-las propiedades terapéuticas do alicornio baixo dous aspectos diferenciados, 
aspectos que lle dan esa riqueza e esa versatilidade curativa dentro da nosa medicina 
tradicional e que o converten na panacea dos obxectos sandadores ou de poder: 
 
1- Como obxecto valedor ou protector, é dicir, como obxecto que rexeita e preserva 
do mal, é un potente amuleto que afasta e protexe contra bruxas, meigallos, feitizos, 
encantamentos, sortilexios, fascinacións, persoas de mal mirar, mal de ollo, 
enfermidades que afectan os nenos como o tangarallo ou enganido, aires varios e contra 
a Santa Compaña.  
 
2- Como obxecto sandador, isto é, como ferramenta de curación, aplícase no 
tratamento tanto de enfermidades de orixe psíquica ou mental coma de orixe física ou de 
tipo socio-cultural. 
 

• Dentro das primeiras, as de orixe psíquica ou mental, podemos cita-lo feitizo, 
encantamentos, endemoniados e as enfermidades psicosomáticas atribuídas ó 
mal do aire, como o tangaraño e o enganido.  

• Dentro das segundas, as de orixe física, teriámo-las diferentes enfermidades da 
pel, irritacións, dermatite, psoríase, pezoñas, velenos, mordeduras, inflamacións, 
desipela, eccema, herpes, sarna, tiña, outras afeccións da pel atribuídas ó mal do 
aire e outras infeccións e enfermidades varias que comentaremos a continuación 
máis polo miúdo.  

• No terceiro tipo, as denominadas enfermidades de orixe socio-cultural por seren 
froito da cultura propia na que se está inmerso, cómpre menciona-lo mal de ollo. 
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Aínda que son moi diversas as aplicación do alicornio na medicina popular galega 
faremos una relación das doenzas e enfermidades máis significativas nas que se usa, co 
ánimo de amosar dun xeito claro o variado abano profiláctico e curativo deste corno: 
 

• Inflamacións por trabada de animais 
• Feridas por animais pezoñentos 
• Ataque da serpe 
• Velenos  
• Pezoñas 
• Gangrena 
• Coxo 
• Psoríase 
• Herpes  
• Erisipela 
• Eccema 
• Sarna 
• Tiña 
• Outras enfermidades da pel  
• Vixocas, xarpolas 
• Cuchizo 
• Raquitismo 
• Epilepsia 
• Aire 
• Tangaraño 
• Enganido 
• Mal de ollo 
• Feitizos 
• Encantamentos 
• Sortilexios 
• Maleficios 
• Fascinacións 
• Impotencia 
• Dores de parto 
• Outras aplicacións  

 
Recollemos a continuación toda unha serie de exemplos dos distintos usos terapéuticos 
do alicornio no tratamento das doenzas que acabamos de mencionar. Hai que facer 
fincapé no feito de que existen variacións no ritual curativo no que se usa este amuleto 
sandador, así temos alicornios que só se usan para o mal de aire, outros para pezoñas e 
velenos, e algúns outros para afeccións da pel; unhas veces deben estar bendicidos, 
noutros casos non é necesario, ás veces ten que bota-lo un home, outras non é necesario, 
etc. 
 
Botaremos man para completa-la exposición deste estudo dalgún breve comentario 
sobre o tema atopado na literatura etnográfica galega, contrastando estas informacións 
cos datos recollidos no traballo de campo, o que nos permite nalgúns casos facermos un 
estudo diacrónico do uso medicinal dos licornos e comprobar como seguen vixentes 
ritos curativos descritos xa hai un século.  
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� Feridas, trabada ou picada de animais  

O estudo de campo levado a cabo permítenos constatar que o uso do alicornio como 
remedio curativo para trata-las picaduras de animais pezoñentos é a aplicación máis 
xeneralizada do devandito amuleto. Aplícase tamén para o tratamento doutras feridas 
causadas por animais que se cren infecciosos ou portadores de calquera tipo de veleno. 
Destaca, por tanto, a súa suposta virtude alexifármaca. 
 
� Inflamacións 

Esta doenza é consecuencia da anterior, polo que á parte de anula-lo veleno ou os seus 
efectos, o alicornio tamén baixa as inflamacións de mans ou pés causadas por animais 
velenosos, xa sexa pasándoo repetidas veces pola parte afectada ou refregando a zona 
coa auga de alicornio. Estes dous son os xeitos máis frecuentes de aplica-lo alicornio na 
curación destas doenzas, aínda que non son os únicos, como veremos na análise dos 
distintos rituais curativos.   
 

� Contra a serpe 

Á parte de antídoto contra as mordeduras velenosas, a auga de alicornio é eficaz contra 
as cobras. Existe a crenza en Galicia de que as cobras (enténdase cobra ou cóbrega 
como sinónimo de serpe) adoitan vir polas noites chuchar dos ubres das vacas recén 
paridas e mesmo dos peitos das mulleres que amamantan os seus cativos. O preparado 
de pos de alicornio mesturados con leite ten o efecto contrario na serpe que no home. 
Mentres no caso das persoas esta beberaxe é coñecido curativo, no caso da serpe resulta 
mortal de necesidade. Cómpre deixa-lo preparado nun sitio baixo, por onde a cóbrega se 
arrastre normalmente, de xeito que poida bebelo sen dificultade. 
 
O uso do alicornio como neutralizador e/ou antídoto contra o veleno da serpe, como 
detector deste ou como amuleto rexeitador do ataque ofídico é crenza universal e antiga, 
recollida e transmitida xa nos tempos do médico grego Ctesias. 
 
� Coxo ou goxo 

Enténdese por coxo ou goxo unha erupción granular cutánea que produce un molesto e 
continuado proído e que sae en calquera parte do corpo. Segundo a crenza, esta erupción 
está orixinada polas  trabadas de animais ou as picadas de insectos ―especialmente 
sapo, araña, víbora, cempés, toupeira― ou por estar en contacto con outros insectos ou 
con outros bechos.  
 
Existen diferentes xeitos de talla-los coxos, como son as fregas con vinagre ou a presión 
na zona afectada cunha moeda de cobre ou coa folla dun canivete. Vicente Risco recolle 
nos seus Cuadernos de estudios gallegos como nalgunhas aldeas de Ourense o corno 
bendicido de alicornio se emprega para cura-lo coxo das persoas pasándoo pola parte 
dorida ou afectada, facendo cruces e sacudíndoo ata a curación, semella coma se 
recollesen o coxo ou o aire co corno ó faceren as cruces e despois tratasen de bota-lo 
mal fóra, de desprenderse del. Neste caso o mal do coxo é sinónimo do mal de pezoña. 
Este mesmo procedemento, entre outros que explicaremos máis adiante, recollino en 
moitos dos alicornios estudados nas parroquias do concello de Pontevedra, aínda que o 
requisito de que o alicornio estea bendicido non é frecuente sendo o máis habitual o uso 
do corno sen necesidade de sacralización ningunha. 
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Tamén se utiliza o dente de alicornio, neste caso trátase da corna de vacaloura, que ten a 
virtude de cura-lo goxo pasándoo pola parte infectada unha vez que se lavou o dente 
con auga e aceite. 
 
� Aire de animal 

Definamos primeiramente o que se entende na cultura tradicional galega como mal do 
aire. Para iso botaremos man da definición que no seu día fixo o doutor Lis Quibén, e 
que contén tódolos elementos significativos para catalogar este mal. Así o Mal de aire 
serían todos aqueles síntomas, trastornos e doenzas que producen un estado de 
debilidade xeral do organismo ou unha afección de pel e que se cren debidos ó aire que 
emana de persoa ou animal, tanto vivo coma morto, ou o que procede dun astro ou dun 
determinado lugar ou sitio. Para sermos exactos e seguindo o antropólogo X.R. Mariño 
Ferro hai que explicar que o mal de aire non é propiamente unha enfermidade ou doenza 
concreta ―polo que calquera enfermidade pode ser un mal de aire― senón que é un 
medio de contaxio, medio do que se valen os seres malignos para produci-lo mal. Unha 
enfermidade calquera pode ser mal de aire se foi orixinada por un aire maléfico, e esta 
mesma enfermidade pode ser mal de ollo se a provoca unha mala mirada.  
 
No estudo do alicornio o que interesa é o aire orixinado por animal, xa sexa araña, 
cobra, becho, toupeira, salamántiga, lesma, alacrán, etc. que é o mal ó que se lle aplica 
este remedio. As defensas naturais dalgúns destes animais fan que cando senten a 
presenza próxima do home expulsen os distintos aires, efluvios ou líquidos pezoñentos 
que teñen nas súas bolsas ou glándulas, producindo nas persoas o avermellamento da 
pel, proídos, aparicións de grans, infeccións, inflamacións, etc. A crenza popular di que 
estes aires poden quedar impregnados na roupa, nas herbas, etc. e produci-lo contaxio 
de todo aquel que entre en contacto con eles. 
 
Unha vez explicado o mal do que imos falar, retomámo-los textos do Dr. Lis Quibén 
para contar como usaban en Pontecaldelas o alicornio para tratar esta doenza: 
 

Botan o licorno (neste caso corna de vacaloura) nun cacharro de barro cheo de 
auga. Colocan enriba a parte enferma e se é aire de animal inmundo o corno 
mergullado rodéase de burbullas ata que chega a chispear coma se fose gasosa.  
 

Estamos ante un caso de elaboración da auga de alicornio non como apócema curativa 
senón como medio de diagnose. Este mesmo procedemento témolo rexistrado en varios 
alicornos estudados, aínda que como exemplo citaremos dous alicornios de hasta de 
cervo localizados nas parroquias de Tomeza e Marcón pertencentes á mesma familia e 
outro localizado en Xeve. Pásase o corno pola parte doente e métese na auga, se esta 
“ferve” é sinal de te-lo mal do aire de bicho. Observamos, por tanto, como o mesmo 
ritual descrito por Lis Quibén nos anos corenta segue hoxe en día vixente nas nosas 
parroquias. O efecto da auga soltando burbullas coma se estivese a ferver repítese en 
moitas ocasións en que se bota o alicornio na auga, non só no tratamento do aire. Esta 
mesma reacción do líquido comprobeina persoalmente cun dos alicornos de Mourente. 
Lembremos que esta crenza popular de que o corno fai ferve-la auga xa era considerada 
no Renacemento proba de autenticidade do corno de unicornio. Polo que puiden 
observar, este efecto similar ó da auga fervendo débese á porosidade do corno e á saída 
do ar que se produce pola penetración da auga na estrutura cavernosa do alicornio. 
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Como acabamos de ver, nos casos de mal do aire a auga de alicornio emprégase 
basicamente como método para diagnostica-lo mal ó igual que se fai no caso do 
tratamento da pezoña. Se ben hai que dicir que a diferenza entre ámbolos males non está 
sempre claramente definida, sendo o mal do aire de bicho froito das emanacións 
malignas dos animais pezoñentos e o mal de pezoña o efecto físico que orixina o mal de 
aire que poden producir algúns animais, capaces de deixar no aire o seu veleno ou 
infectar con el os lugares polos que pasan e as herbas e os obxectos que tocan.   
 
Observamos nas distintas recollidas varios aspectos que merece a pena salientar polo 
recorrente da súa presenza neste tipo de doenza e de tratamento curativo: 
 

― Contaxio do mal de aire ben por contacto directo co bicho ou por estar en 
contacto co lugar onde el deixou o seu aire pezoñento. 
― Os efectos do mal de aire tradúcense en proído, inchazo e coloramento da pel. 
― Uso do alicornio para a elaboración da auga sandadora. 
― O uso da auga de alicornio como método de detección do mal e para lava-la 
parte afectada polo aire na procura da curación. 
―A necesidade de que esta auga corrupta e contaminada sexa botada ó lume 
ou, como se facía nalgunhas parroquias de Vilaboa, contra a raiana do Sol para 
purificala, cumprindo o Sol neste caso, claramente, a mesma función 
purificadora có lume. Procedemento similar ó realizado no tratamento do mal de 
pezoña xa que, na maior parte das veces, a pezoña é a consecuencia do mal de 
aire de bicho e por tanto aplícanse mecanismos curativos similares. 

 
� Mal de pezoña 

Esta doenza está estreitamente relacionada 
coa anterior. A auga de alicornio é o 
método usado para a diagnose deste mal. 
Pódese comentar como curiosidade que a 
xente identifica que a auga bote burbullas 
ó mete-lo alicornio tras pasalo pola parte 
do corpo empezoñada co feito de que a 
pezoña desaparece na auga e marcha cara a 
arriba en forma de burbullas. Crese que o 
corno chucha a pezoña e despois sóltaa na 
auga. De aí que esta auga deba ser botada 
ó lume purificador para evita-lo posible 
contaxio doutras persoas que pasen por onde se tirou a auga contaminada. Polo demais, 
o resto de elementos, uso do corno, elaboración da auga, forma de contaxio e síntomas 
do mal son semellantes ós descritos para o mal de aire.  
 
� Bochas  ou vixocas 

José Luís Garroso Gude recolle como na parroquia de Franqueán (O Corgo-Lugo) para 
cura-las bochas que lles saían nos beizos ós nenos dábaselles de beber a auga do rego 
Rivela (á que se lle atribuían poderes curativos pola intervención dun bispo) cunha 
peseta de prata dentro e despois de cruzala cun anel de alicornio. 
 
 



 7 

� Protector dos animais 

J.R. López menciona como remexendo coa man portadora do anel de alicornio a 
encaldada que se lles daba ós cochos tíñase por certo que o cocho quedaría librado do 
maleficio ou mal de ollo que algunha persoa lle puidese ter botado na comida. Tamén 
remexendo coa man portadora do anel o caldo ou lavadura que se lles daba de comer a 
estes animais críase que se evitaba o cuchizo, que é unha doenza que os porcos sofren 
na boca supostamente producida por algún maleficio botado no maseiro da comida. 
 
� Outras enfermidades e afeccións da pel 

Na parroquia de Salcedo (Pontevedra) recollín o caso do uso de licornio para o 
tratamento dun intenso sarabullo que lle apareceu na perna a unha veciña tras pasa-la 
tarde a traballar no campo, posiblemente orixinado polo roce con algunha herba 
altamente urticante ou animal pezoñento. Tamén na parroquia de Salcedo recollo o uso 
do alicornio para o tratamento doutra afección cutánea do coiro cabeludo como é a 
psoríase. Na parroquia de Marcón recollémo-la aplicación do licornio para a cura dunha 
perna que segundo as testemuñas estaba “apodrecendo”, posiblemente un caso de 
gangrena ou infección intensa. Un caso similar cóntanmo na parroquia de Santo André 
de Xeve e na parroquia de Verducido recollo testemuñas da espectacular curación 
doutra infección intensa nunha perna coa peculiaridade de que, neste caso, a paciente 
era a muller dun famoso médico de Pontevedra que tras probar inutilmente os remedios 
da medicina oficial decide recorrer, coas reticencias do seu marido, ó uso do alicornio, 
obtendo así o eficaz remedio á súa doenza, cousa que deixou o prestixioso médico 
abraiado. Moitas destas enfermidades da pel pódense catalogar baixo as afeccións 
propias da erisipela ou do herpes. A erisipela sería unha enfermidade da pel como úlcera 
ou eccemas, sobre todo as que afectan a cara e coiro cabeludo. O síntoma dominante é a 
roibén e preséntase baixo tres formas diferentes: localizada, xeneralizada ou ulcerada. 
Os herpes serían unha afección inflamatoria da pel caracterizada pola aparición de 
vesículas transparentes reunidas en grupo e rodeadas dunha auréola vermella. 
 
� Tangaraño, enganido 

Estas doenzas ou enfermidades máis propias da infancia podían ser causadas pola mala 
mirada dunha bruxa ou dunha persoa dotada deste maléfico don. O alicornio tamén foi e 
é recurso protector contra este tipo de males, sendo poderoso amuleto capaz de afastar e 
rexeita-las miradas que producen estas doenzas. Neste caso, e en contraste co mal de 
pezoña, as burbullas que saen da auga no momento de mete-lo alicornio nela 
identifícanse ou asimílanse ós ollos que orixinan ou dos que procede o mal de ollo que 
causa a doenza. Esas burbullas serían metáfora dos ollos malignos que grazas á acción 
do alicornio saen expulsados do corpo a través da auga purificadora. E así mo teñen  
expresado frecuentemente moitos dos informantes: 
 

ó mete-lo corno na auga empeza a facer ollos  
que san para riba que é o mal que bota fóra. 
 

Pero non só o mal de ollo podía causa-lo enganido, tangaraño ou sombra senón que 
tamén podía deberse a un estado grave dalgún mal de aire, normalmente o producido 
por algún animal. 
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� Mal de ollo 

Os cornos ou as raspas de alicornio combaten o mal de ollo, o meigallo e o tangaraño; 
mesturados con leite e facéndolles tres cruces por riba dáselle a beber ó enfermo como 
remedio contra estes males. Os cornos en xeral sempre foron usados para  
rexeita-lo mal de ollo e a acción do maligno. As cornas de vacaloura, identificadas 
frecuentemente como alicornios, son un dos amuletos máis usados para protexerse da 
mala ollada. 
 

� Dores de parto 

Os pos de alicornio tamén están indicados contra as dores de parto. Non deixa de ser 
curioso, tratándose de seres antagónicos, que tanto o alicornio como a serpe, ou a 
camisa de serpe, sexan remedios utilizados para facilita-lo parto das mulleres. 
 
� Outras virtudes: 

Dise que a auga onde se meta o anel de alicornio ten a virtude de facer leveda-lo pan 
máis rápido do normal. 
 
 

Recursos tradicionais contra as enfermidades 

aplicados ó ritual do uso do alicornio 

 
Ante todo este amplo abano de enfermidades e doenzas ás que estaba exposto, o galego 
da sociedade tradicional tiña para a súa protección ou curación: 
 
-Medios profilácticos: constituídos por oracións, retrónicas e polos amuletos ou 
obxectos valedores que afastan o mal. 
 
-Medios curativos ou tratamentos: artellados ó redor de dous elementos básicos, uns 
físicos, como o uso de substancias e líquidos responsables de restaura-lo equilibrio na 
saúde do individuo unha vez que se deteña o mal, e outros non físicos ou sobrenaturais, 
que serían o uso de ensalmos, oracións, etc. como medio de axuda ó elemento físico do 
remedio para acada-la buscada curación. Detallamos a continuación a presenza deses 
elementos no ritual do uso do alicornio galego que estamos a analizar: 
 

1. Oracións, ensalmos, bendicións. As oracións que se rezan normalmente son: O 
Noso Pai ou a Ave María. Nos ensalmos menciónase a Deus, a Virxe María, o 
Noso Señor Xesucristo, a Nai Santísima e a Divina Trindade, isto é, o Pai, o 
Fillo e o Espírito Santo. O fin destes ensalmos sería dete-lo curso da doenza e 
provoca-lo seu retroceso. 

 
Transcribimos a continuación catro interesantes ensalmos que se recitan cando 
se bendice a pezoña co alicornio e que recollín na parroquia de Tomeza 
(Concello de Pontevedra) os dous primeiros, o terceiro na parroquia de 
Verducido (Concello de Pontevedra) e no Lugar de Antas (Concello da Lama) o 
cuarto. 
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Ensalmo I  

(Recollido na parroquia de Tomeza, 
Pontevedra) 

Pezoña maligna vaite de aquí 
Que con este licornio córtote, 
Recórtote e vólvote recortar 
E a donde te vamos mandar? 

Ós profundos do mar 
Donde non hai sapito nin ghaliña 

Que lle poidan facer mal 

 
 

Ensalmo a recitar cando se tira a 
auga de alicornio: 
Vaite pezoña maligna 
Al fondo del mar 

Donde non hai sapitos nen 
ghaliñas  

Que te poidan facer mal 

 
 
 
 

Ensalmo do Sr. Licornio 

(Recollido na parroquia de Tomeza, 
Pontevedra) 

Buenos días Sr. Licorno 
Este licorno vou pasar 

Aires de bichos vou cortar 
Se é de sapo, se é de sapón 

Se é de culebra, se é de culebrón 

Se é de sabandixa, se é de 
sabandixón 

Se é de bichos que do mundo 
son. 

Pola gracia de Dios e do 
Espíritu Santo 

Pola gracia de Dios e a Virxe 
María 

Un padrenuestro e un avemaría 
 

 

 

 

 

Ensalmo III 

(Recollido na parroquia de 
Verducido, Pontevedra) 

Vaite pezoña de aquí 
Que anda o licorno 
Por encima de ti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensalmo IV 

(Recollido en Antas, Concello 
da Lama) 

Yo te corto y recorto 
Y te vuelvo a recortar  

Como las arenas del mar 
sagrado 

Se é sapo ou sapón 
Se é culebra ou culebrón 
Se é araña ou arañón 
Se é bruxa ou bruxón 

Ou bicho de cualquiera nación. 
Por la gracia de Dios y la 

Virgen María 
Un padre nuestro y un Ave María 
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2. Uso de líquidos: fundamentalmente auga, leite e aceite no caso do alicornio. Ás 
veces a auga utilizada adquire unha importancia especial ou ritual. Así, en 
determinados procesos curativos a auga utilizada para face-la denominada auga 
de alicornio ten que provir dunha fonte que non teña secado nunca ou dun río ó 
que se lle supoñen milagreiras virtudes. Outras a auga ten que ser auga bendicida 
ou basta con auga normal sempre e cando sexa auga limpa de pozo, fonte ou 
manancial, incluso hai quen di que se debe utilizar un recipiente de vidro para 
recollela. A importancia do uso dunha auga especial no rito curativo é algo 
recorrente na nosa medicina tradicional, combinándose neste caso o poder do 
alicornio co culto á auga. Como xa comentei, tamén témo-lo caso do uso da 
auga como vehículo ou medio de diagnóstico do mal do aire. Así o recollín no 
ritual utilizado con moitos dos licornios estudados; considérase que se tras 
pasalo pola parte afectada do corpo ó introduci-lo alicornio en auga, a auga bota 
burbullas significa que o mal a tratar é mal do aire ou pezoña. É necesario tamén 
menciona-la importancia que se lle dá ás veces ó lugar onde se bote esta auga 
“contaminada” pola pezoña, xa que podería orixinar futuros contaxios. Para 
evitalo é habitual botala ó lume, noutros casos bótase onde máis dea o Sol —ó 
cumprir este a mesma función có lume— outras, ó tira-la auga contaminada 
recítase un pequeno ensalmo protector co fin de anula-lo posible efecto maligno 
do veleno. 

 
3. Uso de substancias: o corno de alicornio ou as raspaduras e os pos deste. Na 

parroquia de Salcedo mantense o uso do allo como elemento purificador do 
alicornio como paso previo ó ritual curativo. 

 
4. Curandeiros, menciñeiros, pastequeiros, etc., é dicir, acudindo a persoas 

adicadas a estes mesteres. Cómpre subliñar que o ritual do uso do alicornio 
como obxecto sandador non era un recurso único ou exclusivo de menciñeiros, 
curandeiros ou meigas. Na maior parte dos casos estudados os posuidores destes 
cornos son persoas normais da vila ou aldea, sen maiores coñecementos médicos 
que os asociados á propia ritualidade curativa do alicornio e os comúns da súa 
colectividade. Nalgún caso dise que ten que ser un home e non unha muller o 
que bote o alicornio, podería deberse ó carácter simbólico de potencia viril que 
os cornos teñen dende antigo. Tamén é importante aclarar que en moitos dos 
casos os donos do corno non son os que fan o ritual curativo senón que son os 
propios enfermos os que levan o corno para a casa en depósito e eles mesmos, 
coñecedores do proceder, realizan este ritual. Isto denota que o uso e 
coñecemento dos beneficios do corno era algo xeneralizado e coñecido pola 
maior parte dos veciños da zona, que recorrían sen dubidalo a este remedio ante 
calquera problema de pel. 

 
Esta confiada práctica de deixar leva-lo corno, nalgúns casos a xente 
descoñecida ou allea ó lugar, para face-las sandacións na casa do enfermo 
provocou que moitos destes obxectos, ó non lles seren devoltos xamais ós seus 
donos, se perdesen para sempre xa que os que os roubaron non os ían emprestar 
por aí nin amosarllos a persoa allea á familia. Outras veces, os cornos eran 
devoltos partidos, riscados, raspados ou, en definitiva, deteriorados. Isto era en 
certa maneira comprensible porque as xentes que non tiñan a sorte de teren este 
valioso talismán ansiaban quedar, cando menos, cunha parte del, ou cunhas 
raspaduras para utilizar en futuras curacións. Como me dixo un informante era a 
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penicilina que había, non había outra. Os máis desaprensivos e envexosos 
quedaban directamente co corno, roubándollelo ós seus donos, tal como 
dixemos.  

 
5. O último elemento consiste en acudir a lugares especias, imbuídos de certo 

poder como igrexas, capelas, pontes, fontes, cruceiros, encrucilladas, 
determinadas pedras, etc. Este elemento está ausente nos rituais curativos 
asociados ó alicornio xa que o poder sandador reside no propio corno sendo 
innecesario desprazarse a estes lugares considerados especiais, máxicos ou de 
poder dentro da cultura galega. 

 
 

Descrición do ritual de administración do alicornio 
 
O ritual curativo ou purificador do uso do alicornio 
presenta variadas formas ou xeitos de aplicación. 
Catalogamos a continuación as distintas posibilidades 
de aplicación do alicorno ou variacións do ritual que 
puiden recoller na investigación de campo realizada e 
que complemento con algún apuntamento da 
bibliografía etnográfica galega. 
 
 

� Por unha parte teriámo-lo uso do corno. Este pódese aplicar directamente sobre a 
ferida ou a parte enferma a curar ou pódese utilizar para face-la denominada auga 
de alicornio. 

 
Se se usa o alicornio directamente tamén existen varias ritualidades: 
 

― Pasa-lo corno sen máis pola parte afectada 
― Pasa-lo corno á vez que se fan repetidas cruces sobre a ferida. Sempre 
número impar, normalmente 3 ou 9 cruces 
― Pasa-lo corno á vez que se recitan ensalmos ou oracións. Tamén un 
número impar de veces. 
― Pasar pola zona afectada o corno mollado na auga de alicornio. 
― Pasar pola zona afectada o corno unha vez que se purificou con lume 
de rama de allo, sendo o allo usado dende antigo polas excelentes 
propiedades desinfectantes. 
― Pasa-lo corno pola zona afectada tras mollalo en auga. 
― Pasa-lo corno pola zona afectada tras mollalo en aceite. 

 
� Uso da auga de alicornio: Ten dúas aplicacións; como método de diagnose do mal 

de aire ou como preparado de auga sandadora. Ás veces a auga úsase para lava-la 
ferida ou refrega-la parte doente e outras bébese coma se fose unha purificadora 
tisana. Esta auga ten moitos xeitos de se preparar:  

 
― Unha delas é encher de auga un recipiente, introducir nela a punta do 
corno de alicornio trazando o sinal da cruz un numero impar de veces; 
finalmente reméxese a auga debuxando círculos na superficie. 
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― Introducindo o corno en auga, sen máis ritual, e deixalo 24 horas a 
remollo para que a auga adquira as propiedades curativas. O enfermo debe 
beber esta infusión. 
 
― Introducindo na auga a parte máis ancha do corno e próxima ó seu 
nacemento, considerada a máis virtuosa. 
 
― Mete-lo corno nun cacharro con auga durante un tempo. Despois esta 
auga férvese e úsase para limpa-la ferida. 
 
― Botando raspaduras ou pos do corno na auga para a elaboración da 
apócema sandadora. 

 
� Uso do corno con leite: bótanse unhas reladuras ou pos do alicornio nun pouquiño 

de leite sobre o que se facían tres cruces co mesmo alicorno e pronunciábanse 
unhas palabras a xeito de esconxuro; despois o doente bebía o leite. 

 
� Uso do dente de alicornio con auga e aceite: Neste remedio identifícanse as 

cornas de vacaloura co alicornio. Cura o goxo pasándoo pola parte infectada unha 
vez que se lava o alicornio con auga e aceite.  

 
� Uso do alicornio con aceite: Na Lama úsase este método curativo que combina o 

uso do alicornio co uso do aceite. Móllase o licornio en aceite e pásase pola ferida 
ou parte doente facendo cruces, sempre en número impar. O tratamento debe 
repetirse nove días seguidos. 

 
� Uso do alicornio con auga: O mesmo que nos casos anteriores, o procedemento 

consiste en molla-lo corno no líquido, neste caso en auga, e bendici-la pezoña con 
el, isto é, facer cruces sobre a parte doente mentres se recita un ensalmo ou unha 
oración. Ás veces o ritual faise sen recitado de retrónica ningunha. 

 
� Anel de alicornio: O chamado anel de alicorno era un anel de prata que tiña 

engastado un cachiño de alicorno, de hasta de cervo ou unha corna de vacaloura, e 
que se levaba no dedo anular. Con el preparábase a auga de alicornio. Adoitábano 
levar tanto homes coma mulleres polas propiedades curativas do alicornio e por ser 
valioso amuleto contra o mal de ollo. Na xoiería Refojo de Lugo, fundada en 1903, 
facíanse, e aínda se fan como así confirmou o seu dono, encargos de aneis de 
alicornio, especialmente indicados contra os ataques epilépticos, confecciónanse 
fundindo prata de “sete Marías”. Despois introducíase no estoxo do anel un anaco 
de corna de vacaloura. 

 
� Beizón do corno alicornio 

Nalgúns dos casos estudados o alicornio debe ser bendicido para que adquira a súa 
virtude sandadora. Combínase por tanto o poder sagrado da beizón co uso dun 
obxecto pagán e a crenza nas virtudes destes amuletos profanos. Ó seren 
prohibidos pola Igrexa moitos destes rituais curativos tachados de pagáns e 
supersticiosos, os especialistas da medicina tradicional e as xentes do pobo en 
xeral pasan a usar ou a adoptar elementos sagrados que ata entón eran de uso 
exclusivo dos clérigos. Este é o caso destes alicornios bendicidos ou do uso de 
oracións ou a realizacións de cruces en moitos dos rituais feitos con este amuleto. 
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Conclusións sobre o ritual curativo do alicornio 
 

1. A maior parte dos alicornios estudados proveñen da cornamenta de cérvidos. 
 
2. A doenza máis frecuente para a que se utiliza o ritual de pasa-lo alicornio é o 

denominado como mal de aire de bicho ou pezoña. 
 
3. O ritual curativo máis común e usado é o denominado ritual de corta-la pezoña 

ou bendici-la pezoña. O devandito ritual consiste basicamente no seguinte: 
― Pásase o alicornio repetidas veces, sempre número impar, pola parte do 
corpo afectada pola doenza.  
― A continuación introdúcese o alicornio nun recipiente con auga. Se esta 
bota burbullas é sinal de que a afección é mal de aire ou pezoña, polo que o 
uso do alicornio será efectivo na sandación desta doenza.  
― Co alicornio mollado na auga de alicornio pásase de novo pola parte 
enferma, sempre en número impar.  
― Por último bótase a auga infecta ó lume. 
― O ritual repítese durante un número impar de veces, normalmente 9, ou 
durante os días necesarios ata a curación do paciente. 
 

4. Existe a crenza común de que o alicornio é o remedio máis efectivo para os 
problemas cutáneos como infeccións, picaduras, trabadas, etc. e por tanto 
recórrese a el cando a medicina oficial non dá resposta satisfactoria ou non cura 
a afección a tratar.  Tamén se constata a crenza de que determinadas 
enfermidades, como o mal de aire ou pezoña, son doenzas para as que a 
medicina oficial non é eficaz, son doenzas que catalogan como “non de médico”. 

 
5. Compróbase, agás vagas referencias, 

un gran descoñecemento da 
procedencia mítica do alicornio e da 
relación que existe entre o unicornio e 
o alicornio, e por tanto descoñécese a 
hipotética fisionomía que debería te-lo 
alicornio tipo. Queda a idea de que 
moitos destes cornos proceden duns 
bichos que algo debían ter de especial, 
dise habitualmente que proceden de 
afastadas terras como América, pero 
sen chegar a ter claro de que tipo de animal falamos. Outras veces cóntase que 
os alicornios proceden dun tipo de cervo especial que non se dá en Galicia, 
como recollín dunha informante de Tomeza, ou que o corno debe ser arrincado 
mentres o cervo está vivo —o que supón unha reminiscencia da caza do 
unicornio— e mesmo que só ten poderes se procede dun animal macho, como 
me contaron na parroquia de Verducido. Só nalgún caso, como en Navia de 
Suarna, fálase de que procede do animal chamado ulicornio. Esta relación entre 
o corno e a súa orixe tampouco é necesaria para que o obxecto teña ese valor ou 
poder especial nin para presuporlle ou outorgarlle os poderes milagreiros que 
segundo a tradición ten o corno do unicornio e que se ven reflectidos no ritual 
curativo realizado con estes obxectos. O importante é que cumpra a función que 
lle corresponde como recurso curativo para tratar ese tipo de doenzas que se 
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consideran na nosa cultura tradicional como non de médico, é dicir, aqueles 
males para os cales se cre que o médico non está capacitado para a súa cura. 

 
6. Non podemos saber a ciencia certa cando se introduce en Galicia a crenza no 

poder curativo do corno de unicornio ou alicornio. O que si sabemos é que o 
alicornio acadou en Galicia terreo fértil para a propagación desta crenza e do uso 
ritual destes cornos, malia a que as referencias literarias, iconográficas ou 
lendarias sobre a besta unicorne son máis ben escasas. O pobo campesiño 
adoptou como seu este amuleto adaptándoo ós seus recursos, sistema de crenzas 
e rituais e pasou a ser unha das pezas máis salientables do arsenal profiláctico da 
nosa medicina tradicional.  

 
7. Os alicornios galegos presentan unha serie de características ou peculiaridades 

que os diferencian do que se entende por corno de unicornio. A diferenza do 
corno de unicornio que foi historicamente un recurso curativo ou preventivo 
propio da nobreza, das monarquías e do clero, é dicir, das clases altas e 
dominantes da sociedade, o alicornio galego, foi, e é, extensamente utilizado 
polas clases campesiñas e humildes do ámbito rural. As clases altas empregaron 
o corno de unicornio fundamentalmente como antídoto e obxecto protector 
contra envelenamentos, destacando, polo tanto, a súa calidade alexifármaca. No 
caso galego, o alicornio úsase normalmente para sandar problemas da pel, como 
por exemplo pezoñas ou o denominado mal do aire de bicho. O corno de 
unicornio deixouse de usar na farmacopea europea a finais do século XVIII,  
mais o alicornio galego séguese a utilizar hoxe en día como un elemento 
curativo máis da medicina popular, sendo moitos os alicornios que aínda están 
activos no noso país e habitual o seu uso no ritual sandatorio.  

 
8. Os alicornios estudados teñen diversas procedencias e múltiples formas 

―algunhas das cales son moi distantes da típica estampa do corno de 
unicornio― cítense cornos de cervo, corzo, vaca, cabra, cairos de xabaril, cornas 
de vacaloura e demais obxectos de formas e orixes diversas e que o pobo quixo 
bautizar como alicornios e outorgárlle-las propiedades máxicas e milagreiras 
atribuídas ó “verdadeiro” corno de unicornio. 

 
9. Así mesmo, na crenza europea o poder curativo residía no corno sen máis, era en 

si mesmo unha especie de fármaco; pero na nosa terra o corno vai ligado a 
outras ritualidades froito do noso sincretismo relixioso, coma se existise a 
intención de dotar de poder ou de potencia-lo poder do alicornio. Deste xeito o 
uso do alicornio combínase co recitado de ensalmos ou oracións, a realización 
do sinal da cruz, a beizón do mesmo corno, a súa purificación, o uso de augas 
especialmente puras, o aceite, o leite, etc. E concrétase así un elaborado, 
complexo e interesante ritual no que tódolos elementos intervenientes se 
combinan para acada-la cura desexada.  

 
10. Obsérvase un abandono do costume de empresta-lo alicornio por medo á súa 

perda, roubo ou deterioración. Por iso o máis frecuente é que a persoa enferma 
acuda á casa do dono do alicornio para facer alí o ritual curativo. Tódolos 
entrevistados transmitiron o seu medo a que en caso de deixaren o corno llelo 
perdesen, non llelo devolvesen ou llelo estragasen. 
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11. Constátase unha xeneralizada falla de transmisión do uso do alicornio cara ás 
xeracións máis novas —incluso dentro da mesma familia que posúe o 
alicornio— as cales descoñecen as propiedades, funcións e ritual destes cornos. 
Isto leva irremediablemente a que, mortos os vellos, se acabe perdendo o 
amuleto definitivamente.Como me dixo un veciño de Xeve fálaslle disto á 
xuventude e bótanse a rir. 

 
12. Coa universalidade da medicina oficial levada a cabo nestas últimas décadas  

pódese apreciar unha crecente perda de respecto cara a este tipo de obxectos 
sandadores e cara á función que como elemento curativo desempeña no mundo 
tradicional galego. Polo que moitos destes elementos da nosa medicina 
tradicional veñen sendo tachados de supersticiosos, sen valor ou fundamento 
médico, e de fósil cultural froito da ignorancia do pobo. Pero pese a estas 
críticas o que é innegable, xa sexa por fe ou non, é que estes procedementos 
funcionan en moitos dos casos, e as testemuñas que aseguran ter sido curadas 
das súas afeccións cutáneas grazas ó alicornio son incontables. 

 
13. Malia a todo o exposto anteriormente, e aínda que cada vez son menos as 

persoas que recorren a este tipo de remedios, podemos concluír que o uso do 
alicornio é un recurso curativo da medicina tradicional galega plenamente 
vixente na actualidade e posiblemente un dos máis espallados, e pode atoparse 
dende a costa ata a montaña luguesa, ou dende as Rías Baixas ata o Bierzo ou 
Asturias. 



 16 

Bibliografía 
 
-Becoña Iglesias, E.: Medicina Popular. Ir Indo edicións.Vigo 1988. 
-Jackson, W. The use of unicorn horn in medicine. The Pharmaceutical Journal. 
Vol.273. December 2004. Pag. 18-25. 
-Lis Quibén, V.: La medicina popular en Galicia. Gráficas Torres. Pontevedra 1949. 
-Mariño Ferro, X.R. La medicina popular interpretada II. Edicións Xerais de Galicia. 
Vigo 1986. 
-García García, J.J. El unicornio y la práctica médica. Revista mexicana de pediatría. 
Vol. 68. Nº1.Pax.30-33. 2001 
-Garrosa Guide, J.L. Aproximación a algunhas crenzas da parroquia de Franqueán (O 
Corgo-Lugo), Cervantes. Revista de literatura nº 40. Ed. Cervantes. Bilbao 1999. 
-Gran biblioteca temática gallega. Las gentes: Menciñeiros, saludadores e 
compoñedores. Vol. 1 EA editores. 
-Gran biblioteca temática gallega. Meigas, trasnos e lobisomes. Vol. II. Los seres 
míticos que pueblan la galicia mágica. Pilar Freire, Rey Insua, L.,Eireoa A.M., Caneda, 
R. EA editores 
-Gran Enciclopedia Gallega. Tomo I. Alicornio y Tomo II. Amuletos. Director Otero 
Pedrayo. Silverio Cañada editor.  
-Risco, V., «Miscelánea folklórica», en Cuadernos de Estudios Gallegos, II, Santiago 
de Compostela, 1946-47. 
-Rodríguez López, J.R.: Supersticiones de Galicia y preocupaciones vulgares. Imprenta 
de Ricardo Rojas. Madrid 1910. 
-Scarlato, E. Cuerno de unicornio, bezoar y triacas. Modernos antídotos de la 
antigüedad. Publicado en Boletín de la asociación toxicológica de argentina. Año 20, nº 
72-Mar/Abr. 2006. Pax.19-20  
-Shepard, Odell. The Lore of the Unicorn. Ed. George Allen. Londres 1930 
-Vázquez Gallego, X. Tradiciones, mitos, creencias y curanderismo en medicina 
popular de Galicia. Servicio de publicacións da Excma. Deputación Provincial de 
Lugo. Lugo 1990. 
 

 
 
Debuxos: Myriam Quintía 
Fotografías. Rafael Quintía 


