
1



2



3

COORDINACIÓN:
Rafael Quintía
Ana Durán Penabad

REDACCIÓN:
Miguel Losada
Rafael Quintía
Pilar López 
Lidia Mariño 

MAQUETACIÓN:
Ana Durán Penabad

DESEÑO PORTADA:
Miguel Alonso

DESEÑO ORIXINAL:
João Bieites

FOTOGRAFÍA:
Pedro G. Losada
Roberto de la Torre
Ana Durán Penabad
Arquivo da Sociedade Antropolóxica Galega

COLABORAN NESTE NÚMERO:
José Luis Cardero
Carlos X. Ares
Xerardo E. Santomé
Miguel Alonso
Miguel Losada
Lidia Mariño
Pilar López
Rafael Quintía 

EDITA:
Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)

ISSN: 2254-3406
Ano 2019
Galicia

CONTACTO: 
infosga@antropoloxiagalega.org
www.antropoloxiagalega.org



4

SUMARIO

Editorial.....................................................................5

Que é o Entroido?
Miguel Losada..........................................................6

La noche, los Antroidos, los caminos y los dioses 
viejos. 
José Luis Cardero..................................................12

A figura da Vella mitolóxica como personaxe do 
Entroido.
Lidia Mariño..........................................................17

As mázcaras xiróvagas das Terras de Manzaneda. 
Unha danza para mover o mundo. 
Rafael Quintía........................................................24

Pinténs: Entroido en Hío.
Xerardo F. Santomé...............................................40

Cantos de Entroido no Oriente ourensán. 
Carlos X. Ares........................................................46

Máscara, identidade e transformación no tránsito ao 
Entroido urbano. 
Miguel Alonso.........................................................53

“Guardar carne el día carnes tollendas”. Contribu-
ción ao estudo do porco no Entroido. 
X. Anxo Rosales......................................................56

Crónica da V Mascarada Ibérica.
Pilar López Vilas....................................................68

Resumo de actividades da Sociedade Antropolóxica 
Galega (2015-2018)................................................74

Crónicas
Ángel Gilberto “Papigil”.......................................83

O son do Entroido. 
Pedro G. Losada.....................................................87

O ciclo enmascarado da Invernía. 
Roberto de la Torre................................................88

Catálogo de publicacións........................................94



5

EDITORIAL

Rafael Quintía
Presidente da Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA)

 En decembro do ano 2011 publicábamos o primeiro número de Caderno de campo. Esta revista dixital nacía 
con carácter cuadrimestral e coa idea de ser un boletín informativo da Sociedade Antropolóxica Galega de 
consulta e descarga gratuíta a través da nosa páxina web, do noso blog e das nosas redes sociais. Pouco a pou-
co Caderno de campo foi medrando en seccións, contidos e páxinas, pasando das súas 8 páxinas iniciais ata 
acabar convertido nunha revista de perto de 50 páxinas. 

Ao longo dos diferentes números de Caderno de campo dábanse a coñecer as distintas novas respecto á nosa 
organización, presentacións, actividades, xornadas, entrevistas, novas... así como artigos de investigación ou 
de opinión e crónicas de viaxes que poidan ser de interese para os nosos lectores.

En 2015, debido á carga de traballo do equipo editorial da SAGA, tivemos que suspender a publicación do 
boletín por falta material de tempo para manter unha publicación cuadrimestral de tal entidade e desenvolver, 
á vez, todas as actividades anuais que organizábamos e a nosa actividade editorial de libros, documentais e do 
anuario Fol de Veleno.  

Felizmente, este tempo de apuro pasou e hoxe por hoxe na Sociedade Antropolóxica Galega contamos cunha 
equipa editorial renovada e ampliada que nos permite recuperar este proxecto divulgativo. E facémolo ao 
grande. Nace así este novo número e novo formato de Caderno de campo que reaparece en formato especial 
dedicado á nos festa ritual máis importante do ano: o Entroido. Un número que compendia oito artigos de di-
ferentes investigadores socios e colaboradores da SAGA, así como dúas fabulosas reportaxes fotográficas dos 
nosos fotógrafos colaboradores Pedro G. Losada e Roberto de la Torre, así como crónicas e seccións propias 
do boletín. 

Non queriamos deixar pasar esta ocasión para dedicar este número especial de Caderno de campo a un compa-
ñeiro da SAGA que, tristemente, nos deixou o ano pasado. Referímonos a Ángel Gilberto Martínez, coñecido 
por todos como Papigil. Un colaborador asiduo e entusiasta do Caderno de campo, unha persoa que amou e 
se entregou en tempo e alma ao estudo da antropoloxía e á divulgación do noso patrimonio cultural. Como 
comentei recentemente, o Entroido, a última das festas do ciclo ritual da invernía, é tamén o momento en que 
os defuntos que nos acompañan durante todo o tempo da escuridade, dende Santos ata o Entroido, teñen xa que 
emprender a súa viaxe de regreso ao Alén. De aí a pertinencia tamén de lembrármonos e de despedírmonos dos 
nosos. Así que para o ben querido amigo Angel Gilberto “Papigil” o noso sentido recordo e homenaxe. Este 
ano o inverno faise máis frío e longo sen ti, compañeiro.

Esperemos que este novo Caderno de campo sexa do interese dos nosos lectores e das nosas lectoras, e que os 
seus contidos sirvan para dar a coñecer e dignificar aínda máis o valor antropolóxico do noso Entroido. 

Sexan benvidos, pois, a este novo Caderno de campo 2019.
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QUE É O ENTROIDO?

Miguel Losada1

Resumo
O Entroido Galego é unha das manifestacións mais 
senlleiras entre moitas outras equivalentes. O feito de 
que poidamos atopar entroidos como o galego en ou-
tras partes do mundo fai mais interesantes a uns e a 
outros. Analizamos o caso do Entroido Amazigh no 
actual Marrocos e as súas características principais en 
relación ó galego.

En numerosas ocasións2, dende hai anos, e logo de 
observar seguir e participar no universo do Entroido 
Galego, teño afirmado que o Entroido, Entrudio, An-
troido, é o resto dun moi antigo sistema de crenzas 
que xa estaba operativo hai milleiros de anos. Aquela 
ideoloxía, cunha serie de contidos esenciais, estaban 
ben estendidos por boa parte de Eurasia e facían parte 
dun sistema de tipo relixioso ou, directamente, do que 
hoxe denominariamos Relixión. Esta realidade deixou 
a súa pegada, baixo a forma de acenos culturais, no 
que hoxe é todo o sistema do Entroido, que excede 
en moito ós días oficiais o Carnaval.  Por elo, o que 
hoxe, en Galicia, entendemos como Entroido non é en 
realidade un fenómeno “profano” que existe en con-
traposición a unha realidade relixiosa —xudeo-cris-
tiá, por exemplo— tal e como convencionalmente se 
explica. O contrario, en todo caso, constitúe unha rea-
lidade relixiosa alternativa e que estivo subordinada a 
ese paradigma soamente dende o triunfo político desa 
relixión monoteísta no occidente europeo e doutras 
relixións reveladas e do libro noutras partes. A exis-
tencia dese paradigma complexo en Galicia fica ben 
patente e documentado dados, entre outros, os esfor-
zos que desenvolveron para combatelo grandes vale-
dores da fe monoteista como pode ser Santo Martiño 
de Dume, que co seu De Correctione Rusticorum,a-
chega un florido catálogo da vizosa e sofisticada reali-
1 Axente cultural. Secretario da Sociedade Antropolóxica Ga-
lega (SAGA)
2 Nomeadamente, e entre outros, nas Actas do Entroido das I 
Xornadas do Entroido de Galicia da SAGA, en artigos como 
LOSADA, M. (2017) De martelos e deuses: Achegas á mítica 
galega. . en Fol de Veleno nº 7. Ed. SAGA; en intervencións 
como as Realizadas na Universidade Nova de Lisboa en abril 
de 2013; na Facultade de Letras da Uni. do País Vasco en abril 
do 2015 , ou en varias intervención radiofónicas, conferencias 
en locais de asociacións e IES galegos, obradoiros impartidos 
sobre máscaras do Entroido, intervencións en Centros Galegos 
como o de Barakaldo, en setembro do 2017,  ou na Biblioteca 
Pública Municipal de Verín onde a SAGA desprega unha acti-
vidade regular.

dade das crenzas galaicas daqueles séculos V e VI da 
presente era. Foi moito máis tarde, trala fin do Antigo 
Réxime cando, moi probablemente, a Modernidade 
e a Contemporaneidade acadan os medios dabondo 
como para comezar reducir á categoría de manifesta-
ción residual a aquel sistema competidor. Como tal, 
este tivo que estar integrado por unha cosmovisión, 
unha cosmogonía, e as Divindades, heroes, mitos e ri-
tos asociados que constituían daquela unha tradición 
cultural.
Para soster estas afirmacións compre evidenciar, en 
primeiro lugar, que iso que denominamos hoxe En-
troido, Entrudio, Entruido, Antroido, segundo en que 
partes da Galicia administrativa e cultural actual non 
constitúe unha realidade ou fenómeno illado e singu-
lar. Por todo o Continente Europeo e inda mais aló 
existen festas e celebracións que participan de tódalas 
características deste ciclo ritual galego.

Como exemplo3, nesta ocasión, glosaremos aquí o 
que acontece nas montañas do Atlas norteafricano, no 
que probablemente debería ser mais coñecido como 
o País Amazhig4, e dentro dunhas sociedades de tra-
dición cultural e lingüística non islámica como é a 
dos Imazighen5, mas que existen unhas celebracións 
equivalentes: as dos Bilmawen, palabra que significa 
“os que levan unha pelica”, cousa que, xa que logo 
poderíamos traducir ó galego por “Piliqueiros”.

Esta celebración está vencellada, como ó Entroido 
Galego, a un calendario lunar e desenvólvese en re-
lación dinámica tamén ca festa do Sacrificio do Año, 
que resulta ser o equivalente, en termos de exaltación 
relixiosa da entrega e o sufrimento, da Semana Santa 
cristiá.

Temos recollido6 certos datos sobre estes ritos que no 

3 Cfr: Ridouane, Abdelmajid. The Bilmawen Carnival, an 
amazigh ancestral tradition. En www.mondeberbere.com/bil-
mawen-carnival.html
4 Cfr. http://www.eurosur.org/ai/19/afr19_c.htm
5 Plural  da palabra Amazigh ca que se designan a si mesmas 
as persoas comunmente coñecidas como “Bereberes” do Atlas.
6 Agradezo neste sentido as informacións achegadas polas fa-
milias, hoxe residentes en Galicia, do señor Ahmmed Tefikki, 
orixinaria da parte de Dsheria en Marrocos e á familia do se-
ñor Said Hannsha que falou das lembranzas familiares da súa 
terra pola parte de Ihxagh. Tamén compre agradecer o mesmo 
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caso marroquí e dentro, pois, dun contexto de culto 
islámico, o do Bilmawen7 é un rito popular realiza-
do por mozos solteiros e que ten lugar en conexión 
directa, dentro do calendario, co Sacrificio do Año, 
a festa da  Âid n Tafaska8, tamén denominada l’Aïd 
Mqqorn, l’Aïd el Kebir ou Aïd El Adha e co significa-
do de “A Festa Grande”9. Unha semana despois, este 
acontecemento cíclico ten lugar (malia que seica ten 
ido moi a menos no mundo rural e ten sido despraza-
do cara vilas mais grandes baixo a forma de Carnaval 
ó estilo globalizado actual) como un rito que tamén 
leva o nome de Herma e de Chuiek, que  ven sendo 
a maneira de expresar a palabra galega “Vellote” ou 
“Vellouco”, xa que Cheik é a palabra para vello. 

Son moitos os lugares onde estas connotacións  entre 
o Entroido e os Vellos, ou A Vella son patentes. En 
Grecia temos os Geros, literalmente Os Vellos, e en 
Galicia, podemos falar dos Vellarróns do Riós (Ou-
rense).
Estes personaxes, os Bilmawen, son os principais den-

ós investigadores Rachid Raha e a Jean-Claude Thiery polas 
súas achegas e datos. Igualmente a Said Ouddi que fixo de guía, 
piloto  e confidente durante a nosa estancia no País Amazigh no 
ano 2017 e que nos permitiu coñecer boa parte do Atlas.
7  En moitas ocasións, se non en todas, a transcripción da fo-
nética Amazhig á grafía do alfabeto latino e dentro dela a una 
lingua como o galego presenta hoxe en día algunha dificulta-
de. Foron fundamentalmente etnógrafos franceses, no primeiro 
cuarto do século XX, quen recolleron e transcribiron palabras 
como esta, polo que ise foi xa un primeiro filtro ó respecto. 
Ademais, nin siquera dentro do actual territorio marroquí exis-
te unha única denominación nin pronunciación deste e outros 
conceptos. Dependendo das zonas, esta festa pode denominarse 
“builiud”, transcrito primeiramente cara o francés como “Bou-
jlloud”; Hairma; Chouyikht e outras mais. Todas elas son me-
tonímias da acción e efecto de levar posta unha pelica de año 
ou cabuxo.
8 Esta festa musulmana ten moitas denominacións: Eid al Adha, 
Aid al-Adha, Aid-al Kebir, tabask e Festa do Año en Galego.
9 As transcripcións ó galego dos nomes e palabras dende a pro-
nunciación dos informantes resulta algo incerta.

tro desta Celebración do Bouliud10, chisnan a propia 
faciana con cinsa negra e poden levar caretas (más-
caras) feitas de codia de cabazo, madeira, plumas e 
outros materiais . Moitas veces, empregan as cunchas 
de caracois para penduralas do peito ou do pescozo. 
Os pezuños dos animais das que proceden as pelicas, 
consérvanse unidos á pelica nun xesto cultural orien-
tado a dar a sensación de que na propia pelica reside 
dalgún xeito a vitalidade destes, polo que a acción de 
portalo, por parte do mozo en cuestión, suple e modi-
fica o estado no que agora se atoparía o defunto año 
ou cabuxo. 

Por suposto, para a representación deste efecto, resul-
ta imprescindible a complicidade das persoas do resto 
da comunidade, polo que, con toda propiedade, pode 
definirse toda a cerimonia como unha sorte de teatro 
ritual con propiedades catárticas dentro da sociedade 
na que se verifica. Dentro desta transformación non 
falla a exteriorización dos atributos sexuais masculi-
nos como acontece, por exemplo no caso dos Mecos e 
Lardeiros no caso galego. Moitas veces nun contexto 
e noutro tamén se empregan cabaciños ou variedades 
para suxerir estes órganos. 

Estes personaxes van enmascarados e, habitualmen-
te, están dotados de cornos e moitas veces levan un 
bastón do mesma clase que en galego chamariamos 
Monca en Viana do Bolo ou Bastón convencional no 
caso dos Felos da zona de Maceda. O toque con este 
instrumento serve para propiciar as boas influencias 
sobre persoas e propiedades das familias. 
O resto do contexto tamén evidencia o rol de función 
social da celebración. A percusión duns tambores, 
tamboriles e pandeiros mailo son de instrumentos 
de vento, como as gaitas (baixo a forma do que en 
Galicia denominariamos o punteiro destas)  propias 
da zona, e con dez buratos, acompañan as evolucións 
dos Bilmaounn. Entre estes outros personaxes hai 
varios músicos que utilizan pandeiros e pandeiras de 
coiro, como son os Nakoos e a Taolunte. Estes instru-
mentistas xogan un rol específico dentro da represen-
tación e teñen nomes concretos, como O Basugratt, O 
Raiss Mohamed, O Ghummad ou O Arussi, que leva 
un pequeno instrumento de corda. Estes nomes fan 
referencias choqueiras ás orixes presuntas dos tales 
músicos e dos seus instrumentos. Destacamos aquí 
que outro os personaxes mais importantes é A Timbi-
nal Brahim e que representa a unha moza, encarnada 
por un home novo. Este cortexo vai pola aldea ou as 
aldeas veciñas, cando están moi próximas, realizan-
10 Outro nome para o mesmo período de varios días de troula.

Que é o Entroido?Que é o Entroido?Que é o Entroido?



8

Co compañeiro R. Quintía, investigando esta e outras cuestións 
en viaxe polo país Amazigh. 
(Foto: R. Quintía)

do representacións e parodias do 
mesmo xeito que no Entroido ga-
lego teatralízanse acontecementos, 
persoas e situacións choqueiras. No 
caso Amazigh estas parodias poden 
denominarse Frajas, traducible, sei-
ca, como “Comedias”.

Completan estas actuacións outros 
personaxes moi importantes como 
son os “Xudeus”, un fai de “A moza 
Xudea” e outro mozo fai de “O Xu-
deo”. Inda outra parella dinámica 
fai de Abdulah e Mulei Abdulah, 
que exercen de “donos” das pelicas. 
Toda a comitiva percorre as rúas e outros espazos nas 
poboacións e vai recibindo comida e algo de diñeiro. 
Con todos eses bens acadados, o grupo de mozos fai 
un fondo común para facer a súa propia festa e xantar 
ó cabo do día. O beneficio colectivo da actividade dos 
mozos que realizan o Entroido ten a contrapartida de 
achegar boa sorte para todo o ano e saúde e vigor para 
os cativos das familias por medio, neste caso, dos gol-
pes ou toques que estes Peliqueiros Amazhig dan os 
rapaces e rapazas mais novas. Outros mozos e homes 
non participantes como personaxes, pola contra eran 
perseguidos e podían ser golpeados sen piedade e con 
total impunidade. As mulleres e mozas non encarnan 
con vestimentas a estes personaxes e participan dou-
tros xeitos e con outras modificacións da súa roupa e 
aspecto. Elas son en boa media, receptoras e adminis-
tradoras da actividade en conxunto.  

Noutro plano, mais fundido con este, actúa unha ca-
cofonía de voces humanas e ruídos diversos que, en 
conxunto, resultan ou xogan un rol de intre temible. 
Son figuras “perigosas” tanto pola súa condición de 
personaxes non humanos, como pola propiedade de 
ser inviolables e soberanos. Contra eles e o seu arbi-
trio non pode facerse nada agás fuxir. Calquera outra 
actitude habilita ó peliqueiro do Atlas para bater nas 
persoas precisamente cos pezuños que colgan inda da 
pelica. Como aceno diferencial, os Bilmawen adoitan 
ser moi mal falados, empregando un rexistro procaz 
que durante todo o ano ten ocasión de verbalizarse.

Tamén como no caso galego, durante os períodos co-
loniais (o Español e o Francés, en diversas tempos 
e áreas de todo este Noroeste Africano) estas activi-
dades Entroideiras estiveron perseguidas e prohibidas 
por atentar contra a moral establecida e a orde públi-
ca. O feito de que dentro do Bouliud aparecesen per-

sonaxes sobre os que se facía burla como O Soldado 
Francés e outros que representaban outras autorida-
des, como as relixiosas locais, facían do Bilmawen 
unha actividade proscrita e a erradicar. Tamén en pa-
ralelo co caso galego, a efectividade deste control era 
directamente proporcional á proximidade e capacida-
de de actuación dos corpos e forzas de seguridade, 
polo que as zonas mais rurais e montañosas —de di-
fícil acceso— mantiveron estas tradicións mellor que 
outras. 

O travestismo ritual tamén está presente nesta fes-
ta das montañas do Atlas. Nalgunhas comunidades, 
todo este cortexo que equivale perfectamente ó que 
no galego oriental denominariamos O Fulión, vai en-
cabezado por un personaxe feminino, a “Rapaza Bil-
mawen”11, encarnado por un home provisto dun traxe 
feito para a ocasión e que, cas súas cores e materiais, 
emite unha mensaxe de luxo e sofisticación. Para des-
envolver este rol moitas veces as comunidades, a tra-
vés dos seus representantes, podían alugar os servizos 
dalgún famoso “actor” popular, coñecido dentro dun 
área pola súa elocuencia e bo facer, ou designar a un 
veciño para este cometido. Moitas veces, esta “profe-
sión” podía pasar de pais a fillos. Estes feitos resaltan 
a idea de función social asociada ó rito. 

Esta comitiva chegaba logo dun periplo de troula polo 
territorio local até unha praza ou espazo aberto onde 
inter-actuaba tanto ca xente do común como con ou-
tras personaxes como as mulleres, que como grupo 
social adoitan funcionar como un bloque ou idea pa-

11 Tamén, segundo os informantes, a “Señorita Bilmawen”

Artigo
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ralelo o dos homes como colectivo12. Este ser remata 
esta fase ca persecución sobre os cativos e cativas nos 
que tenta bater cos pezuños da pelica que tamén leva 
ó lombo. Recibir estes golpes é un acto de boa sorte 
que terá efecto positivos, como os de profilaxe sobre 
as colleitas e rabaños, ademais de propiciatorios en 
xeral durante todo o ano contra as accións dos malas 
influencias humanas ou non13. Como remate de todo 
o ciclo de varios días —entre tres e dez días, segun-
do as fontes— o personaxe do Bilmawen remataba 
ritualmente morto ( a tiros ou a coiteladas) e co seu 
pasamento purificaba a toda a comunidade. En outros 
lugares, como a área montañosa de Marraquech, re-
sulta ou resultaba habitual que esta celebración rema-
tase co “Enterro da Babá Achur” un meco feminino 
ou lardeira que simbolizaba a fin do ano lunar anterior 
e o comezo do novo e primeiro mes do calendario. 
Unha versión do “Enterro da Sardiña”.

Concluíndo, podemos 
afirmar que o Entroido 
Galego é un rito, cele-
bración e cerimonia tan 
lúdica como transcen-
dente. As súas raigañas 
son antiquísimas tal 
como demostra o feito 
de que ós “seus” ace-
nos estruturais, e mes-
mo datos a nivel de de-
talle, sexan os mesmos 
que por exemplo os 
verificables nun con-
texto tan afastado e di-
ferente en xeral como 
o da Cultura Amazigh 
no noroeste africano. 
Tamén que a súa rela-

ción ca relixión e ideoloxía dominante hoxe en día re-
sulta paralela do mesmo xeito que no caso comparado 
neste artigo. Nos dous contextos, e dada a unanimida-
de e equivalencia sociais entre ámbalas dúas manifes-
tacións culturais, o mais probable é que sexan previas 
e preexistentes respecto do fenómeno relixioso mo-
noteista e as súas manifestacións. Este feito, ademais, 
xunto ca posibilidade de realizar comparacións seme-
12 Cfr: http://www.eurosur.org/ai/19/afr1926.htm
13 Tradicionalmente, estas sociedades asumen a existencia do 
equivalente a trasgos e diaños de diversas castes que poden 
causar danos de meirande ou menor transcendencia. Entre istes 
son moi coñecidos os Djins ou diaños vencellados a lugares con 
características especiais.

Que é o Entroido?

llantes en moitas outras zonas do mundo, tende a cer-
tificar a enorme antigüidade e importancia simbólica 
que para as sociedades de base gandeira e montañe-
sa semellan ter en orixe as celebracións que nos, en 
Galicia denominamos Entroido. O feito de que den-
tro dese paradigma montaraz atopemos doadamente 
ideas e xestos culturais que remiten a unha cosmovi-
sión chamánica, non dogmática, senón baseada mais 
ben no pacto ou transacción e negociación con forzas 
e planos superiores da realidade, indica cara un cor-
pus de contidos prehistórico como base dende o que 
as primeiras comunidades que celebraron “entroidos” 
tomaron contidos propios das sociedades cazadoras 
e recolectoras para reciclalos cara novos usos e pro-
tocolos de restauración e administración endoxena e 
descentralizada da orde social. O resto deste proceso 
e sistema, en Galicia, denominámolo Entroido.

  

Bilwanem galegos (Fotos: Pedro G. Losada)

Peliqueiro Amazig
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ENTROIDO GALEGO BILMAWEN
Personaxes vestidos ou con roupa especial e do-
tados de autonomía e predominio sobre a comu-
nidade dentro do período.

Si. As pelicas son especialmente preparadas para 
a ocasión. A Señorita Bilmawen leva roupa in-
usual no tempo cotiá.

Importancia das peles de animais: Pelicas, peli-
queiros( en varios lugares).

O nome mesmo dos portadores pode traducirse 
por Peliqueiro.

Travestismo ritual: moitos traxes galegos xuntan 
elementos femininos e masculinos a un tempo.

Nalgunhas áreas como a de Rhamna, na Area de 
Marrakhes-Safi.

Acción de bater con diversos, pero semellantes 
artefactos (Trallas, Zamarras…)

Si, especialmente cos pezuños dos años e cabu-
xos inda unidos ás pelicas.

Mudez ritual de certos personaxes principais. Non, en xeral.

Existe o xesto cultural de levar a faciana chisnada 
de negro con cinsa.

Existe o xesto cultural de levar a faciana chisnada 
de negro con cinsa.

Existencia dun cortexo tipo Fulión. Si, sobre todo no contexto mais antigo e nas áreas 
mais rurais.

A Festa cumple unha función social: Si, como 
por exemplo no entroido Ribeirao onde o paso 
dos traxes polos navais ten un valor positivo, pro-
piciatorio, para as colleitas.

Si, como demostra o aluguer comunitario, e mes-
mo a especialización estacional que mesmo che-
ga a ser oficio temporeiro. O acto de zoscar cos 
pezuños ovinos ou caprinos resulta propiciatorio 
tamén.

Orixinalmente os grupos de idade son caracterís-
ticos. Os mozos organizan e dispoñen a loxística 
relacionada coa festa.

Si, estritamente compartimentado por sexos e 
idades, como foi tradicional en Galicia até hai 
poucas décadas.

Importancia da percusión. A base dos cortexos é rítmica e de percusión tra-
dicional.

Antigamente os traxes eran alugados. Nalgunhas áreas.

Vencellado a zonas rurais e montañosas. Moi vencellado á sociedade montañesa Amazigh.

Reprimido no seu día pola orde pública Estatal. 
Rexeitado e combatido pola poder relixioso es-
tablecido, Catolicismo. Os danos á moral como 
xustificación da prohibición.

Reprimido polas autoridades coloniais e as forzas 
de seguridade do Estado. Os danos á moral como 
xustificación da prohibición. Rexeitado e comba-
tido pola poder relixioso establecido, Islam.

Inclúe actos de carácter libertario de crítica políti-
ca e social mediante teatro nos espazos públicos.

Inclúe actos de carácter libertario de crítica políti-
ca e social mediante teatro nos espazos públicos.

Para uns teñen relación con ritos arcaicos moi an-
tigos. Outros estudosos entenden que a orixe son 
as Saturnais Romanas.

Para uns teñen relación con ritos arcaicos moi 
antigos (Edmond Doutté e Emile Laoust) Outros 
estudosos entenden que a orixe son as Saturnais 
Romanas (Edvard Westermarck)
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LA NOCHE, LOS ANTROIDOS, LOS CAMINOS 
Y LOS DIOSES VIEJOS

José Luis Cardero1

La Noche, según es bien sabido, viene a ser compa-
ñera de los caminos y de los lugares mas o menos 
secretos a los que por ellos se llega. 

Cuentan las tradiciones y las leyendas de los viejos 
Países Celtas, de aquellos territorios con planicies y 
montañas que se asoman, casi siempre sin demasiado 
esfuerzo, a las aguas marinas que cambian de color, 
que por tales sendas marchan ciertos seres, o som-
bras, o engendros, de los que no se sabe muy bien si 
son de este mundo o del Otro, ni ellos tampoco mues-
tran demasiado empeño en ponerlo en claro. 

Ankhous bretones, compañas galaicas o irlandesas, 
lavandeiras y viajeros de aquí o de allá, sastres y cléri-
gos, gentes de procedencia y destino dudosos, pesca-
dores con extraños avíos de faena, andan todos ellos 
en la noche, no se sabe bien si buscando cobijo, o a la 
caza de sus presas, que todo es posible.

Así, Margaret Alice Murray nos habla de los coven, 
es decir, de esas reuniones nocturnas que en su mo-
mento trajeron a mal traer a los inquisidores de toda 
Europa y que solían empezar a formarse por los viejos 
caminos para terminar en lo más secreto de los bos-
ques, en lugares reservados y mágicamente sellados, 
en los cuales aguardaba el Señor Negro. 

Allí, los asistentes cantaban, bailaban y comían, es 
decir, eran felices, al amparo de las oscuras, y casi por 
todos los demás olvidadas, divinidades antiguas. Pero 
los ecos de aquellas alegrías llegaban lejos y pronto 
sus practicantes -que no eran sino los sectarios de una 
vieja religión pagana llegada desde la noche de los 
tiempos en competencia con el cristianismo- fueron 
perseguidos y exterminados, pasando su recuerdo a 
ocupar el lugar de las leyendas y de las tradiciones 
que hablaban de hadas, de duendes y de extraños se-
res que poblaban la oscuridad de bosques y senderos.

Todos estos seres y sus actividades entraron desde 
muy pronto en conflicto con las creencias y códigos 
de comportamiento oficiales. El cristianismo no tole-
raba competencia en cuestión de doctrinas de Otros 
Mundos; y bien pronto, todos aquellos restos de las 
antiguas tradiciones que todavía se conservaban, hu-
1 Antropólogo

bieron de ser camuflados y escondidos. Así, se habla-
ba de los peligros de la Noche, en la que, entre mu-
chos otros, se movían seres del Más Allá, a los cuales 
sus pecados negaban el descanso. O de renegados a 
quienes su malaventura o mala suerte habían infecta-
do con la semilla de los lobishomens. O de muertos 
rebeldes que, levantados de sus sepulturas, atacaban 
sin piedad a los vivos.

De todo esto y de algunas cosas más se surten las 
fuentes de los Antroidos y Carnavales. La presión 
social surgida de la competencia terrible entre las 
fuentes del pensamiento oficiales, siempre dispuestas 
a reprimir y castigar las disidencias de los díscolos 
-véase una descripción magistral de ello, como no hay 
otra, en las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán- y las 
alternativas de creencias que han sobrevivido al paso 
de los milenios, trajo como consecuencia un trato, un 
convenio, un permiso, por temporal y angosto que 
fuese, para la exhibición de aquellos comportamien-
tos prohibidos y reprimidos por la moral dominante.

Artigo

Margaret Murray
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Así, los espíritus de los viejos coven pudieron salir, 
por un tiempo medido y controlado, de los bosques 
secretos y correr otra vez por caminos, senderos y 
campos libres. Su impulso era, como no, el del tan-
tas veces muerto y otras tantas resucitado Dioniso, 
cuyo discurrir y deslizarse fue siempre el del agua 
“de color vinoso” que surgía de la tierra, o el de los 
grandes cántaros de vino nuevo, abiertos para que de 
ellos salieran los espíritus de los muertos. Dioniso se 
convirtió entonces en antagonista de la cultura apolí-
nea, aquella que preconizaba la razón, la medida de 
las formas y el sometimiento, frente a la borrachera y 
a la ruptura del estado libre y salvaje de sus ménades 
y demás acólitos.

Así, por unos días, en ciertas fechas, los muertos y 
los rebeldes podían mostrarse ante los demás, en una 
suerte de equilibrio consentido y fugaz, pero no por 
ello menos ruidoso, violento y perturbador. El con-
traste entre una manera de vida llena de pautas y reglas 
respecto a comportamientos que rompían el orden y 
que traspasaban las fronteras y los límites tan traba-
josamente buscados y establecidos por los intereses 
dominantes en el propio grupo social, era sin duda ne-
cesario, no solo para liberar las tensiones acumuladas 
por la explotación y la represión, sino también, y de 
una manera particular, para que se recordase siempre 
la existencia de otras dimensiones posibles en la es-
tructura general acordada. 

El Uno no puede ser posible, ni viable, sin el Otro. 
Apolo no puede mostrar su faz radiante, sin la tiniebla 
procedente del Inframundo. El Mundo de los vivos, 

La noche, los Antroidos, los caminos y los dioses viejos

protegido por murallas, templos y arquitecturas bri-
llantes, frente al Mundo de los Muertos, regido por 
los dioses oscuros, que no permiten a nadie la salida 
de su reino. A nadie que no sea el Dioniso asociado 
temporal y fugazmente al Hades del Más Allá y, tras 
la culminación de su camino a través del agua vinosa 
o del vino recién abierto, unido también al brillante 
Apolo, incluso a la luciente y lúcida Atenea.

Pero Apolo, como su padre Zeus, posee también una 
doble cara, y en su sombra es posible contemplar, a 
veces, los colmillos del dios-lobo. Apolo con el cu-
chillo de sacrificio en la mano, enseñando a sus sacer-
dotes a obtener sangre para él. En estos aconteceres 
llegados hasta nosotros desde las viejas creencias, la 
doble visión o aspecto de las cosas, aun de las más sa-
gradas, la rebelión y la borrachera, la contradanza o el 
sacrificio impetuoso y salvaje ofrecido a las antiguas 
divinidades subterráneas, el vínculo de las potencias 
oscuras representadas por las figuras sin rostro, cu-
biertas de vegetación, desplazándose ya sea en medio 
del silencio nocturno, o rodeados por el escándalo sin 
tregua de pínfanos y cencerros, unen las antiguas vías 
del bosque, los límites sellados de sus lugares secre-
tos, las sombras de los caminos estrechos y retorcidos 
que atan, a veces, lo urbano y lo rupestre, con las ca-
sas y viviendas, con sus pobladores, los cuales pare-
cen haberse olvidado ya de sus raíces.

El Mundo de los muertos se comunicaba entonces 
con el aire puro y libre del exterior mediante las olas 
del mar rompiendo en las playas y cantiles -territorios 
intermedios y liminales si los hay- o surgiendo de las 

“A xuventude de Baco”, de William-Adolphe Bouguereau (1884).
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fuentes y aguas en movimiento, o en reposo. Ayer fue 
Dioniso, celebrado en las Antesterias griegas, en cu-
yos días festivos se daba de comer a las almas de los 
difuntos. En nuestros días son las procesiones noctur-
nas que bajan de los montes arrastrando la llama de 
sus antorchas; también los personajes disfrazados sin 
cara, con cencerros al cinto, con cinturones de ramas 
y hojas -tal vez la representación de las parras y vides 

que aquel dios portaba siempre consigo- y con palos 
y látigos castigando a quienes representan lo opuesto, 
es decir, lo razonable, sensato y legal, al menos en 
apariencia, porque como el mismo dios de la borra-
chera y el delirio, todo en este mundo parece tener 
dos caras.

En el amanecer de los tiempos, cuando casi todas las 
divinidades habían huido o estaban ya muertas y en-
terradas -en aquellas épocas, no se sabe si de oro o de 
hierro, hasta los mismos dioses podían morir- había 
gentes que, abandonadas ya las peregrinaciones caza-
doras recolectoras, se aposentaban en pequeños po-
blados, rodeados de murallas de piedra y tierra. Allí 
vivían cultivando los campos próximos. Solo temían 
a otros seres, escondidos en los profundos, impene-
trables y sagrados bosques, allá, por las faldas y picos 
de las montañas que desde las atalayas y huecos amu-
rallados de los pueblos se contemplaban con temor y 
desasosiego. Aquello representaba para ellos lo dife-
rente, y se identificaba, a veces, por un sordo bruar, 
por un lejano trueno acompañado de una música ex-
traña y sobrenatural.

He aquí, tal vez, uno de los primeros signos distinti-
vos del Antroido: el ruido peculiar, que no llega a ser 
música, sino sonido que augura una llegada de algo 
y que estremece a quienes escuchan, y esperan, en el 
silencio de la noche. Margaret Murray hace referen-
cia al llamado “Órgano del Viento”, que se tocaba en 
las reuniones de los coven, con el permiso del Señor 
Negro.

El dios de los bosques y ca-
minos nocturnos, igual que 
en su momento, Dioniso, 
sube y baja, marcha y corre, 
no se detiene nunca y con 
él, arrastra las aguas, los so-
nidos temerosos, el vino y 
las almas de los muertos.

Al discurrir del tiempo, en el 
lado apolíneo, social, urba-
no, se levantan los primeros 
templos, los lugares píticos, 
de adivinación y oráculo. 
Enfrente, están los bosques 
oscuros, con cuevas donde 
moran los dioses ctónicos. 
Es este lugar de movimien-
tos y temblores extraños de 

la misma tierra, de serpientes 
de fuego que salen y entran en las cuevas sagradas o 
se deslizan monte abajo.

Del lado urbano, los sacrificios y el chivo expiatorio, 
que carga con las culpas de todos y pagará por ellas; 
del lado opuesto, las ceremonias salvajes dionisíacas, 
de despedazamiento de las víctimas capturadas y de 
su ingestión de carnes crudas y palpitantes por aque-
llos que celebran el correr de vino y sangre.

Artigo

Baixada da Marela, Maceda, Ourense. Fotografía: Ana Durán Penabad
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De una parte, las moradas olímpicas de los dioses y 
los templos blancos y esbeltos. De otra, allá por las 
montañas y espesuras, aguardaban -y aun aguardan, 
tal vez-  los licántropos a sus presas. El enfrenta-
miento era inevitable. Así, tras la maldición de Zeus, 
dios-lobo él mismo a ratos- lanzada contra Licaón, el 
reino y dominio de este último, la Arcadia, se trans-
formó en una tierra de lobishomens.

Tales son los retazos que algunas historias han arras-
trado hasta nosotros desde los tiempos oscuros y ya 
pasados. El cristianismo asentó mas tarde aquella pri-
mera división de Zeus, pactando que el día y la urbe, 
la casa y las tierras próximas estaban bajo su protec-
ción; mientras que la noche, los caminos oscuros, los 
bosques y sierras, correspondían a una jurisdicción 
ignorada, en cuyos pliegues bien pudieron conservar-
se, como nos dice la doctora Murray, los restos, dis-
persos pero todavía eficaces, vivientes y activos, de 
aquellas creencias ancestrales en torno a Señores Ne-
gros, hombres y mujeres-lobos, o seres de otro mundo 
como enanos, hadas, elfos y ondinas, con los que era 
mucho mejor no encontrarse.
Las huellas de esos conflictos fueron, poco a poco, en-
trando en el campo de las leyendas y las tradiciones, 
de aquellas historias contadas al calor de la lumbre, en 
el hogar, o en algún claro de bosques y caminos. Los 
conflictos y los pareceres y posturas acerca de ellos se 
mudaron, como suele ocurrir, en creencias y en repre-
sentaciones mas o menos fieles de dichas creencias, 
que no otra cosa serán, en el fondo, las fiestas, como 
las del Antroido. Los núcleos urbanos proporcionan 
así dones y regalos destinados no a colmar necesi-
dades sino, mas bien, a neutralizar aquellas fuerzas 
extrañas que, en determinados momentos, surgen al 
paso de la colectividad. 

Por su parte, los bosques, encrucijadas, caminos que 
suben y bajan, cementerios y campos desiertos, li-
bran también sus fuerzas, venidas desde la oscuridad, 
llegadas del Ultramundo, acompañadas, como con 
el viejo y ya muerto Dioniso, de torrentes de vino, 

borracheras y de los modernos y nuevos bacantes, 
destinados a atacar y someter a los habitantes de los 
pueblos. Como ocurría miles de años atrás con las 
männerbünde nórdicas, sociedades secretas e iniciá-
ticas cuyos aspirantes debían de pasar sus pruebas 
como ulfhednar (Hombres-lobo) o berserker (Hom-
bres-oso), atacando a los pobladores de villas y ur-
bes como si ellos mismos fueran muertos redivivos 
procedentes del Otro Mundo, ahora en el Antroido, 
habiéndose dulcificado mucho la actitud salvaje de 
aquellos hombres-fiera, los llegados del monte y de 
la oscuridad, buscan también la complicidad de la no-
che y de la sorpresa, como representantes dionisíacos 
de los muertos que, al fin, son, para que, mediante 
las carreras, golpes, ruidos y otras actividades afines, 
puedan obtener su objetivo, que, mas allá de algunos 
dones, monedas o regalos exigidos, no será otro que 
revivir, aunque solo sea en parte, la viejísima tradi-
ción de la que hablamos.

Los invasores modernos han de regresar finalmente 
a su sitio, una vez sus afanes sean neutralizados me-
diante dones y regalos. Los invasores antiguos, vol-
vían siempre con alguna presa viva para sacrificar a 
sus dioses, a la ancestral Diosa Madre, Hécate, Cibe-
les, o al dios del movimiento el Dioniso unido a veces 
con Hades y hasta con el luciente Apolo. Los dioses 
con los dioses, al fin, y los lobos, con los lobos. Has-
ta que la luna llena vuelva a levantar su cara sobre 
el horizonte oscuro y las ruedas de fuego retornen a 
prender sus llamas sobre los montes. 

Así es, y tal vez, así será por siempre, ya que como 
dice en una vieja saga islandesa la bruja Ásdís a sus 
hijos: 

He tenido sueños extraños. Guardaos bien de las 
prácticas brujeriles. Nada es más fuerte que la 
magia.

La noche, los Antroidos, los caminos y los dioses viejos
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A FIGURA DA VELLA MITOLÓXICA COMO 
PERSONAXE DO ENTROIDO

coa mesma aparencia, atributos e comportamento que 
un dos seres más fascinantes da mitoloxía galega, a 
Vella. 

Trataríase entón agora de ver se podemos demostrar 
que, en efecto, unha das personaxes representadas nas 
mascaradas de inverno sexa a nosa figura mítica, pre-
sente tamén no folclore do resto de lugares onde se 
celebra o rito. 
Comecemos primeiro por esbozar as principais carac-
terísticas coas que se amosa nas nosas lendas a Vella, 
faceta anciá da nosa benquerida Moura:
 
- Creadora dos fenómenos atmosféricos: nalgúns lu-
gares de Galicia din peneirou a Vella canto quixo nas 
mañás de xeada, entendendo que o branco xeo é a fa-
riña que cae da peneira da Vella; o nome do arco da 
vella tamén nos remite a ela. 
Trátase este dun patrón que se repite por toda Euro-
pa, no que unha divindade anciá –a miúdo fiandeira 
e panadeira– é a responsable do clima, sobre todo in-
vernal.

Lidia Mariño1 

De entre tódolos ritos cunha clara base precristiá que 
sobreviven a día de hoxe en Europa, o Entroido é –se-
nón o máis– un dos máis fascinantes. E dicimos Euro-
pa xa que é por todo este territorio que se repiten con 
exactitude personaxes, vestimentas, atributos, com-
portamentos e datas de celebración. Todo isto danos 
a entender que estamos a falar da mesma cerimonia, 
cunha orixe común e probablemente baseada nun sis-
tema de crenzas similar. 

Así, se queremos aspirar a comprender este complexo 
rito, temos por forza que saírnos das nosas fronteiras, 
ir recollendo as pezas do crebacabezas alá por onde 
foron quedando diseminadas, xuntalas e ter así unha 
visión o máis completa posible. 

Precisamente, o obxecto deste artigo é tratar de verifi-
car, dentro do posible, unha hipótese xurdida seguin-
do o método comparativo: constátase nas mascaradas 
de todo o territorio europeo, a presenza dunha figura 
1 Estudante do Grao de Antropoloxía Social e Cultural

Representación dunha mascarada nun manuscrito medieval
1344 (Bodleian Library)
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-  Construtora da paisaxe: a lenda da Vella que trans-
porta grandes penedos mentres cunha man vai fiando 
e coa outra arrola un meniño, aparece como explica-
ción popular para os grandes penedos de caprichosas 
formas ou para a construción das mámoas en moitos 
países.

- Faceta maternal: tanto na lenda anterior coma nou-
tras, a Vella aparece a miúdo cunha filla que en oca-
sións lle cae dos brazos ou se lle perde.

- Habita nos cumios destacados da paisaxe, con fre-
cuencia nunha cova ou agocho.

- Asimilada polo cristianismo a unha santa ou á mes-
ma Virxe: nalgúns lugares, as lendas que acabamos 
de mencionar sufriron un proceso de cristianización 
e son protagonizadas por unha divindade cristiá. Este 
proceso quedou reflectido, por exemplo, na cantiga 
Que llueva / que llueva /la Virgen de la cueva, a cal 
ten unha versión máis antiga que di la Vieja está en 
la cueva.

- Faceta escura: relaciónase esta figura co Alén, as 
bruxas, o roubo de nenos e tendencia de papar ou ma-
tar ós homes cos que mantén relacións sexuais.

Todas estas características –como dicimos, presentes 
en figuras asimilables por todo o continente– permiten 
afirmar ó antropólogo Rafael Quintía no seu estudo 
Análise estrutural e simbólica do mito da Moura que 
se trata do claro recordo dunha divindade esquecida 1. 

Unha vez esbozada a personalidade e atributos da 
Vella, centrémonos agora na súa posible presenza no 
Entroido. Aparece unha e outra vez nas mascaradas 
invernais unha personaxe que representa a unha mu-
ller vella co pano na cabeza e vestida de loito, coa 
cara emborrallada, levando nas mans un fuso, un me-
niño ou ambos, ás veces tamén un cesto con cinsa. 
Esta personaxe é de tal transcendencia que, en moitos 
lugares da península e tamén de fora dela, da nome á 
propia mascarada e o rito é coñecido co mesmo nome 
que se lle dea a ela na representación.
 
Para poder efectivamente enlazar esta personaxe coa 
dos nosos mitos, cabe deixar clara a antigüidade da 
súa presenza no Entroido: xa no s. IV San Asterio, 
bispo de Amasea (na actual Bulgaria) condena o rito 
de primeiros de ano no que un grupo de enmascarados 
1 QUINTÍA PEREIRA, R. (2016): Análise estrutural e simbó-
lico do mito da Moura. Urco Editora. Santiago de Compostela.

vai casa por caso augurando prosperidade a cambio 
de doazóns, no cal participaban os soldados romanos 
subidos a un carro e disfrazados de fiandeiras2 . 

As prohibicións das mascaradas continuarán durante 
moitos séculos despois, arremetendo especialmente 
San Pirminio (s. VIII) co disfrace de vella3 .
Vaiamos agora analizando, punto por punto, se as ca-
racterísticas principais da Vella mítica están tamén 
presentes durante o tempo de Entroido e, especial-
mente, baixo a figura da personaxe da vella fiandeira 
emborrallada.

Cristianizada baixo a figura da Virxe ou dunha 
santa
Tal como acabamos de ver, as condenas eclesiásticas 
a prácticas pagás como as mascaradas non sempre 
tiveron o efecto desexado, motivo polo cal a Igrexa 
houbo de recorrer a outros mecanismos tales como a 
cristianización das mesmas. 

Así aconteceu na xa desaparecida festa leonesa de 
Santa Bríxida (1 febreiro), unha santa curiosamente 
sen advocación na zona pero coa que se identificaba á 
Vella fiandeira protagonista da mascarada. 

Na véspera da festa, os quintos pasaban a noite to-
cando as campás da Igrexa co tente nube, o toque 
utilizado para escorrentar ós nubeiros que fabricaban 
2 BARTOLOMÉ PÉREZ, N (2005): La fiesta de Santa Brígida 
en León: una celebración invernal preludio de la primavera. Re-
vista de Folklore nº 293. Valladolid.
3 ROHLFS, G (1979): Lengua y Cultura. Estudios Lingüísticos 
y Folklóricos en Estudios sobre el Léxico Románico. Reelabora-
ción parcial y notas de Manuel Alvar. Ed. Gredos Madrid.

A personaxe de Perchta nunha mascarada
Cenek Zibrt, 1910 (Wikipedia)

Artigo



19

A figura da Vella mitolóxica como personaxe do Entroido 

o pedrazo. Á mañá seguinte, os mozos vestíanse de 
bríxidos con farrapos e a cara emborrallada, encabe-
zados polo que facía as veces de Bríxida vestido de 
vella enloitada levando fuso e roca coma se estivese a 
fiar. Ían polas casas golpeando instrumentos de ferro e 
recollendo embutidos, ovos e viño; ás persoas que lle-
los daban recitábanlles unha beizón para as colleitas: 
¡que santa Brígida te preñe los barcillares! e ós que 
non unha maldición: ¡ojalá se te apedreen!
 
Como vemos, e tal como acontece nas lendas das que 
a Vella é protagonista, a figura da fiandeira foi cristia-
nizada pola de Santa Bríxida, o cal nos da unha idea 
do carácter sagrado e divino que esta personaxe de 
Entroido podería ter se a Igrexa a atopou asimilable a 
unha santa. Tamén ten gran relevancia que a escolli-
da fora Santa Bríxida –patroa do fiado–, pois foi con 
esta divindade que en Irlanda se cristianizou á deusa 
Brigit, nun proceso moi similar ó utilizado en Galicia 
con Santa Mariña, baixo a cal se encubriu a deusas 
pagás que chegarían ata os nosos días baixo a forma 
da Moura4.

Importancia da faceta fiandeira
Baixo o patrocinio desta santa tamén se agocha unha 
pauta interesante en relación co Entroido e estendida 
por toda Europa: a prohibición de fiar nalgún dos días 
grandes deste período. 

O día de Santa Bríxida, as vellas non podían fiar a 
lá. Elas non podían xirar o fuso ese día (…) á noitiña 
todo o mundo interrompía o que estivera a facer5.  O 
mesmo acontecía no día en que se reverenciaba a Frau 
Holle/Holde/Perchta/Bertha, variantes rexionais para 
unha mesma figura. 

Segundo Jacob Grimm6 , esta vella mitolóxica corres-
póndese cunha antiga divindade xermánica creadora 
do clima invernal, o cal provocaba facendo diversas 
actividades domésticas entre as que destacaba fiar e 
facer pan. Nalgúns lugares de Alemaña e Austria, as 
mascaradas invernais –nas que tamén aparece unha 
vella fiandeira– son coñecidas como Perchten (plural 
do seu nome, Perchta), pois pénsase que esta divin-
dade é unha das súas personaxes. Durante estas da-
tas, Holda camiñaba pola terra esixindo que as mozas 

4 QUINTÍA PEREIRA, R. (2017): Mariña, de deusa a santa. 
Editorial Galaxia. Vigo.
5 BARTOLOMÉ PÉREZ, N (2005): La fiesta de Santa Brígida 
en León: una celebración invernal preludio de la primavera. Re-
vista de Folklore nº 293. Valladolid.
6 GRIMM, J. (2012)Teutonic mythology. Cambridge University 
Press. Cambridge.

rematasen de fiar e gardasen os seus fusos o martes 
de Entroido, se así o facían serían recompensadas e 
senón castigadas, tal como facía coas preguiceiras ás 
que queimaba as rocas. Do mesmo xeito, aínda que 
non asociado a ningunha santa ou divindade, sabe-
mos7 que en Galicia os rapaces queimaban as rocas 
e fusos das rapazas dos fiadeiros se as atopaban utili-
zándoos durante o Entroido. A este respecto, o folclo-
rista e mitólogo Gaignebet concluíu que interromper 
unha actividade o mesmo día en que se honre á enti-
dade sagrada que a rexe aparece como supervivencia 
de antigos tabús, sendo a prohibición máis recorrente 
en toda Europa en tempo de Entroido a do fiado.

O feito de que, precisamente durante o Entroido, se 
prohiba fiar non fai senón favorecer a nosa hipótese, 
pois subliña a importancia dada nestas datas a unha 
entidade divina fiandeira que, como vemos no caso 
xermánico, coincide punto por punto coa nosa Vella 
mitolóxica e é, ademais, unha personaxe recoñecida 
das mascaradas.
 
Faceta panadeira
Acabamos de ver como a Vella xermánica, ademais 
de estar relacionada co fiado tamén o está con facer 
pan, facetas estas dúas coas que se xustifica a crea-
ción da diferente climatoloxía. Malia que este dato 
apenas está presente nas nosas lendas, cabe destacar 
a crenza de que a xeada é a fariña que cae da peneira 
da Vella, un dos pasos imprescindibles no proceso de 
facer pan. Sen embargo, é noutros lugares como na 
veciña Asturias8  onde esta asociación está más pre-
sente: cando a néboa sae de determinados picos ou 
covas nos que ela vive creen que se trata do fume 
que sae do seu forno cocendo o pan. Curiosamente, 
nun dos lugares nos que se materializaba esta cren-
za –coñecido como a Cova da Maruxina–, os rapaces 
acudían no domingo de Entroido con chocas atadas 
ó cinto: ían buscar os bolos de pan de Maruxina, os 
cales lle solicitaban con cantos e berros 9. Non deixa 
de ser significativa, unha vez máis, a asociación entre 
a Vella mítica e o tempo de Entroido, ata o punto de 
que os rapaces –vestidos acorde co rito– acudían a 
onde crían que ela vivía en busca dun presente. Outra 
vella panadeira fai a súa aparición polo Entroido: Lu-

7 Dato recollido por Carmen Quintas Barja na parroquia de 
Coedo (Allariz).
8 GARCÍA PÉREZ, J.C. The baking moorish lady: the celebra-
tion of feminity in early february, and a non-christian worship in 
West European tradition. Artigo inédito.
9 DE LA TORRE GARCÍA, A (2007) La fiesta na parroquia de 
Samartín de Villamexín (Proaza). Revista Asturiana de Cultura, 
Oviedo.
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cía Rabiosa (Cerdeña), tamén construtora de megáli-
tos mentres fía e leva ó seu fillo no colo, que visita as 
vilas neste tempo determinando coa súa aparición o 
prognóstico sobre o tempo.

Control do clima
Mais non é Lucía Rabiosa a única Vella mítica que se 
presenta no Entroido para prognosticar o clima. En 
Escocia, Irlanda e Gales existe a figura da Cailleach, 
unha anciá construtora da paisaxe e creadora do cli-
ma. 

O 1 de febrerio, día de Santa Bríxida, era cando Cai-
lleach reunía a súa leña para o resto do inverno: se 
quería que o inverno durase máis, asegurábase un 
tempo solleiro para recoller un bo feixe de madeira, 
mais se na sinalada data facía mal tempo, era que Cai-
lleach estaba durmida e o inverno estaba por rema-
tar10. Como vemos, esta crenza é case idéntica á nosa 
referida á Candeloria (2 de febreiro):
- Cando a Candelaria chora, medio inverno vai fóra; 
se ri, aínda está por vir.
- O día da Candelaria, si chora ou venta, inverno en-
tra. E si non venta nin chora, inverno fora.
Estes refráns e as súas numerosas variantes amósan-
nos como segundo chova, faga sol ou vente ese día, se 
pode predicir canto tempo queda de inverno, de xeito 
idéntico a como se fai coa Cailleach. Polo que parece, 
poderiamos estar ante outro exemplo de cristianiza-
ción da figura da Vella, neste caso, mediante a Virxe 
da Candeloria. 

Estes exemplos, xunto co de Lucía Rabiosa, poñen 
de manifesto como o Entroido era o tempo no que 
a figura da Vella mítica manifestaba a súa faceta de 
controladora do clima, decidindo nestas datas canto 
más duraría aínda o inverno.

A Vella como nai
Falemos agora dunha das farsas máis representadas 
do Entroido: o parto dunha vella. Tendo en conta que 
a Vella aparece tanto nas mascaradas como nas lendas 
cun meniño no colo (afirmándose en Cerdeña que é 
o seu fillo), cabe preguntarse se podería ser a nosa 
divindade precristiá quen da a luz no Entroido. 

No Entroido de Gljev (Croacia) unha das súas figu-
ras principais é unha muller anciá, enloitada, coa cara 
emborrallada e portando un fuso. Nun dos momentos 
da celebración, represéntase como un vello mantén 
10 BRIGGS, K. (1992): Diccionario de las Hadas. José I. de 
Olañeta Editor, Palma de Mallorca.

relacións sexuais con ela, tralo cal a Vella da a luz 
a unha boneca, por certo negra coma ela. Durante o 
resto da mascarada, a Vella lévaa no colo ou baila le-
vantándoa en alto. 

Cabe destacar que, na maioría dos lugares, a paterni-
dade deste neno non está clara, falándose dun fillo de 
solteira ou adxudicándose esta a un personaxe que a 
nega. Sen embargo, esta figura masculina adoita facer 
o papel de vixiar que non lle rouben o neno á Vella ou 
que ela non o entregue voluntariamente, dependendo 
dos casos. Curiosa a este respecto a lenda recollida 
en Sarracín de Aliste onde o personaxe do Demo é o 
pai da criatura da Filandorra, mais ó ver á Madama 
namórase dela e, enfurecido, nunha loita mata ó seu 
propio fillo. Despois, arrepentido, cava a fosa na que 
este será enterrado. 

Cabe dicir que a morte do fillo da Vella –sempre ó caer 
durante unha loita– é un feito recorrente, especial-
mente nas mascaradas zamoranas, así como o intento 
de secuestro polas personaxes con pelicas e chocas; 
de aí quizais o frecuente tamén do intento da Vella por 
entregar o neno a algunha das asistentes para que llo 
coiden. Nas mascaradas nas que se representan estes 
feitos, o enterro do meniño pon fin á festa. Todos estes 
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elementos atopámolos en La Obisparra de La Torre 
de Aliste: a Filandorra intenta entregar o meniño ás 
asistentes, cousa que o suposto pai –pois el o nega-, o 
Soldado, impide. De súpeto, os Diabluchos comezan 
a atacala, ela deféndese cunha vara e o Soldado axuda 
coa espada. Na loita, o neno cae e morre e serán os 
Diabluchos os que cavarán a fosa para enterralo po-
ñendo con isto fin ó rito 11.

Estes feitos, aparentemente inconexos, cobran todo o 
seu sentido en relación coa Vella mítica se nos imos 
á mitoloxía eslava. Trátase esta dunha mitoloxía moi 
interesante para a análise comparada por dous moti-
vos principais. O primeiro radica no tardío que foi o 
proceso de cristianización desta zona (entre os sécu-
los VII e XII), o cal tivo consecuencias importantes: 
o estrañamento que as crenzas pagás aínda vivas pro-
vocaron nos relixiosos que ata alí chegaron, o cal os 
levaou a rexistralas parcialmente por escrito en cróni-
cas e códices; tamén esta demora no tempo da cristia-
nización xunto coa resistencia dos eslavos a abando-
nar as súas propias fixo que estas se mantivesen moi 
vivas no tempo ata ben entrado o s. XIX12 . 

O outro motivo polo que esta mitoloxía nos resulta de 
interese é a reconstrución que diversos folcloristas, 
filólogos e mitólogos levaron a cabo ó longo do s.XX 
a partir de tódolos datos conservados 13. Así, sempre 
tendo en conta as limitacións que a reconstrución 
dunha mitoloxía pode ter, acheguémonos ata ela para 
comprobar o que pode aportar á nosa investigación.
 
Veles
Marek Hapon, 2014 (Wikipedia)
Segundo a liña comezada polos filólogos Ivanov e 
Toporov e continuada polo filólogo paneslavista Ka-
ticic e o etnólogo Belaj, unha das figuras principais 
do panteón eslavo era o deus Yarilo. Tratábase dunha 
deidade das chamadas de vida, morte e resurrección, 
pois críase que nacía e morría cada ano seguindo os 
ciclos da vexetación dende a semente ata a colleita. 
El era o décimo fillo do deus supremo Perún (deus 
do trono asimilable con Zeus e Thor, entre outros), 
nacido na Vleja Noc, a Gran Noite, un rito celebrado 
durante o que se pensa que hoxe sería o Entroido e 
relacionado co fin e comezo do ano. Mais esa mes-
11 CALVO BRIOSO, B. (2012): Mascaradas de Castilla y 
León. Tiempo de fiesta. Junta de Castilla y León, Consejería de 
Cultura y Turismo. 
12 STOJANOVI, M.: Slavic mythology as a part of our life. Ar-
tigo inédito.
13 KROPE, M. (2012): Supernatural Beings from Slovenian 
Myth and Folktales. ZRC SAZU, Ljubljana.

ma noite Yarilo foi roubado e levado ó mundo dos 
mortos onde foi criado por Veles (deus do Inframundo 
e inimigo de Perún), lugar do que non regresará ata 
entrada a primavera, traendo consigo a primavera e a 
fertilidade. 

O tema central da mitoloxía eslava é precisamente a 
loita entre Perún e Veles, provocada segundo algúns 
polo roubo de Yarilo, segundo outros porque compar-
tían muller.

Durante a Velja Noc, crese que os espíritos dos mor-
tos custodiados por Veles –unha serpe con cornos e 
longa barba– no Inframundo poden vir á terra e visitar 
ós seus parentes vivos. Así, para representar a estes 
espíritos os eslavos vestíanse con pelicas, máscaras e 
cornos. Este rito perdura actualmente nos países esla-
vos con cerimonias como a Koleda –idéntica ó noso 
Entroido- na que os mozos cantaban cancións que fo-
ron recollidas polos folcloristas. 

Nalgunhas dicían ter viaxado dende moi lonxe e que 
estaban húmidos e cheos de barro, o que se ten inter-
pretado coma o mundo subterráneo de Veles. Noutra 
que recitaban ó ir pedir polas casas, falaban de que se 
non se lles daba o que pedían o seu fillo sería roubado 
e levado ós campos floridos onde as doncelas vagan 
eternamente libres, unha referencia ó rapto de Yarilo 
e o seu traslado ó Inframundo.

Tamén entre os Koledari se atopa a personaxe dunha 
vella con fuso e roca que está preñada, muller do vello 
con máscara, chocas e pelicas que preside a comitiva. 
E é que a nai de Yarilo, que o pare na noite grande do 
Entroido, trátase de Mokos, a principal deusa femini-
na do panteón eslavo, asociado co fiado, a esquilma 
das ovellas, o cocido do pan e o parto das mulleres. 

A figura da Vella mitolóxica como personaxe do Entroido 

Veles. Marek Hapon, 2014 (Wikipedia)
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Na súa faceta negativa, tamén se asocia coa bruxería e 
os seres sobrenaturais nocturnos de carácter maléfico, 
tal como a nosa Vella. Así, nos contos dedícase tanto 
a axudar con remedios e nas tarefas do fiado como a 
roubar nenos.
 
Mokos e Yarilo
Uns datos máis acabarán por achegar a figura de 
Mokos á da Vella que vimos analizando ó longo deste 
estudo. 

O primeiro é o recollido por Turk14  de que esta mu-
ller descendía das montañas a recoller presentas tales 
como alimentos ou cartos, e se non lle eran dados in-
vocaba o pedrazo sobre os cultivos, de xeito exacto 
a como a vella fiandeira Bríxida facía na cerimonia 
leonesa. 

Destacar tamén que o Mércores de Cinsa estaba pro-
hibido tecer, cocer pan ou manter relacións sexuais, 
se algunha muller o incumpría romperíalle os teares, 
os fíos e faría xirar as súas rocas toda a noite. 

Por último dicir que durante a cristianización da Rus 
de Kiev (s. IX) se publicaron textos propagandísticos 
en contra da adoración de Mokos e sábese que o seu 
culto foi substituído polo da Virxe María e Santa Pa-
rascheva.
 
Como vemos, a recreación feita polos estudosos esla-
vos dos acontecementos míticos acaecidos durante o 
seu Entroido coinciden, punto por punto, co da nosa 
Vella no Entroido:

- Unha deusa relacionada co fiado da a luz no En-
troido.
- O seu fillo é roubado polos espíritos dos mor-
tos –representados por seres con pelicas, chocas e 
cornos– e levado ó Inframundo, simbolizando este 
feito a súa morte e enterramento.
- A deusa nai fiandeira pode enviar un mal clima 
para as colleitas no que resta do inverno se nestas 
datas non é favorecida.
-  O día que é adorada hai unha forte prohibición 
de fiar.
- Foi substituída no proceso de cristianización por 
una santa ou a mesma Virxe.

Con todos estes datos na man, penso que estamos en 
14 KROPE, M. (2012): Supernatural Beings from Slovenian 
Myth and Folktales. ZRC SAZU, Ljubljana.

posición de afirmar, cunha alta probabilidade de acer-
to, que a Vella sobrenatural da mitoloxía galega non 
é senón –tal como afirma Rafael Quintía– o recordo 
dunha divindade precristiá. 

Así, igual que os santos actuais teñen os seus días de 
festa, ela sería reverenciada durante o Entroido, tem-
po no cal visitaría o noso mundo para recoller ofren-
das, decidir o clima do resto do inverno e dar a luz a 
unha divindade relacionada co sol e as colleitas que se 
faría presente coa chegada da primavera. 

Sería entón o Entroido a recreación dun episodio mi-
tolóxico, no que as personaxes representarían a divin-
dades e espíritos ós que cumpría contentar, pois eles 
tiñan o poder de decidir sobre o clima e, por tanto, 
sobre as colleitas do ano.
 
Como a miúdo acontece, esta conclusión non fai se-
nón suscitar máis incógnitas, como por exemplo o 
aire de familia que se nos vén ó pensar nunha muller 
sagrada que pare –en datas próximas ó solsticio de 
inverno– un fillo que é asasinado e que resucitará coa 
chegada da primavera. 

Mais iso, xa é fariña doutra peneira. 
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AS MÁZCARAS XIRÓVAGAS DAS TERRAS DE MANZANEDA
UNHA DANZA PARA MOVER O MUNDO

Rafael Quintía1

O Entroido é a celebración ritual máis fascinante de 
cantas compoñen o calendario festivo tradicional ga-
lego. Unha celebración encadrada no ciclo das festas 
da invernía e que marca o final do período escuro e a 
chegada da primavera, da vida, do espertar da natu-
reza. Xa o antropólogo británico J.G. Frazer2 relacio-
nou a orixe do Entroido cos ancestrais ritos comúns 
aos pobos prehistóricos, que se celebraban ás portas 
da primavera co aquel de favorecer o renacemento da 
vexetación e da fertilidade da terra, as mulleres e o 
gando. Era unha festa ritual que tiña unha finalidade 
agraria. Tras rematar o ciclo da invernía e co comezo 
do novo ciclo da natureza había que asegurarse, a tra-
vés de ritos propiciatorios, que as forzas naturais —
das que dependía a vida das sociedades agrarias— nos 
fosen favorables. Chega o tempo, pois, de expulsar as 
tebras, o frío e os espíritos malignos e de convocar 
ás potencias protectoras do agro e da vida. Hoxe en 
día, debido á chegada do cristianismo, aos cambios 
acaecidos na Idade Media e ao paso do tempo tan só 
quedan supervivencias, moitas veces desacralizadas, 
de aqueles vellos ritos pero a esencia última, o signi-
ficado profundo da celebración do Entroido está nesa 
natural pulsión de loitar pola supervivencia e a per-
petuación. En definitiva, a renovación do ciclo vital 
e natural.  

O Entroido tradicional galego é moi rico e diverso 
en personaxes, ritos e tradicións. No noso Entroido 
temos ritos de fecundidade, ritos esconxuradores das 
tebras e do mal, ritos favorecedores da fertilidade, ri-
tos de inversión, ritos teatrais, burlescos ou satíricos 
(o humor sempre está presente), ritos de rivalidade e 
enfrontamento, ritos para anovar as relacións de ve-
ciñanza, ritos de loitas de sexos, ritos de comensali-
dade, rondas petitorias... Polo tanto, unha ritualística 
rica e variada pero coherente con todo o que está en 
xogo neste tempo interface entre o inverno e a prima-
vera. O lume tamén fai acto de presenza a través de 
ritos ígneos como os fachóns. Moitos dos traxes do 
Entroido evocan á natureza florida, para exemplos o 
Pucho do Volante de Santiago de Arriba (Chantada) 
coas súas colonias e flores coloridas. Unha natureza 
que esperta á floración e que vemos tamén nos gorros 
cónicos con fitas de colores ou con adornos florais, no 
1 Antropólogo
2 FRAZER, J. G. (2011). La rama dorada: magia y religión. 
México: Fondo de Cultura Económica.

uso de mantóns floridos, nos traxes con fitas de cores, 
nas prendas brancas ou na presenza de espellos, entre 
outros elementos comúns. Hai tamén máscaras terian-
trópicas, máscaras zoomorfas, máscaras que remiten 
aos espíritos ou aos mortos e máscaras portadores da 
fecundidade. Non faltan as personaxes de “bonito”, 
os danzantes, os vellos, a Vella, as personaxes burles-
cas ou satíricas, os monecos de palla, as dos oficios e, 
como non, os elementos de transformación, de traves-
tismo e de hermafroditismo.

Entre todo este mundo simbólico e mare magnum de 
significados, formas, expresións e funcións que des-
envolve o noso Entroido, consérvase nas montañas 
orientais de Galicia un dos entroidos máis fascinan-
te, fondos e cativadores de cantos se poden contem-
plar a día de hoxe en toda Europa. Un entroido cuxo 
valor cultural e tal que coido que non somos aínda 
conscientes da súa importancia para entender de onde 
vimos e o que somos como pobo e como cultura. Un 
tesouro cultural vivo que, coma se dun texto se trata-
se, ofrécenos nitidamente a cosmovisión dun pobo.  

O Entroido -ou Entrudio, como se di na zona- das al-
deas do concello de Manzaneda, ás que habería que 
sumar, polas súas semellanzas, o de Mormentelos 
(Vilariño de Conso) e de Vilarmeao (Viana do Bolo), 
é unha celebración social que xira, fundamentalmen-
te, en torno ás visitas e rondas dos fulións e á figura 
das Mázcaras, con todo o que iso implica. Pero hai un 
elemento que fai deste entroido algo único en Europa: 
a execución dunha danza ritual, de carácter rotacio-
nal, realizada por unhas Mázcaras xiróvagas. Unha 
danza que, polo seus danzantes, ritmo, execución, 
significado, contexto temporal e trama social onde se 

Artigo



25

desenvolve fan deste entroido un dos acontecementos 
máis fascinantes, cando menos dende un punto de vis-
ta antropolóxico, de cantos se podan contemplar ac-
tualmente no Mundo. E afirmo isto dende un punto de 
vista totalmente obxectivo, como pretendo demostrar 
neste artigo ao expor a riqueza ritualística e simbólica 
deste entroido e a importancia e fondo significado da 
súa danza xiróvaga. Asi que, empecemos por descri-
bir este entroido e os seus elementos constituíntes.

O Entruido de Manzaneda 
Como acontece con moitos aspectos do Entroido, ao 
ser unha festa tan complexa e de tan longo percorri-
do, descoñecemos as orixes histórica exactas deste 
tipo de expresións que, como dixemos, esténdense 
por toda Europa e ás súas lindes. En todo caso, para 
poder entender a súa orixe e significado hai que ter 
unha visión de conxunto e saber enmarcar esta cele-
bración no seu contexto temporal -a última das festas 
da invernía- e xeográfico, toda Europa. Calquera ex-
plicación localista, alén dalgún aspecto concreto ou 
particularidade local, que non contemple o fenómeno 
na súa globalidade é absurda e non conduce máis que 
a crear falsos mitos que non soportan unha mínima 

análise seria. Cómpre tamén lembrar que o Entroido 
é a última das mascaradas da invernía, é u fenóme-
no estreitamente ligado, ata o punto que coincide con 
elas en ritos, personaxes, significados e, incluso, co 
nomes dados a cada oficiantes nos diferentes lugares 
do pequeno solar europeo. 

Xa que logo, pon podemos saber a ciencia certa cando 
se orixinou o Entudio de Manzaneda pero polos ritos 
que nos chegaron a nós aínda vivos e o seu significa-
do podemos intuír unha grande antigüidade, con tra-
zos moi arcaizantes.

Como comentei antes, aínda que nos referimos a este 
entroido como do concello de Manzaneda, realmente 
hai que enmarcalo nas aldeas da montaña de Manza-
neda e nas aldeas veciñas de Mormentelos, no con-
cello de Vilariño de Conso, e Vilarmeao, no concello 
de Viana do Bolo. Pois son todas estas aldeas as que 
manteñen un xeito similar de celebración do Entroido 
e é nelas onde a figura da Mázcara executa a súa dan-
za xiróvaga. 
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Hai unha serie de elementos e ritos que podemos defi-
nir como constituíntes deste entroido, a saber:
- A Mázcara
- O Fulión
- A danza xiróvaga
- A fuliada
- A fariñada
- Os ritos de comensalidade

Analizaremos a continuación cada un deste elementos.

A Mázcara
Aínda que hai matices e pequenas diferencias entre 
uns e outros, basicamente a Mázcara viste cos seguin-
tes elementos:

- Pantalón branco polos xeonllos, bordado no fondo e 
adornado con fitas de colores e lazos ou flores de tea. 
En realidade trátase da adaptación dunhas calzas ou 
pololos tradicionais de muller.
- Braga, combinación ou mantón á cintura (segundo 
as aldeas)
- Camisa branca de home adobiada con fitas de colo-
res.
- Garabata
- Mantón cubano colocado de forma cruzada, tamén 
adobiado con fitas de colores.
- Unha fita ou banda cruzada oblicuamente polo peito 
e lombo.
- Legues de coiro negro (polainas).
- Botas ou zapatos negros.
- Pucho, xeralmente de feitura apuntada ou de coroa 
esvelta, confeccionado con papel colorido.
- Caxato de madeira
- Cinco con chocallos

No caso das Mázcaras de Mormentelos -chamadas alí 
Boteiros- presentan algunhas diferenzas estéticas. Al-
gúns destes Boteiros xiróvagos levan unha chaqueta 
feita de fitas de colores, similar á típica dos Boteiros 
de Vilariño. Tamén utilizan un cinto de esquilas en 
vez de chocallos. As Mázcaras do fulión da parroquia 
de Cesurís tamén presentan algunha diferencia estéti-
ca, xa que estes levan un pantalón bombacho floreado 
ata os xeonllos, luvas, unha máscara na cara, un bas-
tón con fitas e un cinto na man a xeito de látego. Estas 
Mázcaras de Cesurís, recuperadas no ano 2009 tras 60 
anos de esquecemento, son un caso aparte, pois a súa 
danza é diferente á dos demais. Eles non xiran sobre 
o seu eixo senón que, suxeitando cos dous brazos o 

bastón por cada extremo e ao ritmo do fulión, saltan 
subindo e baixando o caxato.   

Unha característica definidora de moitos destes ofi-
ciantes das mascaradas invernais de toda Europa é 
a presenza de roupas brancas, da combinación nun 
mesmo traxe de elementos de home e de muller, a 
proliferación de fitas de cores como adobío do traxe, 
o uso de mantóns floridos e de gorros cónicos con 
adornos de estilo floral, vexetal ou de fitas multicolor. 

Na Mázcara atopamos garabata, camisa, polainas e 
calzado de home; combinado con mantóns e calzas de 
muller. Nalgúns casos, algunha Mázcara leva incluso 
unhas enaguas ou combinación e unha braga por riba 
das calzas. Isto acontecía nas aldeas de Requeixo, 
Bidueira e San Miguel. Outras Mázcaras, como al-
gunhas de Cernado, levaban un pano con flocos ao 
redor da cintura, por debaixo do cinto das chocallas. 
A combinación e mestura de prendas masculinas e 
femininas é algo moi significativo, pois converten á 
Mázcara nun ser liminal, nunha personaxe que está 
máis aló das categorías de xénero, que reúne nunha 
mesma entidade o poder feminino e o masculino. De 
aí a súa forza renovadora e transformadora. 
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As Mázcaras levan un pucho típico destas personaxes 
invernais, apuntado cara ao eo, con certa feitura cóni-
ca ou de coroa, como xa se comentou, e adobiado con 
papel de colores ou similar. Podemos atopar paralelos 
por toda Europa, dende os gorros dos Biddy Boys de 
Irlanda ata os das máscaras do Masopust de Chequia. 
A feitura do pucho das Mázcaras é moi similar ás co-
roas dos Maios, de aí que esa semellanza das coroas 
poida ten que ver con esa idea de rito de rexenera-
ción da natureza que está latente no Entroido. Ambos 
os dous evocan ao mesmo principio rexenerador: a 
chegada da primavera e a súa forza revivificadora da 
natureza. Os puchos figurativos, estilo barco ou casa 
penso que son unha evolución das formas orixinais, 
que eran máis coherentes co significado do Entroido. 
Antigamente estes puchos serían feitos, seguramen-
te, con elementos vexetais, despois con papel picado 
e posteriormente con espumillón. Hoxe conviven os 
gorros de papel picado e de espumillón típico do na-
dal. 

O caxato ergueito, mirando ao ceo, amósasenos coma 
un eixo ou piar cósmico, que conecta o celeste e o 
terrestre, o mundo de arriba e o mundo de abaixo, 
as enerxías celestiais e as telúricas. O gorro cónico, 
constante nas mascaradas de toda Europa, co curuto 
apuntando tamén ao ceo, decorado co colorido florido 
da primavera, confírelle á Mázcara un aspecto impo-
ñente, un aire de solemnidade e poder, unha aparencia 
de ser xigante que se ergue cara o ceo, un auténtico 
axis mundi humano. 

Os chocallos do seu cinto remiten animalidade e na-
tureza, pois son elementos usados polo gando, pero 
tamén evocan o poder esconxurador do son. Lembre-
mos que, dende antigo, as chocas, esquilas e campás 
se usan para esconxurar o mal en xeral, o demo, a 
tormenta e calquera outra entidade maligna. Xa que 
logo, os chocallos da Mázcara son, ao mesmo tempo, 

elementos protectores, armas esconxuradoras e tamén 
instrumentos rítmicos que evocan á natureza pola súa 
relación co gando. É dentro destes ritos de expulsión 
do inverno, das tebras e da morte onde as chocas e 
as esquilas que locen as Mázcaras, os Choqueiros, 
Peliqueiros, Cigarróns, Felos, Volantes, Boteiros, 
Troteiros e demais oficiantes do noso sacro Entroi-
do adquiren todo o seu significado como elementos 
esconxuradores e protectores. O seu son escorrenta 
a escuridade e os espíritos da invernía que manteñen 
morta a terra e a natureza, e igual xeito que o fai o 
son dos bucios, dos cornos e o tronar dos bombos. 
Cómpre, pois, expulsalos para que renaza a vida e se 
renove o ciclo natural. Cómpre tanxer as esquilas e 
as chocas invocando ao seu poder profiláctico e exor-
cizador. Ademais, esa combinación de pezas e vesti-
menta humana con elementos de animalidade -sexan 
estes pelicas, cornos ou chocas- volven reforzar o ca-
rácter de ser liminal destes auténticos oficiantes do 
rito do Entroido.

Antes da chegada da luz eléctrica ás aldeas destas 
montañas, os fulións alumeábanse no eu percorrido 
doa luz dos fachicos. Isto tiña un fin funcional pero 
tamén un carácter ritual. No tempo da escuridade in-
vernal, cando reinan as tebras e a forza do Sol e a luz 
aínda están minguadas, facíase necesario a celebra-
ción de ritos que favorecesen este renacer solar, que 
empeza a despuntar a partir do solsticio de inverno (21 
de decembro). De aí que sexa a partir do nadal can-
do se incrementan os ritos ígneos, destacando datas 
como o San Sebastián ou a Candeloria. Fanse lumiei-
ras para esconxurar as forzas da escuridade e reforzar 
a enerxía da luz e do Sol. As procesións de fachóns 
percorren os campos para protexer a sementeira e evi-
tar as pragas que poidan afectar ás colleitas. Antiga-
mente existiu por toda Europa, Galicia incluída, os ri-
tos das rodas de lume que se botan polas ladeiras dos 
montes ata apagarse no ríos. Se se apagan soas é sinal 
de boa sorte, fertilidade e ausencia de enfermidades 
para a xente e o gando. Xa que logo, os ritos ígneos, 
fogueiras, procesións e desfiles de fachicos e fachóns 
son ritos propiciatorias da forza declinada do Sol, tan 
necesaria para a renovación do ciclo anual. 
   

O Fulión
Antigamente cada aldea tiña o seu fulión. Hoxe en 
día, debido á falta de xente e ao triste despoboamento 
do rural, varias aldeas teñen que xuntarse para facer 
o fulión. Aínda así, hai aldeas que seguen tendo o seu 
fulión, como Bidueira, Requeixo ou Cernado, por pór 

As Mázcaras xiróvagas de Manzaneda. Unha danza para mover o mundo. 



28

algún exemplo. Actualmente xúntanse, no Martes 
de Entroido, en Manzaneda tres deste fulións que 
aglutinan varias aldeas :
Fulión da Mourela pra acá: que aglutina ás aldeas de 
Cernado, Palleirós, Reigada, Biduiera, San Miguel, 
Requeixo, Trabazos e Placín.
Fulión da parroquia e Cesurís: que xunta as xentes de 
Langullo, Borruga, Cubeiros e Soutipedre
Fulións de San Martiño-Manzaneda: coas aldeas da 
parroquia de San Martiño
O fulión está formado por un grupo de veciños dunha 
aldea. Mulleres, homes, vellos e nenos forman parte 
do fulión. O fulión é participativo, diso se trata, e nel 
forman parte toda a comunidade, como un só corpo 
e unha soa voz. Voz que vén representada polo toque 
característico de cada fulión. Os membros do fulión 
tocan grandes bombos cunha soa maza, acompañados 
do son das cornas (cornetas de metal como as usados 
polos pastores da serra), e do bater do ferro dos ins-
trumentos de labranza: aixadas e gadañas golpeadas 
ritmicamente cun martelo ou outro elemento metáli-
co. Apeiros de labranza que, como todo no Entroido, 
evocan á terra nutricia. Todos tocan ao unísono, mar-
cando un mesmo ritmo, executando un mesmo toque 
que coa súa cadencia rítmica repetitiva acaba sendo 
case hipnótico. Cada fulión ten o seu toque caracte-
rístico e particular, transmitido de xeración en xera-
ción. É a voz dese pobo, o seu signo de identidade, a 
súa carta de presentación, o seu berro comunal. Unha 
identidade construída sobre o poder do son.

Abren a marcha do fulión ás Mázcaras, que van pa-
rando en cada casa da aldea e executando a súa danza 
xiróvaga. Eles marcan e dirixen co seu baile o fulión. 

Cando paran de bailar, axitan a súa cintura armada co 
cinto de chocas e o fulión para de tocar. Antigamente 
ás Mázcaras eran só homes. Hoxe son homes e mu-
lleres, incluso nenos, os que visten á Mázcara e fan a 
danza.

Tamén adoitaba acompañar ao fulión outras perso-
naxes, que hoxe en día estanse recuperando:

- O oso e o domador
- O touro e o toureiro
- O pallaso
- O Entrudio

O fulión comeza por xaneiro, unha vez pasado o na-
dal, e prolóngase ata o Entroido e incluso, ás veces, 
unhas semanas máis segundo sexan as rondas e visi-
tas que haxa que dar. A función do fulión e das súa 
visitas entre aldeas é reforzar a cohesión do grupo, 
da comunidade local e da comunidade formada coa 
veciñanza. Lima rivalidades e elimina tensións veci-
ñais acumuladas durante o ano. E todo iso grazas ao 
poder de participar conxuntamente nun rito que ven 
como propio e identitario e aos ritos conxuntos de co-
mensalidade. Repartir comida e comer xuntos sempre 
axuda á convivencia e diminúe a posible hostilidade 
á hora de resolver os problemas da vida. Os ritos de 
teatralidade e sátira que se fan durante as fuliadas ou 
os enfrontamentos ritualizados das fariñadas, loita de 
sexos incluída, tamén son mecanismos idóneos para 

favorecer a convivencia e para reforzar a 
identidade local fronte ao outros. A visita 
dunha aldea a outra, como o don, leva im-
plícito a volta da visita, o contradón. Xa que 
logo, vemos no rito das visitas do fulión as 
tres obrigas ou grazas do don do que nos fa-
laba o antropólogo Marcel Mauss3: dar, reci-
bir e devolver. 

Hai aldeas que manteñen visitas mutuas 
dende tempos inmemoriais, como é o caso 
de Requeixo e Bidueira, en Manzaneda; a 
de Castiñeira e Mormentelos, en Vilariño de 
Conso, ou a de Reigada e Vilarmeao, este úl-
timo en Viana do Bolo pero que conserva ás 
Mázcaras propias das terras de Manzaneda. 
Visitas que nos falan das estreitas relacións 
de veciñanzas entre esas aldeas, das ligazóns 

históricas entre elas, e que nos lembran historias de 
axudas mutuas e vidas parellas. 

3 MAUSS, M. (2006). Ensayo sobre el don: Forma y función del 
intercambio en las sociedades arcaicas. Madrid. Kats editores.
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Polo tanto, a día de hoxe, fulións aglutinadores (de 
varias aldeas) que conserven estes ritos onde danzan 
Mázcaras, coas súas particularidades propias, temos 
os seguintes:
- No concello de Manzaneda temos tres fulións: Fu-
lión da Mourela pra acá, Fulión de San Martiño, Fu-
lión da parroquia de Cesurís.
- No concello de Vilariño de Conso: Fulión de Mor-
mentelos, onde á Mázcara se lle chama Boteiro, aínda 
que baila como as e Manzaneda.
- No concello de Viana do Bolo temos o fulión de Vi-
larmeao.

Diciamos que dentro do fulión, a parte das Mázcaras 
e os tocadores de bombos, cornas, eixadas e gadaña, 
adoitaban ir tamén outras personaxes. Describamos 
brevemente cada unha delas:

O oso, ou o oso e o domador, son unha figura típica 
dos entroidos europeos. A presenza do oso no entroi-
do non é casual senón que ten un fondo significado 
pois é o animal que marca a chegada da primavera co 
fin do seu letargo invernal. Cando o oso remata a súa 
invernación e sae da cova, alá por finais de febreiro, 
é sinal de que a invernía pasou e chega o renacer da 
natureza con toda a súa forza. Xa que logo, é o oso 
o animal icónico do significado que teñen os antigos 
ritos rexenerativos do Entroido. No caso do oso dos 
fulións de Manzaneda adoitaba levar pendurado por 
diante e por detrás unhas polas de toxo de xeito que, 
cando a  xente non se decata, o osos achégase por 
detrás e refrégase con eles facendo que se piquen cos 
toxos. Todo iso baixo a atenta mirada do domador que 
fai o ademán e intentar controlalo mentres loita por 
levalo da correa. 

Outra personaxe típica é o touro e o toureiro. A presen-
za de touros ou vacas -nalgúns sitios e Europa subs-
tituídos por outros animais con cornos coma cabuxas 

ou cervos- tamén e característico dos nosos entroidos. 
O touro ten por función arremeter e empitonar a todo 
canto se pon no seu camiño, aínda que é habitual que 
sintan preferencia polas mulleres. De feito, o ademán 
de intentar encornar a unha moza ten fortes connota-
cións sexuais, tamén coherentes cos significados que 
se poñen en xogo no Entroido. De aí que poidamos 
intuír neste acto reminiscencias dun rito de fecundi-
dade, xa que o touro, polo seu poder físico e xenésico, 
é un animal que representa a potencia solar e o vigor 
da vida. Algo que está en xogo no Entroido. En rela-
ción con este significado do touro como animal solar 
é interesante citar uns versos tradicionais que reflicten 
claramente esa vinculación simbólica entre o touro e 
o Sol, e que recollín na parroquia de San Pedro Fiz 
de Roupar, concello de Xermade, que din o seguinte: 

Touro frevoso, 
cas rabioso, 

longas aradas, 
e roxas bragadas 

Onde o touro frevoso é o Sol, os cas rabioso o ar, as 
longas aradas as nubes e as roxas bragadas as estrela.

No caso de Manzaneda a máscara de touro é unha 
persoa que se oculta baixo unha manta estampada e 
que sostén un armazón de madeira en cuxo estremo 
leva unha cabeza de touro de madeira. A persoa que 
vai baixo o touro adoita vestir con pantalón, calzón, 
legues e botas. En canto ao que fai de toureiro, e cuxa 
misión e guiar o touro contra a xente, adoita vestir con 
camisa branca, pantalón, calzóns, faixa, legues, botas 
e levar unha careta. Cómpre dicir que o que hoxe ve-
mos como un toureiro posiblemente foi en orixe un 
guía do touro, como acontece noutros entroido. É di-
cir, unha personaxe encargada de dirixir o touro/vaca 
contra a xente, é non estritamente unha representa-
ción dun toureiro.
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Por último, nas fuliadas tamén facía acto de presenza 
o pallaso, que entronca co aspecto máis lúdico e bur-
lesco do Entroido.   

O toque e o trance
Un dos aspectos máis identificativos dos fulións des-
tas terras de Manzaneda, Vilariño de Conso, Viana do 
Bolo ou Trives é o toque que executan. Cada fulión 
ten o seu toque propio e diferente. Un toque que iden-
tifica inequivocamente ao fulión de cada aldea, e que 
se considera propio e intransferible. De feito, execu-
tar o toque doutro fulión sen o seu permiso considéra-
se unha ofensa, pois é como apropiarse da voz allea, 
da voz desa comunidade. 

O toque, ademais do seu carácter como elemento 
identitario, ten unha función fundamental no desen-
volvemento dos fulións. Unha función transformado-
ra da conciencia individual e grupal. O seu ritmo, a 
súa cadencia e a súa intensidade pode incitar ao tran-
ce ou transo colectivo para aqueles que participan no 
fulión, sobre todo cando este se prolonga por moitas 
horas. Son ritmos arcaicos que espertan no noso in-
terior sentimentos de unidade coa terra e coa xente. 
Sentimentos de irmandade e comuñón coa nosa con-
torna. Sons que retumban na paisaxe montesía que se 
converte nun amplificador do seu poder telúrico.

A repetición intensa e prolongada de ritmos pode ser 
percibido por un neófito como algo molesto ou per-
turbador pero é, precisamente, ese aspecto disruptivo 
do toque o que tamén potencia o transo. A alta repe-
tición do lazo musical pode producir un plano diso-
ciado do transo. Así pois, un ritmo repetitivo non é 
unha condición segura do transo, pero si pode favo-
recelo, como ben sabemos no campo da antropoloxía, 
onde podemos atopar numerosos ritos en todo o pla-
neta nos que o transo, ou os estados transformados 
de conciencia, acádanse a través da repetición dun 
ritmo, xeralmente, executado con tambores ou pan-
deiros. O ser humano é suxestionable por natureza 
e isto permite alterar tanto a nosa percepción física 
como a psicolóxica. Dende a prehistoria, a través dos 
ritmos ou melodías repetitivas, o ser humano buscou 
a posibilidade de activar un mecanismo psicolóxi-
co no que as persoas se abandonen a determinadas 
condicións externas ou internas e experimenten un 
estado alterado, ou transformado, de conciencia. Es-
tes ritmos repetitivos poden influír no inconsciente 
producindo leves sensacións de analxesia ou euforia. 
Isto é debido ao funcionamento de algunhas das on-
das cerebrais presentes na actividade do noso cerebro, 

en particular as Ondas Theta. A activación das Ondas 
Theta achega sensacións embriagadoras. No caso do 
fulión, os patróns rítmicos, como os producidos pola 
interpretación percusiva, principalmente os tambores, 
inflúen na excitación neuronal de maneira ergotrópica 
e trofotrópica, incrementando e decrecendo a activi-
dade respectivamente. Os descubrimentos achegados 
por investigacións contemporáneas a este respecto, 
suxiren que escoitar sons rítmicos, especialmente de 
percusións, pode inducir á experiencia subxectiva 
dun estado alterado de conciencia, con perfiles com-
parables a aqueles asociados con algunhas formas de 
meditación, á vez que se incrementa a susceptibilida-
de á hipnose.

Se ben o grao e a natureza da alteración é parcialmen-
te dependente da percepción individual, pois o mesmo 
estímulo pode producir cambios diferentes nas ondas 
en diferentes suxeitos, o certo é que a participación 
nun rito colectivo, a capacidade para que individuos 
diferentes pensen e actúen como un só e da mesma 
maneira, unido á imitación ritual pode facilitar que 
todo o grupo sinta sensacións e emocións similares. 
O toque do fulión fai vibrar a estrutura molecular do 
noso corpo, afecta ao peito, particularmente ao ritmo 
cardíaco. O toque vibracional dos bombos non só se 
nos mete dentro da cabeza e do corpo senón que, ao 
afectar ao corazón, manipula os niveis de adrenalina. 
Por iso xa dende o paleolítico, o ser humano golpea 
troncos, paus, pedras, crea tambores, pandeiros e ou-
tros instrumentos de percusión, tanto idiófonos como 
membranófonos, producindo ritmos cos que intentar 
provocar algunha clase de sensación extraordinaria 
aos que participaban nestes rituais.

Dende a antigüidade a música, e especificamente a 
interpretación percusiva, vai ligada á cerimonia de ri-
tual e á práctica espiritual entre os primeiros pobos 
da Terra, onde foi, e é, ás veces usada para inducir 
o estado alterado de conciencia, que se cre requisito 
necesario para a comunicación coas enerxías espiri-
tuais e entes da natureza ou divinos. As chocallas e os 
bombos son o vehículo que coa súa cadencia hipnóti-
ca transportan ao danzante a un estado transformado 
de conciencia, a un transo facilitado polo toque do fu-
lión. Do mesmo xeito que o tambor do chamán é a fe-
rramenta e o vehículo de transformación e acceso ao 
mundo dos espíritos, o cinto profiláctico da Mázcara 
co seu son, unido ao son rítmico dos bombos, o ferro 
e as cornas son as súas ferramentas para incitar e exe-
cutar a danza rotacional da renovación anual da terra. 
O toque do folión convértese así e signo de identidade 
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da comunidade e en son primixenio da creación do 
mundo, como o Om das relixións dhármicas.
Alén do aspecto identitario do toque do fulión e da 
posible relación do ritmo co transo, hai dúas funcións 
que están presentes tamén na práctica do fulión e que 
merecen ser comentadas. Unha é a que fai referencia 
ao carácter simbólico do son como poder esconxu-
rador. Como xa explicamos ao falar do poder dos 
chocallos, o son que produce o fulión co seu bater de 
bombos e ferramentas e o toque de cornos ten que ver 
cos ritos para escorrenta a escuridade e os espíritos 
da invernía, favorecendo así o natural renacer da te-
rra e da vida. Por outra banda, algúns investigadores4, 
pensan que o son do fulión tería tamén unha función 
práctica de escorrentar ás feras, lobos sobre todo, que 
no inverno proliferan nestas montañas facendo peri-
gar ao gando. O fondo e complexo da dinámica do 
fulión fainos pensar que, se ben o ruído podía axu-
dar a espantar os animais predadores, non é este o fin 
principal nin orixinario do fulión, como explicamos, 
senón un valor máis engadido. 
  
Oulear
Oulear, como ben explicou Frei Martín Sarmiento5, 
vén do verbo ululantem: significa “ aullar”, significa-
tivo del verbo ululo. Significa “ vocear con intensión 
y cantar con júbilo y alegría”. O Dicionario da RAG 
defíneo como “ouvear”, algo típico de cánidos. Pois 
ben, unha das características dalgúns fulións, como o 
Fulión da Mourela pra acá, é o seu oulear para animar 
á Mázcara a danzar.  

A medida que avanza o tempo no que o fulión desen-
volve o seu rito, van aparecendo momentos nos que 
a intensidade do toque se incrementa. A potencia do 
toque ascende e con el a vibración e o son, os bombos 
rodean as Mázcaras, e os seus tanxedores comezan 

4 PINZA, J.A.  O latexo do Entroido. Revista Entroido en Gali-
cia. O Sil. Ano 2018 p.18.
5 SARMIENTO, M. De historia natural y de todo género de 
erudición. Vol.IV p. 232 Henrique Monteagudo (Ed.). Santiago 
de Compostela. Consello da Cultura Galega, 2008.

a oulear, incitándoas a xirar e xirar nun in crescendo 
de intensidade e enerxía que estremece. Nestes intres 
ás Mázcaras xiróvagas semellan en transo, totalmente 
entregadas ao rito propiciatorio dos seus xiros sen fin. 
De igual xeito que entregados están os membros do 
fulión que non deixan de bater e acirrar ás Mázcaras 
cos seu berros ou ouleos atávicos. Uns berros que, 
como ben observou o compañeiro Miguel Losada6, 
fan lembrar a aquelo que dicía o cronista clásico Si-
lio Itálico6 (século I d.C.) cando, na súa obra sobre a 
guerra púnica, se refire ao xeito propio de “berrar” da 
xente da Gallaecia no intre de bailar ou saltar arma-
dos. Así nos conta Silo Itálico7 como a xuventude ga-
laica ululaba cantos bárbaros nas súas linguas patrias:

A opulenta Callaecia enviou a xuventude experta 
en adiviñar as entrañas, os voos das aves e os divi-
nos lóstregos, ás veces berrando bárbaros cantos 
na propia lingua, e ás veces danzando ata ferir a 
terra, aledándose ao golpear as sonoras caeteras 
[escudos] a ritmo. Este descanso e este diverti-
mento son un sacro pracer para os homes.

       
A danza
Nos espazos cualitativamente senlleiros da aldea 
e diante daquelas casas que convidan ao fulión, as 
Mázcaras executan a súa danza. A danza consiste nun 
baile rotacional no que as Mázcaras xiran sobre o seu 
eixo, cos brazos estendidos cara arriba e en forma de 
cruz, o caxato ergueito cara ao ceo e sen apenas mo-
ver os pés do chan. De feito dise que as boas Mázca-
ras poden bailar no “cú dunha tega” (a tega é un pe-
queno caixón de madeira que conforma unha unidade 
de medida). Contan que antigamente era necesario 
este dominio da danza porque as rúas, os carreiros e 
camiños estaban no inverno lamacentos e había que 
escoller para bailar aquel lugar onde había unha pe-
quena lousa no chan. O arranque da danza empeza 
coa execución, por parte da Mázcara, dunha sucesión 
de oscilacións a dereita e esquerda, como se estivese 
collendo impulso, para, a continuación, comezar co 
seu xiro rotacional. É habitual alternar a dirección do 
xiro rotacional, de xeito que a Mázcara pode comezar 
danzando en sentido dextroxiro para, a continuación 

6 Véxase a ligazón: https://sociedadeantropoloxicagalega.wor-
dpress.com/2012/03/15/ululantem-carmina/
7 Silio Itálico, Punica III, 344-9: “Fibrarum et pennae diui-
narunque sagaces /flammarum misist dives Callaecia pubem / 
barbara nuc partriis ululantem carmina linguis / nunc pedís al-
terno percussa uerbere terra / ad numerum resonas gaudentem 
plaudere caetras / haec requies ludusque uiris, ea sacra uolup-
tas.”. SILIO ITÁLICO. La Guerra Púnica. LIII p. 220. Joaquín 
Villalba Álvarez (editor) Ediciones Akal/Clásica. Madrid. 2005.
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cambiar o sentido de xiro e dan-
zar en rotación levoxira. Mentres 
se produce a danza xiratoria, o 
danzante leva, en todo momento, 
o ritmo do toque do fulión co son 
do seu cinto de chocallos, e que 
executa co movemento rítmico e 
acompasado da súa cadeira axu-
dado coa flexión da pernas. A 
danza execútase con solemnida-
de, mantendo o rostro case impa-
sible ao esforzo e cun control do 
equilibrio prodixioso. As Máz-
caras poden bailar de unha en 
unha, por parellas ou en grupo, 
segundo o lugar ou a intensidade 
do momento. Mentres Mázcara 
danza a música non para e son elas as que dan o sinal 
de rematar a danza e o toque do fulión.
Esta danza xiróvaga, como calquera danza, componse 
de diversos elementos básicos que se interrelacionan 
para lograr tanto o seu fin último, como o efecto emo-
cional que transmite ao público e ao propio danzante. 
Estes elementos son:

1. Movemento
2. Ritmo
3. Expresión corporal
4. Expresión facial
5. Espacio
6. Estilo

O predominio dun ou outro elemento depende do tipo 
e significado da danza. Na danza rotacional das Máz-
caras vemos que predominan o movemento e o ritmo, 
algo que, ao noso modo de ver, ten que ver claramen-
te co significado simbólico propiciatorio desta danza. 
En paralelo a estes elementos podemos destacar o uso 
de catro cousas: 

1. O espazo: tal como patróns do piso e as formas do 
corpo móbil. A consistencia do piso é de suma impor-
tancia para a correcta execución da danza, así como 
a forma en cruz que adopta o corpo do danzante para 
facilitar o xiro rotacional.

2. O tempo: o tempo e as variacións rítmicas tamén 
son importantes. Vemos como o ritmo da danza pode 
ir in crescendo coa intensidade rítmica do toque ata 
chegar a momentos case de éxtase colectivo, que 
adoitan ir acompañados do oulear dos membros do 
fulión.

3. O peso corporal, no referente á gravidade, é de 
suma importancia cando se executa unha danza xira-
toria como esta, e na que é necesario manter o equi-
librio e a posición estática dos pés. Saber controlar o 
peso corporal no momento do xiro para non perder a 
verticalidade nin o equilibro estático é clave na exe-
cución da danza.

4. O fluxo da enerxía: que se refire ao tempo ou ao 
movemento que flúe libremente. Movemento e fluír 
da danza que se ve remarcado polo ondear das roupas 
adobiadas de fitas de cores e dos mantóns con flocos 
que portan as Mázcaras.

Respecto da coreografía é interesante remarcar como 
a figura do danzante no seu xiro infinito representa 
unha espiral. A espiral manifesta o movemento cir-
cular saíndo dun punto orixinal, é emanación e ex-
tensión pero tamén continuidade cíclica en progreso 
e creación. A espiral representa, entón, o carácter cí-
clico da vida, dos seus ritos repetidos. A alternancia 
na danza de xiros a esquerda (levoxiros) e dereita 
(dextroxiros) evoca á dobre espiral que representa os 
dous sentidos do movemento, o nacemento e a morte. 
Indica a acción, en sentido inverso, da mesma forza, 
a transformación da morte e renacemento. Esa forzas 
que están en xogo no transo do inverno á primavera e 
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das cales depende a renovación e renacemento do ci-
clo da natureza. É o momento crítico en que debe ase-
gurarse o inicio do novo ciclo anual, é o momento dos 
ritos do Entroido e das danzas circulares rotacionais. 
É por iso que as danzas espirais, como a que os indios 
Pueblo de Zuní realizan no solsticio de inverno, teñen 
este sentido de renovación. De aí a coherencia simbó-
lica da danza das Mázcaras co seu contexto temporal 
e simbólico: o Entroido.
 
Os ritos 
Unha serie de ritos sucédense ao longo 
do tempo do Entroido e do fulión. Vexa-
mos cales son.

- O permiso
- A ronda do fulión
- A fuliada (representacións teatrais)
- A fariñada
- A comida comunal

O permiso: 
Este é o momento máis solemne da ron-
da do fulión. Un momento sagrado en 
todo o seu sentido, pois é o intre en que 
a comitiva veciña pide o permiso para 
traspasar os límites da comunidade de acollida -fron-
teiras sempre sagradas- e entrar no seu territorio para 
facer a ronda do fulión. É o momento no que se fai o 
silencio absoluto, como unha fenda no tempo, o si-
lencio sobre o que despois se construirá o toque do 
fulión e o seu ritmo do transo colectivo. É ese silencio 
previo o que lle dá sentido e forza a todo o que vai 
acontecer despois. O fulión visitante párase fronte aos 
veciños da aldea de acollida, que esperan por eles na 
entrada da aldea, do seu núcleo habitacional, do santa 
santorum do espazo social. O fulión procede entón a 
pedir o permiso para entrar na aldea, e faino en verso, 
con palabras de loubanza cara a aldea veciña que os 
vai acoller pero tamén con algunha brincadeira, coa 
rexouba e a sátira que ten que estar sempre presente 
porque o humor é o mellor bálsamo par suavizar as 
tensións sociais. Lembran tamén feitos do pasado e 
circunstancias, necesidades ou temores do presente. 
Rematada a súa intervención en demanda do permiso, 
responden os anfitrións, tamén en verso, e nunha cla-
ve similar para rematar concedéndolles o permiso de 
entrar na aldea e de percorrela tocando e danzando. É 
neste momento onde se produce o clímax do encon-
tro, as cornas comezan a soar, os bombos a atronar, 
os ferros a bater, rómpese o silencio cerimonial, hai 
bágoas de emoción e as Mázcaras realizan un move-

mento de translación cara o centro da escena e come-
zan a xirar na súa danza. Arranca o fulión e o mundo 
empeza a xirar. Visitantes e anfitrións xúntanse nunha 
soa comitiva, nunha soa voz que avanza pola aldea 
impulsada polo son e o ritmo e arrastrada polos xiros 
das Mázcaras que semellan novelos de liño enrolán-
dose sobre si mesmo ao tempo que tiran do fulión.
  

A ronda do fulión:
Como xa adiantamos, unha vez obtido o permiso co-
meza a ronda de fulión, consistente nun rito no que 
toda a comitiva percorre a aldea ata os seus límites, 
parando de casa en casa, onde son agasallados con 
comida e bebida. Como se dunha procesión se tra-
tase, a ronda do fulión vén resacralizar os límites do 
espazo habitado desa comunidade. A ronda funciona 
como un rito de afirmación da existencia da comu-
nidade asentada nun territorio habitacional determi-
nado, cuxos límites son percorrido e reafirmados en 
cada fulión e en cada Entroido. Xa que logo, o fulión 
coa súa ronda reafirma e renova a comunidade tanto 
na súa dimensión humana como territorial.  

A Fuliada:
Despois de que o fulión remate a súa ronda pola al-
dea comezan as representacións teatrais da fulia-
da. A fuliada representa o aspecto satírico, burlesco 
e teatral do Entroido. A válvula de escape anual ás 
convencións e rixideces sociais. Algo necesario para 
a catarse colectiva e a renovación do ciclo. Un mo-
mento onde opera unha normatividade diferente á do 
resto do ano e onde é posible facer e dicir cousas que 
noutros contextos temporais non o serían. Durante 
as semanas previas ao entroido, os veciños de cada 
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aldea prepararan e ensaian as obras teatrais que se 
van representar durante a fuliada. Son obras sinxelas, 
cargadas de sentido do humor, retranca e tamén de 
crítica social, tanto do ámbito local como do supralo-
cal. Dáse conta dos aconteceres da aldea durante ese 
ano, dos ruxe ruxes e demais. As vodas, os xuízos, a 
operación, a representación de oficios, entre outras, 
son temáticas características das fuliadas. Na fuliada 
vese a capacidade creativa do pobo, a retranca galega, 
as dotes de improvisación, o enxeño da xente. Son a 
expresión máis pura do humor do pobo.

A fariñada: 
durante todos os días nos que hai fulión adoita ha-
ber fariñada. A fariñada é unha guerra de fariña que 
se realiza entre os participantes do fulión, sobre todo 
entre os dous sexos. Xa que logo, estamos ante un 
rito de loita de sexos onde os mozos e os homes lle 
botan fariña ás mulleres e viceversa. Como nos ritos 
humorísticos e de sátira, as guerras de sexos e os en-
frontamentos ritualizados son mecanismos para a eli-
minación de tensións sociais acumuladas, funcionan 
de válvulas de escape e favorecen a función catártica 
do Entroido. Normalmente a fariñada dá comezo ao 
rematar as representacións teatrais da fuliada. Pero 
hai unha característica que fai da fariña un elemen-
to importante e é a súa relación co pan. A fariña é 
a base do pan, e o pan é sagrado. O pan foi a base 
da alimentación galega durante séculos, é o maná do 

Representación dunha voda durante a foliada

pobo. Ademais as fariñas son os derivados de trans-
formación dos cereais que constituíron a base da dieta 
da xente dende a revolución neolítica. Xa que logo, 
a fariña é a vida e a fariñada con´vertese así nun rito 
propiciatorio e de exaltación da vida agraria.                                    
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A comida comunal:
Cando remata a ronda do fulión, os as representacións 
teatrais da fuliada, segundo o completo ou non que se 
faga todo o ritual, ten lugar un xantar ou cea popular 
ao que acoden todos os que participaron no fulión, e 
na fulidada en caso de facerse. É dicir, todos os veci-
ños da aldea de acollida e da aldea visitante compar-
ten mesa nun rito de comensalidade co que a aldea de 
acollida comparte os seus bens cos veciños visitantes. 
Como todo rito de comensalidade estes xantares co-
munais teñen unha compoñente redistributiva pero, 
sobre todo, de mecanismo favorecedor da cohesión 
social das comunidades veciñas, de aí a súa importan-
cia para a boa convivencia e para reforzar os vínculos 
de axuda mutua sempre necesarios nas comunidades 
rurais. 

Lardeiros, Lardeiras e Entrudios:
Mención aparte merecen os monecos de palla típi-
cos do Entroido e as súas categorías e diferenzas. En 
Manzaneda, como noutros entroido galegos, fanse o 
lardeiro e a lardeira. O Xoves de lardeiros as mulleres 
roubaban roupas dos homes e fan este moneco satíri-
co que despois é deixado nun recuncho da aldea para 
ser visto por todos. No Xoves de comadres tócalles 
aos homes devolverlles a burla ás mulleres confec-
cionado un moneco similar pero esta vez con forma e 
roupas de muller que, tradicionalmente, foran previa-
mente roubadas nos tendais das casa da aldea. Estes 
monecos de lardeiros e lardeiras adoitan acompañarse 
de versos satíricos que se mandan entre os mozos e as 
mozas da aldea. Como no caso da fariñada, estamos 
ante outro xeito de amosar esa loita ritualizada de se-
xos tan propia do Entroido.

Lardeiro e lardeira en Manzaneda
No Martes de Entrudio entra en xogo outro destes 
monecos, é o chamado Entrudio. O rito consiste en 
deixarllo agochado na aldea veciña, aquela que nor-
malmente se foi visitar co fulión, sen que os veciños 
se dean conta de que o teñen alí ata que o localicen 
na mañá do Mércores de Cinza. O Mércores de Cinza 
marca o final do Entroido, por iso aquela aldea á que 
lle deixaron o Entrudio na véspera e non se decatou, 
xa non pode devolverllo e ten que quedar con el todo 
o ano, o que se ve como unha burla. Por este motivo 
era habitual pasarse toda a noite do Martes de Entroi-
do en vela vixiando que non che deixasen o Entrudio, 
ou tratando de deixarllo aos veciños da outra aldea. 
Este moneco tamén se acompaña de versos satíricos 

e burlescos cara a aldea onde se deixa. Volvemos a 
atopar aquí outro exemplo de enfrontamentos rituali-
zados entre comunidades veciñas.  

Por que danzamos?
Explicadas xa todas as dinámicas do fulión, cómpre 
agora reflexionar sobre o feito universal da danza e 
do seu significado, pois é a danza das Mázcaras o que 
fai algo único e de incalculable valor cultural a este 
entroido das terras de Manzaneda.

Nas diferentes culturas da Terra existen danzas para 
dar grazas ás divindades, para producir a chuvia, para 
favorecer as colleitas, a caza, a sementeira… danzas 
para o éxtase, danzas para curar, para divertirse, dan-
zas para honrar, danzas para o combate e a guerra, 
danzas para sentirse partícipes dunha comunidade. 
E tamén danzas para mover o mundo e propiciar a 
rexeneración anual da vida. Dende a máis remota an-
tigüidade o ser humano danza, e a danza supón unha 
das actividades máis significativas das colectividades 
humanas, por iso se di que a danza é o medio privile-
xiado para espertar o psiquismo colectivo da tribo. A 
arte parietal que decora as covas do paleolítico amosa 
mostras de figuras humanas en actitude de danza, ás 
veces vestindo traxes de pelicas de animais, posible-
mente chamáns practicando rituais relacionados coa 
caza, a fertilidade, a curación ou a viaxe ao mundo 
dos espíritos. Tal é a importancia da danza que en 
moitas culturas esta forma parte dos ritos de inicia-
ción ou de paso, cítese por exemplo a Danza do Sol 
(Sun dance) dos Lakota, os Crow ou os Blackfood; e 
tamén das cerimonias sagradas, tal e como acontecía 
no antigo Exipto onde bailar era esencial para os fes-
tivais agrícolas e relixiosos. 

A danza, asemade, ten efectos psicolóxicos. Expré-
sanse emocións, ideas, pódense incluso contar histo-
ria e mitos. Compartir os ritmos e os movementos fai 
que un grupo, unha colectividade, se sinta unificada. 
A través da danza pódese acceder á estase, ao tran-
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so, a comuñón co cosmos e coa comunidade da que 
formamos parte. Tal e como dicía o filósofo Terence 
Kemp McKenna, a música e a situación da danza do 
transo provocan o establecemento dun espazo ritual 
fóra das convencións da sociedade ordinaria. Dal-
gún xeito iso acontece tamén na danza das Mázcaras, 
unha danza e un toque do fulión que induce ao transo 
colectivo e que se celebra nun tempo -o Entroido- que 
en si xa é un tempo á marxe das convencións ordina-
rias da sociedade, é un tempo onde impera unha nova 
normatividade para que a través da catarse colectiva 
todo volva a ser como antes dese tempo fóra do temo 
ordinario.

A danza é ritmo, e o ritmo impregna o universo. A 
esencia do cosmos é enerxía animada. O ser humano, 
xa dende o paleolítico, é consciente de que os astros 
cos seus movementos executan cada noite, e durante 
todo o ano, a súa particular danza na cúpula celeste. 
Percibimos a danza e o ritmo na propia natureza, na 
observación do paso das estacións, no movemento dos 
animais, no fluxo das augas, dos ventos..., na viaxe do 
Sol, da Lúa, das estrelas. Todo o que nos rodea danza 
e nós danzamos tamén porque danzar fainos parte do 
noso mundo.

Significado da danza xiróvaga das Mázcaras
Tense dito que a orixe da danza das Mázcaras está 
en antigas danzas pastorís pero iso non nos di nada 
acerca do porqué desa danzas, do seu sentido e da súa 
función. Mais para entender esta danza hai que pene-
trar no sentido primixenio do Entroido, na súa esen-
cia orixinaria, isto é, no seu sentido de rito de rexe-
neración, como xa explicamos na introdución deste 
traballo. É neste contexto simbólico onde podemos 
intentar albiscar o sentido da danza das Mázcaras e a 
súa absoluta coherencia como un auténtico rito desti-
nado a favorecer a renovación anual da natureza e do 
seu poder vital.

Ao longo da historia as danzas rituais constituíron 
unha das partes máis importantes nas grandes festas 
da fertilidade. O movemento é o prototipo das forzas 
vitais e o que non se move está morto. Sabemos que 
as danzas circulares adoitan ter un fin de rexenera-
ción. Algo que podemos rastrexar en moitas danzas 
de diferentes culturas. A existencia de danzas circu-
lares propiciatorias ou asociadas á rexeneración ou 
á fertilidade, xa que logo, é algo común en pobos e 
culturas de economía agrario gandeira, como era a 
galega. Por exemplo, os indios séneca, do noroeste de 

América, executaban a “Danza do millo” ao final do 
outono para agradecerlle as colleitas ao Grande Espí-
rito. O mesmo facían os apaches das grandes chairas 
coa súa “Danza do búfalo” antes de ir de cacería. Son 
só un par de exemplos moi afastados da nosa cultura 
pero que amosan ese carácter sacro, propiciatorio e 
anovador da danza. 

Por iso, ao ver as danzas rotacionais das Mázcaras 
xiróvagas de Manzaneda (e das aldeas limítrofes de 
Mormentelos e Vilarmeao), é inevitable non pensar 
noutras danzas de renovación, reais ou míticas, e bus-
car aí indicios que nos axuden a entender o seu posi-
ble significado. 

Xa propuxemos un significado coherente ao Entroido 
para esta danza das Mázcaras. Vimos tamén as simi-
litudes con outras danzas propiciatorias que se exe-
cutan en diferentes culturas. Falaremos agora, como 
colofón, de algúnhas danzas rotacionais de carácter 
mítico e sagrado, como por exemplo a danza de Shi-
va, que contén esquemas míticos indoeuropeos de 
danzas xiratorias relacionadas coa rexeneración, mor-
te e resurrección do Mundo, e tamén da danza sagrada 
dos derviches xiróvagos, esta última relacionada cos 
xiros do universo. 
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A danza cósmica de Shiva
Se falamos de danzas míticas circulares e de renova-
ción podemos lembrar, por exemplo, que o deus hin-
dú Shiva, executando unha frenética danza xiratoria 
(Tándava), crea o mundo e o destrúe para despois vol-
ver a crealo. Shiva foi considerado un deus da fertili-
dade. Carácter que vén marcado polo símbolo do tou-
ro Nardín, a media Lúa da súa fronte e a serpe como 
cinto. Curiosamente, na nosa cultura, e en particular 
no noso Entroido, tamén está presente o touro, como 
símbolo solar e de vitalidade, e as serpes, que adobían 
a careta do Boteiro e que, na nosa cultura, represen-
tan a fertilidade e renovación. Xa que logo, Shiva, 
na súa manifestación de deus da fertilidade asóciase 
aos touros, ás serpes, ao soma e a Lúa crecente. Na 
súa manifestación de Nataraja (o “Rei da danza”, en 
sánscrito), o bailarín Shiva danza triunfante sobre o 
corpo morto de Asura, ser demoníaco e encarnación 
do mal. El é o destrutor do mal, da enfermidade, da 
longa vida. É o deus da menciña, por iso é invocando 
para curar os enfermos. 

Para a cosmovisión hindú, entre outras culturas, toda 
a vida é parte dun gran proceso rítmico de creación 
e destrución, de morte e renacemento, e a Danza de 
Shiva simboliza este eterno ritmo de vida e morte que 
continúa en ciclos sen fin. A Danza de Shiva ten dúas 
verquentes: a danza da creación ou Ananda Tandava e 
a danza da destrución ou Rudra Tandava. Esta danza 
tamén simboliza o cambio constante e inherente do 
Universo, e o ritmo diario de nacemento e morte, con-
siderado no misticismo hindú, como a base de toda a 
existencia.

Nas representación das danza de Shiva vemos ao 
deus cunha serie de atributos característicos. A súa 
man superior dereita sostén un tambor, chamado da-
maru, que simboliza o son que marca o ritmo espa-
zo-temporal e a creación, ou Sristi, que é a primeira 
actividade de Shiva. O deus toca o tambor o cal pro-
duce as vibracións das que emanan os ritmos e ciclos 
da creación. Na man superior esquerda Shiva sostén 
unha chama, que é a enerxía que impulsa ao Mundo e 
que acabará por devoralo. É Agni, o lume, o elemen-
to da destrución (Samhara: a terceira actividade de 
Shiva), pero tamén da renovación. O equilibrio das 
dúas mans superiores de Shiva representa o equilibrio 
dinámico entre a creación e a destrución do Mundo. 
Este equilibrio vese remarcado tamén pola expresión 
serena e imparcial do rostro do danzante Shiva, que 
non amosa nin pracer, ni dor. No medio da súa danza 
frenética, a cabeza do deus está queda e a súa expre-

sión calma, en perfecta estabilidade. Algo que lembra 
ao rostro solemne das Mázcaras, impasibles na exe-
cución da súa danza, sen mostra de esgotamento, nin 
sufrimento, nin dor, mantendo a posición hierática e o 
equilibrio físico e emocional. 

Ao igual que as Mázcaras, o Shiva danzante tamén 
leva elementos de muller e de home. O aro que leva 
na orella dereita, feito dunha serpe, é de home; e o da 
esquerda, feito dun grande disco é de muller. Xuntos 
simbolizan o feito de que Shiva non é nin home nin 
muller, senón que transcende a ambos os dous. Por-
que Shiva inclúe e está por riba das parellas de con-
trarios creadas polo mundo sublunar. 

Con este exemplo da danza de Shiva só queremos 
ilustrar a idea de como as danzas xiratorias, nos con-
textos mitolóxicos e relixiosos, poden estar relaciona-
das coa renovación e a rexeneración cíclica. Tamén 
vemos como moitos dos símbolos que rodean estes 
fenómenos das danzas cósmicas son recorrentes; cíte-
se o carácter liminal do danzante, a presencia do son 
da percusión como axente de creación ou os atributos 
relacionados coa fertilidade. 

A Danza dos Derviches
Para rematar os exemplos, falaremos agora doutra 
danza xiróvaga de carácter relixioso, referímonos á 
Sema, a danza dos Mevleví ou da orde dos derviches 
xiradores de Turquía. Esta danza masculina executada 

As Mázcaras xiróvagas de Manzaneda. Unha danza para mover o mundo. 
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ao ritmo de música de frautas e tambores representa 
o xiro dos planetas ao redor do Sol, unha representa-
ción do cosmos. Os derviches xiróvagos xiran sobre 
o seu eixo á vez que se desprazan circularmente pola 
sala. No medio de todos un deles camiña tranquila-
mente sen xirar, representa ao Sol.

O significado simbólico desta danza mística, na que 
os danzantes xiran sobre o seu eixo en perfecta har-
monía e calma, transmítesenos a través da lectura da 
posición que adoptan os brazos e as mans dos danzan-
tes. A súa man dereita estendida cara o ceo ten por fin 
recoller a Baraka do ceo (a graza de Deus) e o seu bra-
zo e man esquerda inclinados cara abaixo cumpren a 
función de levar a Baraka á Terra para distribuíla aos 
demais. O gorro cónico que levan os danzantes sim-
boliza o pensamento e as emocións, o seu manto es-
curo representa a morte e a súa túnica branca a pureza 
da morte. Como vemos, esta cerimonia ten un gran 
sentido místico e unha profunda mensaxe pois, para 
a corrente do sufismo mevlevi dos derviche, significa 
a conxunción entre o ser humano e a súa divindade. 

Os derviches do Cairo executan unha variante des-
ta danza cósmica coñecida en Exipto como a Tanura. 
Neste caso a danza xiróvaga é máis vigorosa, máis 
acelerada e mentres o danzante xira vaise despoxando 
das súas tres saias coloridas (representación do espí-
rito) que flúen no aire mentres o derviche rota sobre o 
seu eixo, representando os xiros do universo, mentres 
intenta desprenderse das súas ataduras terreais para 
fundirse con Deus. 

A Física e a danza cósmica
A Física moderna vén de demostrar que a materia, en 
realidade, está composta por ondas electromagnéticas 
e partículas de enerxía que vibran e se moven cons-
tantemente. Xa que logo, o movemento e o ritmo son 
propiedades esenciais da materia e do Universo. Po-
deriamos dicir, entón que toda a materia no Universo 
está nunha danza cósmica continua. Tamén se demos-
trou que o ritmo de creación e destrución no só se 
manifesta na sucesión das estacións, no movemento 
aparente do Sol, nas fases da Lúa ou no ciclo de na-
cemento e morte dos seres vivos, senón que tamén é a 
esencia da materia inorgánica. A física moderna reve-
la, pois, que toda partícula subatómica non só realiza 
unha danza de enerxía senón que, en si mesma, é un 
proceso pulsante de creación e destrución. Por todo 
isto, para os físicos modernos a Danza de Shiva é a 
danza da materia subatómica, unha danza continua de 
creación e destrución que involucra a todo o Cosmos. 

É a base de toda a existencia e de todos os fenómenos 
naturais. Por iso non é casual que a entrada do labo-
ratorio do CERN (Organización Europea de Investi-
gacións Nucleares) estea presidida por unha escultura 
de Nataraja como símbolo do proxecto. Aos seus pés 
unha placa explica a conexión entre a Danza de Shiva 
e a “danza” das partículas subatómicas. Quizais, de 
coñecer os científicos do CERN á danza das Mázca-
ras de Manzaneda terían erixido unha escultura delas 
na porta do Gran colisionador de hadróns, onde se es-
tudan os modelos desta Danza Cósmica, e se pretende 
recrear o instante posterior ao Big Bang do que nace 
o universo, e poder confirmar a existencia da partícula 
primordial:o bosón de Higgs ou, como se lle chama, a 
Partícula de Deus.

Conclusión
As Mázcaras de Manzaneda aglutinan a esencia do 
Entroido. Ritos que pretenden obter a fertilidade dos 
campos, das colleitas e dos animais intentando re-
avivar a potencia e o fulgor do Sol que camiña xa 
cara a primavera. Ritos que expulsan todo aquelo que 
mantén morta á natureza e fai perigar a renovación do 
ciclo e a continuidade da vida. Ritos que coa enerxía 
dos xiros que realizan os danzantes reavivan e reacti-
van o ciclo da vida para que todo volva empezar tras 
a morte invernal. Danzas xiróvagas que fan rotar o 
Mundo no seu eterno bucle de vida, morte e resurrec-
ción. As Mázcaras de Manzaneda, Mormentelos e Vi-
larmeao, eles e elas son os mestres da danza cósmica 
e catártica do Entroido, os valedores da vida, a mostra 
dun Entroido sentido e vivido coma unha relixión.  

Así que eu, como devoto do santo Entroido, cada 
ano cando remata o ciclo da invernía, peregrino ás 
montañas orientais de Galicia -o meu particular Mon-
te Meru8- para acudir ao encontro da confraría dos 
homes e das mulleres que fan xirar o mundo coa súa 
danza. Para impregnarme da súa forza, da súa beizón, 
da súa Baraka, que diría un derviche. Para poder pre-
senciar, sentir e emocionarme ata as bágoas cun dos 
acontecementos rituais, xa que logo culturais, máis 
espectaculares, emotivos, fondos e valiosos de can-
tos se poden presenciar na Europa occidental a día de 
hoxe. Viva o Entroido e vivan as Mázcaras que fan 
xirar o Mundo.
 

8 O Monte Meru, Kailás segundo a mitoloxía indú, é a morada 
de Shiva.
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PINTÉNS: ENTROIDO EN HÍO

senón queremos caer nun grande erro “turístico” 
como é o de Carnaval de Brasil; así, sen máis. 
Desa consideración vén o título do presente traba-
llo: “PINTÉNS: ENTROIDO EN HIO”. No Hío 
hai sete lugares que celebran a “seu Entroido” e, de 
entrada, hai que afirmar que non é o mesmo partici-
par con Nerga, que con Igrexario ou con Vilanova. 
Nesta como noutras facetas da vida o ser de Pin-
téns marca moito, ao igual que ser de Donón, por 
exemplo. “No Morraso estas cousas lévanse moi a 
peito”, dicía un vello.  

A manifestación máis salientable do Carnaval do 
Hío é, sen dúbida, a celebración conxunta do luns 
e martes onde a música de gaita resulta omnipre-
sente; incluso poderiamos afirmar que sen ela non 
existiría este Entroido tal e como o coñecemos; se 
cadra sería outro. Por iso imos empezar falando do 
papel da música tradicional nos Entroidos Galegos.  

A música tradicional sempre acompañou as ma-
nifestacións colectivas do pobo galego. As expre-
sións folclóricas do ciclo de Nadal sempre reque-
riron de melodía e acompañamento: Panxoliñas, 
Cantos de Nadal, Cantos de Reis, Aninovos, Ma-
nueles, Bandos e Ranchos de Reis coas súas can-
cións e  danzas… O mesmo acontece coa celebra-
ción dos maios, do ciclo laboral, dos oficios e sobre 
todo nos días de festa e incluso nas manifestación 
relixiosas: romeiros, procesións, Coresma…   Des-
de este “punto de vista musical” cabería distinguir 
dous tipos de entroido,dependendo de quen sexa o 
seu protagonista principal e de a quen se vai acom-
pañar ou amenizar: ben un personaxe ou institución 
carnavalesca ou ben o colectivo vecinal. Sempre e 
cando consideremos como instrumentos musicais, 
e non como simples instrumentos empregados con 
finalidade comunicativa, a algúns elementos como 
as chocas, as vexigas, martelos, fouces,… podere-
mos incluir no primeiro tipo aos que acompañan 
a Peliqueiros, Pantallas, Boteiros e todos aqueles 
personaxes que levan ruido ou ritmo nas súas apa-
ricións públicas. Aquí o verdadeiramente impor-

 A Francisco Barciela Sayar, Neira (Lavadores, 1904 – 1932): gaiteiro ao 
que a súa devoción polo Entroido do Hío levouno á norte. Enfermo de 
neumonía grave insistiu en participar e tocar en Nerga, en cuxas praias 
apareceu deitado e finando pouco tempo despois en Vigo.                                                                
In Memoriam

Xerardo Santomé1 

Introdución
Falar dun Entroido Galego, así en termos xerais, an-
tóllasenos un tanto atrevido por canto que en Galicia 
existen moitos e diferentes “Entroidos”. Preferimos 
falar de “época de Entroido” e matizar conceptos 
como “o Entroido de Laza”, “de Verín”, “da Ulla”... 

1 Antropólogo

Primeira formación dos Barcielas, Lavadores principios dos 
anos trinta. De esquerda a dereita: anuel Conde, Mariano Mar-
cuño, Francisco Neira e Manuel Barciela. [Arq. do autor].  Nei-
ra tocou a gaita desde moi neno no colectivo Queixumes dos Pi-
nos, onde compartiu experiencias con afamados gaiteiros como 
Isaac Marcuño ou Constante Moreda: o único gaiteiro que foi 
quen de ganarlle un concurso o mesmo Cachafeiro en 1925, 
onde ficou nun terceiro lugar detrás de Neira, quen tres anos 
depois acadaría o primeiro posto. Francisco tamén era moi co-
ñecido por ter apoiado o movemento agrarista e sindical. En 
torno a 1930 formou o seu primeiro cuarteto, Os Barcielas de 
Candeán, facendo parella co seu primo Manuel Barciela acom-
pañados pola caixa de Mariano Marcuño e o bombo de Manuel 
Conde ata 1932 cando é substituído por Moreda por mor do seu 
avanzado mal estado de saúde. Aínda así porfiou en convencer 
a un xoven Enrique Alonso, Miloro, para acudir aos carnavales 
de Nerga de 1932 non poidendo rematar o contrato polas causas 
antes citadas.
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Pinténs: Entroido en Hío 

tante é o “efecto chamada” que anuncia a chegada da 
figura. De todos os xeitos, como ben se pode apreciar, 
non incluimos a aqueles personaxes que non funcio-
nan ou non pode funcionar de xeito individual como 
as Madamas e Galáns de San Adrián de Cobres coas 
súas danzas ou os Madamitos de Cerqueda, na Cos-
ta da Morte, coas súas muiñeiras vellas, posto que a 
música que os acompaña é interpretada con finalida-
de concreta aínda que nos pasarrúas se poidan «botar 
outras pezas».   Nun segundo tipo de entroido, onde 
sí estarían os dous exemplos anteriores, incluiremos 
todas aquelas manifestacións carnavalescas do pobo 
que precisan de acompañamento músical, sexa para 
ambientar as paradas e desfiles ou sexa para amenizar 
os bailes e “verbenas” xa non tan tradicionais. Un tipo 
de entroido, este, no que infelizmente teríamos que in-
cluír tamén as recientes programacións institucionais 
basadas na “importación global” e transculturación 
de carrozas, cabalgatas, “samba-bodrios” e “majoret-
tes”, entre outros inventos, mal anunciados co termo 
de Entroido galego e que nada teñen que ver coa nosa 
tradición e que deixaremos á parte por non considera-
lo de interés para o presente traballo. Cando falamos 
deste segundo tipo de entroido referímonos sempre a 
un que abrangue desde colectivos cun mesmo disfraz 
ata as “performances” individuais, as provocacións, a 
inversión de valores, onde existe unha lei non escrita 
que ampara calquera comportamento. Aquí a música 
de formacións como cuartetos de gaitas, murgas, cha-

Tal é a súa importancia que sen a súa participación 
non existiría o que hoxe en día coñecemos como En-
troido do Hío.   Un entroido, ou entroidos, no que cada 
un se transforma en quen lle peta, no que cada veciño 
e veciña o vive de diferente xeito, onde cada lugar 
participa activamente e asume o seu rol con respecto 
á tradición, onde os gaiteiros foráneos se converten en 
patrimonio local, en representantes oficiais do barrio, 
onde as rivalidades afloran con orgullo, onde as tertu-
lias e discusións familiares e de taberna continúan ao 
longo do resto do ano. Tan  grande é a súa relevancia 
que os acontecementos de cada edición supoñen no-
vas referencias históricas equiparables ao ano no que 
«cheghou a lus», «no que empicharon a carretera», 
«no que morreu fulanito e non se fixo carnaval no ba-
rrio», «no que viñeron Os Campaneiros por primeira 
ves», «no que lle morrera a nai dos Morenos», «no 
que a Ghuardia Sivil correu detrás nosa por que esta-
ba prohibido celebrar o miércoles de senisa»…

Espacio e microespacios:   
O Hío é un lugar moi particular, de feito é unha pe-
nínsula dentro doutra península, a do Morrazo. Está 
composto por sete parroquias: Vilariño, Igrexario, 
Pinténs, Vilanova, Liméns, Nerga e Donón. Todos 

Madamitos da Costa da Morte danzando muiñeira vella. [Extraí-
da de http://www.galiciaconfidencial.com/mobil/nova/7389-re-
cuperanpatrimonio-oral-cultural-entroido-cerqueda].

A terceira vía: Entroido en Hío:  
Pero ¿existe un “vía intermedia” entre os dous tipos 
anteriormente citados? Categóricamente, sí: unha no 
que a música asume un rol equiparable ao dalgún dos 
personaxes tradicionais referidos con anterioridade. 

O  Hío: unha península dentro doutra, a do Morrazo. Sete 
parroquias. Dous cordóns umbilicais que marcan os perco-

rridos dos días grandes do entroido.
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unidos por dúas estradas que a xeito de cordóns um-
bilicais conflúen co primeiro deles e, aínda así, cada 
un ten as súas características e lugares senlleiros, que 
como veremos tamén se manifestan como particula-
res e emblemáticos nos tempos de carnaval: os palcos 
non se ubican ao chou, as visitas tampouco e os re-
pertorios moito menos, pois existen barrios nos que 
se ten que interpretar aquela peza concreta á petición 
dos seus veciños como acontece, por exemplo, na saí-
da desde Liméns coa Alborada de Ourense ou a en-
trada polo arco de Vilanova coa Marcha do Antergo 
Reino de Galicia.

Tempos:   
Os días fortes, en xeral, son o domingo, o luns e o 
martes de Entroido. O mércores non é considerado 
como tal malia que en tempos se organizara algo pero 
que o paso do tempo e as prohibicións da dictadu-
ra franquista remataron por eliminalo do calendario 
carnavalesco do Hío. Todo esto non quere dicir que 
os preparativos non escomenzaran antes, incluso anos 
antes, por canto que o protocolo é «o de toda a vida» 
e os gaiteiros xa se apalabran dun ano para outro. Fac-
tor, este último, altamente importante pois a tradición 
manda que se intente contratar ao mellor gaiteiro que 
se poida, o que máis sona teña. E dicimos contratar 
porque incluso os veciños e veciñas que saben tocar 
a gaita tamén queren gozar a tope; o que non quita 
que en determinados momentos tamén aporten o seu 
saber. Os músicos son contratados con acordo econó-
mico e aceptando o denso programa a realizar «e non 
vale botarse atrás como lles pasou os Enxebres aquel 
ano que viñeron no sitio dos Morenos, que hubo que 
ir a buscalos ó barco para que volverán. Que aquí non 
se enghaña a nadias»1.

Manifestacións:   
Este programa ao que nos referimos resulta altamente 
esixente para os gaiteiros, pois estamos a falar de que 
ao longo de todas as xornadas, incluídas noites e días, 
teñen que percorrer non soamente a súa parroquia se-
nón todas as outras seis, actuar en palcos, en bares, en 
casas e amenizar bailes. Todo un derroche de enerxía 
e música tradicional; moita música tradicional. De 
seguro que agora mesmo alguén se está preguntando 
como é posible levar adiante un entroido con tantas 
particularidades e diferencias. A resposta está na tra-
dición. Soamente a tradición é quen de facer posible 
un entroido tan especial con tantos entroidos particu-
lares. O respecto a un protocolo herdado xeracional-
1 Vid. FERNÁNDEZ SANTOMÉ, X., e PÉREZ LORENZO, 
M., Os Morenos de Lavadores, Vigo, Edicións do Cumio, 2011

mente fai que todo esto se manteña vivo; un protocolo 
do que se senten moi orgullosos e orgullosas todas e 
todos cantos viven no Hío, con normas non escritas 
que de non ser cumplidas todo esto se convertería nun 
auténtico desastres capaz de deteriorar incluso as de-
mais relacións veciñais.

Protocolos:   
Sería moi importante que tamén distinguísemos dous 
tipos de protocolos: o particular de cada parroquia e 
o conxunto que é cumplido por todos os paisanos e 
paisanas da península. Por eso, a modo de exemplo 
e basados nas experiencias vividas polo autor do pre-
sente no seu traballo de campo sobre a participación 
dos Morenos de Lavadores2 no entroido que nos ocu-
pa, imos centrarnos no programa do barrio de Pinténs, 
que ademais supomos representativo e moi semellante 
ao das demáis parroquias.   O domingo xa ten que es-
tar todo montado e preparado: o palco onde van tocar 
os gaiteiros de todas as comparsas. Por suposto que 
os arcos florais deben estar en perfecto estado para 
recibir aos invitados e os “salóns de baile” dispostos 
para todas as noites.

O primeiro que fas é o de sempre. Empesas…, polo 
noso, … Faise o recorrido desde onde empesa o 
pueblo ata onde acaba o pueblo, ou como queiras. 
E despois fas a visita de turno, a aquel bar a tocar 
un par de pesas, tomas algho, vas a outro bar…, 
como si tres ou catro. Hai que ir a todos, claro. 
[…] E despois á noite. Por aí ás…, ás oito da tar-
de, sete e pico da tarde, vaise para o baile, para 
a bodegha onde se vai faser o baile. Normalmente 
tócase para os rapases porque a esas horas a xen-
te inda está tal… e logho, aí ás des normalmente 
sénase, que tamén varías ás veses. Si miras que 
hai pouco de ambiente podes prolonghar un pou-
co máis a sena, media hora máis tarde. E logho 
despois o de sempre. E o domingo acabas normal-
mente á unha e media, dúas como moito porque 
mañán… che queda aínda mañán e máis pasado, e 
entón non vas a queimar todo hoxe. Pois o domin-
go podes acabar a unha e media, dúas. 
(MARCELINO CARABELOS)3

2 Cuarteto de dúas gaitas da zona de Vigo (1933 - 1973) que 
participou no Entroido  do Hío, como mínimo, en máis de vinte 
ediciós: primeiro en Nerga (1932 ) e despois en Pinténs (desde 
1946 ata 1959) Vid. FERNÁNDEZ SANTOMÉ, X., e PÉREZ 
LORENZO, M., Os Morenos de Lavadores, Vigo, Edicións do 
Cumio, 2011
3 Veciño e participante da comparsa de Pinténs.

Artigo
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O protocolo conxunto é moi sinxelo ou cando menos 
así o aparentae; se cadra por levar cáseque inamo-
vible durante toda a súa historia. Loxicamente, esta 
sinxeleza radica no acatamento e respecto ao mesmo 
como o demostra que en cada parroquia únicamente 
exista unha comparsa e todas elas, as sete, levan o 
mesmo nome e soamente se diferencian no topónimo 
correspondente: todas levan estantandarte con VIVA 
A XUVENTUDE DE…. Pero preferImos transcribir 
a explicación que o propio Marcelino Carabelos fixo 
no seu entón:

O lunes levántaste ás oito e media, desaiunas. Xa 
se quedan todos…, xa se quedan…, xa hai uns ho-
rarios de quedada dos presidentes e tal. Os ghai-
teiros van. Bótase o fuegho de turno, o presidente 
ou quen sexa. Meu soghro botábaos aquí, antes. 
Meu soghro morreu e botáballos Tomás. O fuegho, 
pola mañán. Ás oito e media levántaste e botas 
o fuego para espertar á xente. Entonses a partir 
d’aí, o de sempre. Vas ao bar desaiunar. E nós, 
neste caso, os que estamos aquí temos que ir bus-
car aos de Vilanova hasta alí adiante, onde empe-
sa Pinténs. Bueno, faise o protocolo, ou sexa por 
cortesía, non? Ábrese a comparsa de Vilanova… 
[…] Nós, por eghemplo, Pinténs chegha alí… ao 
límite. Nós botámonos a un lado e a outro, entraba 
Vilanova, pasaba por nós… Chamábase dar a en-
trada protocolaria. Logho por aquí…, pola da tía 
Isabel ou así. […] Claro, porque o normal é que ti, 
na túa aldea, pases de diante de todos. Entonses, 
si Pinténs chegha alí e abre, Vilanova pasa por nós 
e ten que abrir xa para volver a pasar e nós tamén 
para ir diante toda aldea. O Hío vénnos recibir a 
nós. Abre. Pasamos todos. Vilanova xa non pasa 
máis por nós. Vilanova xa sempre ten que ir detrás 
de nós… O Hío abre, pasamos Pinténs e Vilanova. 
Pero Vilanova xa queda…, pasa polo Hío tamén 
pero xa queda detrás de nós, xa non pasa por nós 
xa, eh. Bueno…, abrimos Pinténs, atrás Vilanova 
e O Hío, alá… todo Hío detrás. Ao cheghar alá 
collemos a Nergha e a Donón.
O mismo detalle, pasamos por todos eles, pasando 
por todos eles, pero Vilanova sempre sighe detrás 
de nós e o Hío sighe diante, o Hío sighe diante, 
pasa Nergha, pasa Donón, abren… Donón queda 
detrás de Nergha porque é a última… Ou sexa, 
sempre é o mesmo… […] O lunes fasemos así. 
Empézase en Vilariño, vas ao palco, tocas. Vila-
riño de primeiro porque é o primeiro. O seghinte 
como é Ighresario, as seguintes pesas de palco…, 
van os ghaiteiros de Ighresario. Despois van os de 
Pinténs. Normalmente Vilariño, ao ser primeiro en 

Vilariño, é o último no Hío, no Ighresario. Corre-
lativo, onde fuches o primeiro eres o último. En 
cada barrio ti eres o primeiro a tocar dúas pesas 
no palco… Ti eres o primeiro no teu… É dicir, en 
Vilariño foi Vilariño o primeiro, e cando chegha a 
Ighresario é o último, Pinténs é o seghundo… Pin-
téns é aquí o primeiro e O Hío pasa para o final. 
E en Vilanova ighual. En Vilanova, Vilanova é o 
primeiro.    O martes outra vez á faena. O mesmo 
proceder, pero nesta ocasión a comitiva pasa por 
Liméns e Nerga para rematar en Donón. 
(MARCELINO CARABELOS).

Historia:   
Rotundamente temos que afirmar que descoñecemos 
as orixes concretas de tan magnífico acontecemento, 
en todo caso podemos aportar o xa expresado con an-
terioridade no referente a que esta, como outras moi-
tas manifestacións colectivas, cicais non son máis que 
continuación de costumes antergas se nos basamos no 
costume galego de celebrar con música calquera tipo 
de eventos socias e na posibilidade de que se cadra 
todo empezou dun xeito menos numeroso en canto a 
participación e que foi medrando ata un momento que 
ficou consolidado tal e como chegou ata nós. 

De todos os xeitos o que sí podemos é transmitir son 
algúns detalles que os veciños manifestaron sobre este 
aspecto, especialmente na orden na que as parroquias 
foron sumándose ao protocolo colectivo e no único 
periodo no que se «deixou de faser o carnaval»:
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Seghundo meu soghro (Andrés O Castellano), o 
primeiro sitio foi Vilariño, despois, meu soghro non 
sabía si fora Pinténs ou Nergha, e despois Vilano-
va, … Ou sexa, Vilariño, despois os dous e despois 
Vilanova. Ou sexa, os primeiros barrios que se fixo 
o carnaval, independentemente, foi Vilariño, Ner-
gha e Pinténs ao mesmo tempo, e logho Vilanova. 
Vilanova foi un ano ou dous despois de Pinténs 
e Nergha. Porque Liméns foi onte. ¡Liméns inda 
m’acordo eu, jobá! (MARCELINO CARABELOS).

J. P.: Si, antes de… antes da gherra, cando esta-
llou a Gherra Sivil…, os últimos que viñeron así 
de…, xa truxeron aos Morenos, non? 
F. O.: Eh? 
J. P.: Os últimos que viñeron, despois da gherra…, 
ao empesar a gherra, os últimos que viñeron des-
pois…, de terminar a gherra, foron Os Morenos, 
os máis veteranos. 
F. O.: Tocaban en Nergha. 
J. P.: Si, era en Nerga, pero despois viñeron a Pin-
téns. Antes si, antes da gherra tocaron en Nerga 
e despois foi cando se empesou outra ves porque 
parouse alo menos des anos. Levou des anos sin 

haber carnavales. 
F. O.: Ah, si, si. 
J. P.: O Movimiento foi no trinta e seis e no trinta 
e seis aínda hubo carnavales. Este…, e despois foi 
no cuarenta e seis cando se empesou… Des anos 
estuveron sin carnavales. 
(JOSÉ G. PIÑEIRO / FELICIANO OTERO).

O Canalla (Feliciano González) ese foi o que fixo 
eses carnavales neses anos, o vinte e oito e o vinte 
e nove, aquí, en Pinténs, si. Recordo que fasían un 
arco alá no camiño ese…, nese cruce, aí… Fasían 
un arco… Traían unhas varas larghas, como fixe-
ron en Vilanova. E fasían outro aquí (sinalando a 
zona do lavadoiro próximo á casa do Castellano). 
Entraban por aí, por ese camiño que viña desde o 
Hío p’acá, que era a carretera que había, e salían 
por aquí. E había un alá e outro aquí. E eso foi 
cando era ese Canalla, cando tocaba ese Canalla. 
E iso foi… Iso foi no vinte e oito ou vinte e nove. 
Ou máis ben antes, porque nesas fechas…, nesas 
fechas estuveron os teus abuelos (por Marcelino 
Carabelos), no vinte e oito e vinte e nove, cando 
abriron a taberna aí… Daquela xa traía un clari-
nete. Tocaba el solo unha ghaita pero xa traía un 
acompañante con clarinete. (JOSÉ FIGUEROA)

[…] que os únicos que viñeran foron Os Airiñas. 
Cando eu recordo no ano trinta e un, cando se 
estrenou esta casa (a casa do Castellano), viñe-
ron Os Airiñas de Cabral. E ao segundo ano fo-
ron tocar ao Hío. No segundo ano foron tocar ao 
Hío. E como daquela… viñeron tocar a Vilanova 
nese día, pero foi por comparsa. Foi como cando 
d’aquí levamos aos Morenos a Aldán no miércoles 
de carnaval… Foi libre de comparsa. E eses viñe-
ron, quero decir, Os Airiñas viñeron aí ao segun-
do ano de tocaren aquí. Pero… moi chavales, xa 
non eran daquela fecha… […] Baixaban por alí 

Os Morenos, sempre coa comparsa La Juventud de Pinténs. 
[Cortesía de Carmen Gago]

Xuntanza en Pinténs, 1 de xullo de 2006. De esquerda a dereita: José Suárez, Manuel Alonso, Carmen Gago, Ramón Gutiérrez, 
Andrés Lorenzo, José Figueroa e Marcelino Carabelos. (Fotos e composición: Xerardo F. Santomé)
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abaixo…, viñan cantando… Como viñan cantando 
eles…? 

Os Airiños de Cabral 
son os segundos ghaiteiros, 
fóra os Soutelo de Montes,                                                                      
aos outros non teñen medo. 

Un aspecto moi importante que determina a relevan-
cia e importancia que este entroido tivo e ten na histo-
ria cultural de Galicia está en valorar a aportación que 
os máis importantes grupos de gaitas da nosa música 
fixeron polas rúas, camiños e locais da península do 
Hío nos tempos de carnaval. Por alí pasaron grupos 
como Airiños de Cabral, Os Neiras, Os Campaneiros 
de Vilagarcía, os xa menciados Morenos de Lavado-
res, Os Parrulos de Cabral, Os Carballeiras de Barran-
tes e un bo feixe de dúos e solistas de gaitas entre 
os que cabería destacar aos entrañables e admirados 
Airiños do Mar de Hío. Dalgúns deles achegamos re-
portaxe fotográfica.

Sen dúbida, dos dos aspectos máis salientables deste 
entroido atopámolos que desde os seus inicios soa-
mente non se celebrou no periodo comprendido entre 
1937 e 1946, o que demostra a súa vitalidade, sobre 
todo se temos en conta que foi quen de reaparecer 
e afianzarse durante a dictadura franquista, tempos 
nada favorables para estos tipos de celebracións pro-
hibidas.   

O segundo aspecto salientable radica na súa capaci-
dade de evolución basada no respecto ao protocolo 
conxunto. Respecto que fai posible que fosen asen-
tándose novos costumes como os xa mencionados de 
interpretar melodías concretas en lugares e momentos 

concretos, o lanzamento dos “Vivas” cara as aldeas, 
os gaiteiros e as comparsas ou o mudar o nome das 
pezas musicais con novos títulos que lembran anéc-
dotas ou momentos inesquecibles como acontece en 
Liméns con O río baixa e non teño lavadora que os 
asistentes cantan coa melodía do Galo d’ouro, etc.

Estado actual:   
Desde xa fai uns cantos anos, o Entroido do Hío está a 
vivir un momento de auténtico esplendor e, polo que 
sabemos, incluso aventuramos un mellor futuro aínda 
que a meirande parte dos veciños e das veciñas, fun-
damentalmente de mediana idade cara arriba, está a 
sentir “certa invasión masiva” de visitantes e partici-
pantes foráneos que simplemente acuden a «divertirse 
ao xeito botellón» e están verdadeiramente conven-
cidos de que esto chegará a impedir o «desfrute sano 
dos que verdadeiramente sinten o noso carnaval».    
De todos os xeitos «esto non morrerá nunca». 

VIVA O ENTROIDO! 
VIVAN OS NOSOS GAITEIROS! 
VIVAN AS NOSAS GAITEIRAS! 
VIVA A XUVENTUDE DO HIO!

Airiños do Mar de Hío, gaiteiros da comparsa La Juventud de 
Hío (Arq. Os Lerenses)

Os Campaneiros de Vilagarcía con La Juventud de Donón, 
1959. [Calendario do CEIP do Hío do ano 2005]

Os Carballeiras de Barrantes coa comparsa de Vilanova no 
entroido do Hío.[Calendario do CEIP do Hío do ano 2006]
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CANTOS DE ENTROIDO NO ORIENTE OURENSÁN

Agrupación musical de inverno en terras de Viana do Bolo

A todos os maiores que, coa súa memoria,
perpetúan os sons cos que queceron

os fríos invernos de entroido na terra da chispa. 

Carlos X. Ares1  

A música sempre camiña a carón das celebracións e 
dos rituais oficiados en tempos de festa.
Xunto a ela medran letras que conforman todo tipo de 
coplas e versos que, con diferentes métricas e rimas, 
van tecendo as liñas que definen os pentagramas nos 
que este tipo de composicións ben poderían quedar 
inmortalizadas. Traballos de campo que propician a 
recollida de cantos que xa únicamente fican ancora-
dos nas lembranzas dos maiores, permiten que pouco 
a pouco se vaian rescatando do esquecemento e que 
volten así a formar parte do presente.

Durante un tempo veño estudando diferentes mani-
festacións, máscaras, personaxes e situacións que 
se producen no tempo de entroido en particular, e 
en todo o ciclo das festividades de inverno en xeral. 
Cabe reseñar que este entroido referido, comenza o 
primeiro día de xaneiro, rematando cando polo xeral 
o lume purificador das noites do martes nos lembra 
que chegou ao seu fin e que ao día seguinte, Mércores 
de Cinsa, o carnal desaparecerá para deixar paso ao 
espiritual. 

E precisamente dende ese 
día de aninovo, comitivas 
de veciños desafían ao clima 
saindo polas rúas das aldeas 
a compartir os seus cantos co 
resto da comunidade, nunha 
relación a xeito de xeira e 
tornaxeira , na que uns po-
ñen as voces e a música e os 
outros a hospitalidade e os 
aguinaldos. É así como se 
van xuntando os “ranchos”, 
“xuntas”, “aguinaldeiros” ou 
“bandos”, que acompañados 
de gaitas, cunchas e pandei-
ros se achegan aos fogares 
para, previa solicitude da 
pertinente licenza, cantar co-
plas como a que dí: 

Nesta casa caleada,
caleada de pemento,

que por moitos anos vivan,
os señores que están dentro

Esta, e outras moitas, son as chamadas “xaneiras”, 
“aninovos” e “manueis”, que reciben ao ciclo de en-
troido coa ledicia que sempre acompaña á música e 
aos cantos festivos; porque mentres as vedoiras utili-
zan esta primeira noite para predecir futuros, os veci-
ños prenden o lume novo coa queima do facho bus-
cando quecer as ánimas dos familiares finados para 
que se acheguen, pois eles tamén están convidados 
a participar da festa, sendo polo tanto esta música un 
fío de unión entre os de aquí e os do alén. Estas xun-
tanzas que camiñan cantando e bailando, simbolizan 
ir esparexendo ledicias e fertilidades para o ano que 
empeza, polo que este ritual se converte nun espazo 
de busca de protección e prosperidade para toda a co-
munidade.

Artigo

1 Investigador social. Estudante do Grao de Antropoloxía 
Social e Cultural.
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Todas estas situacións relatadas, fundamentan que 
este tipo de composicións estivesen moi presentes e 
que polo tanto inda se manteñan vivas nas mentes dos 
que as cantaron e as desfrutaron, basta con furgar un 
pouco nas memorias para que todas aquelas letras que 
durmían vaian espertando e facendo felices a quenes 
nos adicamos a recollelas, co firme desexo de que se-
xan recuperadas. 

E con elo descubrimos tamén os costumes que as 
acompañaban, como sucede co feito de que nese día 
que o santoral adica a San Manuel (nome que signifi-
ca “o Mesías” e que xunto ao de Enmanuel tamén lle 
daban a Xesús, estando polo tanto estratéxicamente 
colocado no santoral para empezar o ano coa chegada 
do enviado de Deus), os Manueis do lugar conviden 
aos cantores e se unan a eles pasando a formar parte 
dunhas comitivas que nalgúns lugares estaban forma-
das exclusivamente polos que casaran durante o ano 
anterior.

Chega despois o día de reis no que as cancións voltan 
a estar presentes transformadas en panxoliñas. Cóm-
pre sinalar que a primeira panxoliña escrita na nosa 
lingua galega está datada no ano 1637, e leva por tí-
tulo “Deus nace galego”1. Contan que foi interpretada 
por primeira vez en terras de Portugal, casualmente 
baixo o reinado de Xoán IV, alcumado “O Rei músi-
co” e de quen se di que compuxo “Adeste Fideles” e 
outras pezas polifónicas de temática relixiosa que se 
cantaban a capella. 

Reseñar tamén que a música destas cancións de nadal 
ficaba inspirada nos ritmos de alboradas e muñeiras, 
nacendo así diferentes composicións que serían pos-
teriormente agrupadas por autores especializados en 
“arrolos”, “aguinaldos” e “panxoliñas”, dependendo 
da temática ou do fin último co que as mesmas fosen 
interpretadas.

Destos cantos presentes no oriente ourensán, zona 
xeográfica das miñas investigacións neste eido, podo 
destacar o recollido en O Bolo hai máis dun século 
por Nicolás Tenorio2, do que aquí se engade un ex-
tracto de xeito literal:

Entre o boy e a mula
naceu o rey santo;
con o rigor d’o friu

1 VILLANUEVA ABELAIRAS, C. (1994): Los Villancicos 
Gallegos. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A Coruña. 
2 TENORIO CERERO, N. (1982): La aldea gallega. Edicións 
Xerais de Galicia. Vigo

naceu trembrando;
que darles

o neno e a nai;
trouxeron

onde todos comeron.

Pouxieron n’a caldeira
a la parida,

que non tiñan outros pannos
melliores, outros regalos

que darles
o neno e a nai;

trouxeron
onde todos comeron.

Chourizos e morcillas,
e boos xamoes,
sorbos d’o viño;

si non lo teñen blanco
dennoslo tinto;
mais deñeiro,

que ben boo lo vende
o taberneiro;

que darles
o neno e a nai

trouxeron
onde todos comeron.

Metan a mao o bolso
e faltriquiciras;

boten as colgaduras
d’a chiminca;

boten os aguilandos
n’o fardelo,

e oiran que ben toca
noso gaiteiro;

que darles
o neno e a nai,

trouxeron
onde todos comeron

Na aldea vianesa de Quintela do Pando, a informante 
Nieves Fernández aporta a copla que segue:

Levántase señora María da súa silla dourada,
véñanos dalo aguinaldo 
da sua arquiña pechada.
Si no hai oro venga plata,
ou longanizas recientes,

que para todo ha bo dente
e gracias a Deus boa xente

Cantos de Entroido no Oriente Ourensán
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Como mostra da riqueza, quede tamén constancia do 
recollido na aldea de O Tameirón (A Gudiña), de boca 
de Marisa Alonso:

Del oriente somos,
tres en compañía,

y una hermosa estrella,
es la que nos guía.
Sígase la estrella,
al portal a dónde

de una hermosa nube
la estrella se esconde.
Gente noble somos,

los que aquí llegamos
si nos dan licencia
los reyes cantamos.
Gente noble somos

los que aquí venimos
si nos dan licencia
los reyes pedimos.
Soy un pobre viejo,

traigo en mi compaña
una hermosa niña

doncella y preñada.
Chorizos, morcillas
y buenos jamones

también le pedimos
crecidos lacones.

También le pedimos
regalado vino

que lo tiene en casa
blanco o tintino.
Si no tiene vino,
denos el dinero

que lo tiene bueno
nuestro tabernero.

No caso de recibir aguinaldo, o cantar remata así:

Por aquella sala,
viene relumbrando

la señora [nome da muller da casa na que se está a 
cantar]

con el aguinaldo.

No caso non recibir aguinaldo, así:

Cantámosche os reis
canelas de cabra

cantámosche os reis
non nos deches nada.
Cantámosche os reis

barbelas de beche
cantámosche os reis
e nada nos deche”

En Vences, concello de Monterrei, Chelo Alonso can-
toume estas dúas coplas:

Esta escaleira é moi alta,
e moi mala de subir,
déanos dúas pesetas,

que somos dous a partir

Cantámoslle os reis,
canelos de cabra,

Cantámosche os reis
e non nos deches nada.

Todas estas manifestacións deixan boa mostra da 
extensa variedade e da presenza xeográfica que es-
tos cantos teñen na comunidade, e tamén de como se 
misturan as linguas galega e castelá, algo que sucede 
de xeito recurrente neste tipo de composicións. 

Todos eles serven como anticipo aos que aparecen en 
tempos de entroido, cunhas temáticas distintas máis 
acordes ao período de transgresión que identifica a 
este ciclo festivo. Cómpre reseñar que polo camiño 
queda algún que inda sendo de reis acubilla un certo 
carácter picaresco, como o tamén recollido en Vences 
a Chelo Alonso, quen entre risas e dicindo que “tamén 
os había picantes”, comezou a cantar:

Chegaron a ver un home de noite,
un home de noite con unha muller,
se a leva inchada é de imaxinar,
antes das doce a Belén chegar.

Metidos xa de cheo no Entroido, aparecen curiosas 
coplas que engaden riqueza ao amplo abano de ri-
tuais, máscaras e personaxes que conforman o seu 
folclore. En terras do concello de A Veiga, en espe-
cial nos lugares de Edreira, Ponte e Vilanova, lembran 
como hai máis de medio século, e na tarde do Martes 
de Entrudio, percorrían as rúas os príncipes e as prin-
cesas, tamén chamados rei e reina ou mesmo señorito 
e señorita, todos vestidos de xeito elegante, o que en 
termos desta festividade sería ir de bonitos. 
Na primeira das aldeas as señoritas e os señoritos 
ían nos carros por parellas (polo xeral ata dúas, que 
eran as que cabían enriba do mesmo), cantando co-
plas; na segunda eran o príncipe e a princesa (tamén 
lembrados como rei e reina), quenes montaban enriba 
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dunha burra fateira  adornada con colares, el diante e 
ela detrás abrazada ao seu acompañante; sendo estos 
oficiantes (mozo e moza) escollidos a votación polo 
resto dos veciños. En Vilanova subidos tamén nun ca-
rro, do que tiraban varios homes, ían o señorito e a 
señorita, que resultaban ser un home e unha muller 
con permuta de sexo.
Todos eles interpretaban cantos a xeito de regueifas, 
onde as alusións e as interpelacións eran mutuas. A 
señora María de Edreira (94 anos) lembra unha delas 
que dicía:

Princesa:
Un día de carnaval, de gitana me vestí,

en un salón de baile, a mi novia perseguí.

Príncipe:
Oiga usted gitana pura, eche la buenaventura.

Princesa:
Como te la voy a echar si no soy gitana pura.

Que eres guapo bien lo sabes, y eres un poco adulo-
so también,

No te cases con la rubia,
cásate con la morena, 
que serás afortunado,

que si te casas con la rubia, 
serás un desgraciado”.

En Baños, Angelina (82 anos), canta outra versión da 
mesma peza:

Princesa:
Un día de carnaval de gitana me vestí,

y en un salón de baile a mi novio perseguí.
Ahí viene mi novio y estas palabras me dice ...

Príncipe:
Oiga usted buena gitana,
écheme la Buenaventura.

Princesa:
Como te la voy a echar si yo no soy gitana pura.

Oiga usted buen caballero, usted tiene dos novias.
Una alta rubia, rubia,

rubia, rubia como el sol,
y la otra morenita,

morenita de nación.
No te cases con la rubia, 

que serás un desgraciado,
cásate con la morena que serás afortunado.

Si quieres saber quién soy,
sales a la carretera,

allí te diré quién soy,
yo soy tu novia la morena,

la morena de nación.

A informante de Edreira engade un anaco de outra 
copla que non lembra na súa totalidade:

Príncipe:
Mira niña, mira rosa, como se llaman tus padres.

Princesa:
Se llaman Juan y María, 
que habitan la serranía.

La casa que yo tenía era de mármol y piedra,
que no hay pintor que la pinte como era la mía.

Unha vez máis ollamos como a lingua utilizada era o 
castelán, feito que como se comentou anteriormente 
era o usual, xa que naquelas datas se consideraba esta 
lingua como de maior rango, producíndose unha si-
tuación de diglosia, pois a lingua prestixiada era utili-
zada para manifestarse ante a comunidade, e a propia 
quedaba para o privado en moitos dos casos por ser 
considerada inferior.

Os fiadeiros, nos que entraban os disfrazados, tamén 
denominados na provincia de Ourense con termos 
como enmazcarados, revestidos ou enzamados, eran 
lugares nos que tamén aparecen este tipo de cantos, 
recitados mediante composicións poéticas ás que cha-
man “versos” e “poesías”, as cales tamén eran inter-
pretadas por comitivas que acompañadas de gaitas e 
pandeiros percorrían as aldeas desta zona de Trevinca 
que nos ocupa. Analizadas as clasificacións das mes-
mas, ocórreseme trazar un paralelismo coas vellas 
cántigas da baixa idade media cantadas polos trova-
dores da época. Aquelas composición líricas foron 
dispostas polos estudosos en tres categorías, d’amor, 
d’amigo e d’escarnho e maldizer; e neste caso apa-
recen, tal e como as denominou a miña informante, 
“cantos de entrudio”, “salgueiriñas” e “ventosas”. 
Nos primeiros fálase do tempo de entroido, nas se-
gundas cantan sobre temas variados, e nas terceiras 
(que serían unha especie de cántigas de escarnio), 
abordan críticas ou insinuacións ridiculizantes. Nes-
te senso hai unha peza composta por tres coplas que 
comparten retrouso, que acubilla estas tres categorías. 
Chegou a terras de A Veiga hai uns 50/60 anos proce-
dente, segundo contan, das transmisións orais que du-
rante os pastoreos no monte compartían os de Xares 
e Valdín cos da lindeira localidade zamorana de Porto 
de Sanabria. Unha veciña deste lugar, que preferiu 
manterse no anonimato, cantou:

Cantos de Entroido no Oriente Ourensán
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Copla 1: Canto de Entrudio
E tiempos de carnavales,

todo anda alborotado,
divertirse aquel que pueda,

que sabe dios otro año.
Retrouso

Ole del olor, del olor morena,
ole del olor de la hierba buena.

Copla 2: Salgueiriña
A pasala salgueiriña,

mulleriña casada,
yo te donairé mi niña

yo te donairé me mata.
Retrouso

Ole del olor, del olor morena,
ole del olor de la hierba buena.

Copla 3: Ventosa
Como amigo te lo digo,
que no te cases con ella,
que tiene el coño pelado,
de montar potros en ella.

Retrouso
Ole del olor, del olor morena,

ole del olor de la hierba buena.

Vemos como inda que o castelán segue sendo predo-
minante, aparecen misturados versos en galego como 
sucede na salgueiriña. Outro tipo de ventosas serían 
as cantadas nos anos 50 nas corridas dos galos en 
Viana do Bolo, unha delas recollida por Charo Cas-
tells3, na que os participantes burlaban a un pai que 
tiña dúas fillas, unha recén casada e a outra a Raíña 
de Galos naquela ocasión, interpretando o que segue 
(transcrito de xeito literal):

A filla do Benigno,
tuvo moitos pretendientes,
primeiro tuvo un soldado,
despois tuvo un teniente,

e despois foise casar
con un pobre molinero.

¡Ay Benigno,
quedache empeñado
con boda e reinado!

Outra das situacións nas que aparece a música acom-
pañada de letras cantadas e/ou recitadas, son as com-
parsas das aldeas de Viana do Bolo; formacións musi-
cais compostas polo director, os músicos, o pallaso, a 

3 CASTELLS VILA, R. (1967): La comarca natural de Viana 
del Bollo. Fundación Calouste Gulbenkian. Lisboa.

señorita e os vellos das esquilas (que serían os Botei-
ros). Documentadas dende os inicios da segunda me-
tade do século XX, levaban a diversión polos lugares 
do concello e facían da súa participación no entroido 
un xeito de vida. Durante a quincena que duraba o 
ciclo, os mozos integrantes destas agrupacións eran 
liberados dos traballos da casa, e dese xeito ían de al-
dea en aldea, pernoctando na que lles ía coincidindo, 
tentando sempre facelo nas que había maior poboa-
ción e mozas máis guapas, pois deste xeito garantiza-
ban maior recadación e mellor compaña, tal e como 
apunta o meu entrevistado José Luis de Caldesiños.
Cantaba e recitaban versos satíricos de rima sinxela 
denominados disputas, que adoitaban estar a cabalo 
entre o que podería ser a copla e o serventesio, a xeito 
de estrofas de catro versos indiferentemente de arte 
maior ou menor, con rima consoante nos pares que-
dando ás veces libres os impares, ou incluso rimando 
tamén estos entre si. En todo caso pódese dicir que 
non gardaban unha métrica definida, o que sen dúbida 
facía que fosen máis singulares. Autores tan célebres 
no concello como Agustín Méndez de Fradelo, Juan 
“O Partidor” de Caldesiños, Domingo de San Cibrao 
e tamén Antonio e Eusebio de Pinza, escribían letras 
(tamén maiormente en castelán), como esta que can-
taron os de Fradelo devolvendo visita a Bembibre:

Respetuoso público de Bembibre
y todos los concurrentes,
voy a decir dos palabras

a todos los presentes.
Después de transcurrir un año,

no hemos podido olvidar
la sorpresa que ustedes

en Fradelo nos fueron dar.
Siendo corto entonces el plazo

para la visita devolver,
lo hacemos este año

con mucho gusto y placer.
No podemos compararnos
en el arte y la perfección,

con que Bembibre ha llevado
a Fradelo el Folión.

Sólo venimos a demostrar
con verdadero celo,

para ligar la amistad
entre Bembibre e Fradelo.

Esta amistad debe ser
por puntos bien dirigidos,
para nunca dejar de ser

siempre unos buenos amigos

Artigo
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Noutros lugares da provincia tamén atopamos esce-
nificacións nas que a música e as traballadas letras se 
unen para parodiar en público o que ás veces non se 
podía nin pensar en privado. Así sucede en Ribadavia 
coas tradicionais murgas  que os veciños interpreta-
ban nas xornadas de entroido, algunhas delas recolli-
das (música e letra) no libro publicado en 2012 ao pé 
referenciado; un traballo no que se recuperaron arre-
dor dun centenar de pezas cun século de vida, cuxas 
letras desenrolaban críticas que polo xeral apuntaban 
cara aspectos socio-políticos sucedidos nesta vila ca-
pital da comarca do Ribeiro, durante as diferentes eta-
pas desta época da historia local.
O introido , termo documentado no mosteiro de Ra-
mirás (Celanova) no ano 1268, aparece tamén referen-
ciado en escritos gardados noutros mosteiros como os 
de Oseira (ano 1275), Leiro (ano 1298), Sobrado de 
Trives (ano 1309), Esgos (ano 1329) e Montederramo 
(ano 1273); sendo en todos eles nomeado como unha 
festa con música e bailes, o que nos leva a pensar que 
ben poderían ir tamén acompañados de letras que se-
rían as ascendentes directas das coplas amosadas ao 
longo deste artigo.

Todo esto nos leva a dicir, a xeito de conclusión, que 
os cantos de entroido son tan antigos como a festa, 
que posiblemente sempre camiñaron ao seu carón, e 
que forman parte dos rituais da mesma forma que o 
fan as danzas, as máscaras e o lume. Foron evolucio-
nando co tempo e espallándose ao longo de todo o ci-
clo invernal, de aí a presenza dende o nadal ata finais 
do entroido, e ao mesmo tempo permitindo cohabitar 
o galego e o castelán, aparecendo nalguns dos casos 

Actuación da comparsa nas aldeas de Viana do Bolo

as dúas linguas misturadas inda que case sempre coa 
segunda como preponderante.

A transmisión oral toma especial protagonismo no 
mantemento e perpetuidade das composicións, pasan-
do de xeración en xeración tanto a través da oralidade 
como nalgúns casos na escrita, pois en varios fogares 
do rural inda gardan vellas octavillas  das que vendían 
os cegos, as cales eran utilizadas posteriormente para 
cantar durante a festividade, repetindo as secuencias 
rítmicas coas que foran interpretadas por aqueles ar-
tistas que, faltos de vista, percorrían as aldeas levando 
a súa música e cambiando as letras por unhas cantas 
moedas. E así van chegando ata o presente pequenas 
mostras daqueles cantos, para desfrute dos que os ato-
pamos e temos a sorte de que as voces xa cansadas 
dalgúns dos entrevistados, os canten e fagan que nos 
traslademos a tempos pretéritos lembrados con nos-
talxia.

Esta pequena antoloxía aquí amosada, serve como 
mostra de que houbo un día no que durante o entroido 
estos cantos tiveron alto protagonismo e foron par-
te importante do mesmo, pois se tiveran sido actos 
ocasionais, con toda seguridade non serían lembrados 
de xeito tan nítido. En moitos dos recunchos da nosa 
xeografía durmen moitos máis agardando a ser esper-
tados. Recuperar esta parte do patrimonio inmaterial 
é recuperar a memoria e a identidade propias. Facer 
que aquel pasado volte a formar parte do presente, e 
que camiñe con forza cara o futuro, é tamén home-
naxear o todos os maiores que os fixeron posibles.

Cantos de Entroido no Oriente Ourensán
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Comparsa da década dos 80/90 (Penouta – Viana do Bolo)

BIBLIOGRAFÍA

AMADO ROLÁN, N. (2013): O entroido galego na Idade Media. Referencias documentais. Revista Ágora 
do Orcellón, nº 25. Instituto de Estudios Carballineses. O Carballiño. 

ARES PÉREZ, C.X. (2014): Ilustres. I.E.S. Carlos Casares. Viana do Bolo.

CASTELLS VILA, R. (1967): La comarca natural de Viana del Bollo. Fundación Calouste Gulbenkian. Lis-
boa.

GÓMEZ MOURE, M.; CHAO REY, J.L. e PÉREZ MEIN, A. (2012). Murgas e cancións dos carnavais de 
Ribadavia (ata 1936). Imprenta Miño. Ourense.  

MARIÑO FERRO, X.R. e GONZÁLEZ REBOREDO, X.M. (2010): Dicionario de etnografía e antropoloxía 
de Galicia. Colección: Libros da Brétema, 18. Edicións NigraTrea, S.L. Vigo.   
   
MARIÑO FERRO, X.R. (2003): O entroido ou os praceres da carne. Cadernos do Seminario de Sargadelos 
84. Ediciós do Castro. Sada. 

PORTO RODRÍGUEZ, J (XOSÉ DE VALBUXÁN) (2010): Valbuxán, O Bolo e As Ermidas; o triángulo da 
miña infancia. Val dos Buxos. Ourense.

TENORIO CERERO, N. (1982): La aldea gallega. Edicións Xerais de Galicia. Vigo.

VILLANUEVA ABELAIRAS, C. (1994): Los Villancicos Gallegos. Fundación Pedro Barrié de la Maza. A 
Coruña. 

VIZCAYA BETANZOS, R.B. e VIDAL, F.A. (2009): Dos fastos ós festexos. Dos antigos mitos á relixiosidade 
galega. Toxosoutos, S.L. Noia.

Artigo



53

MÁSCARA, IDENTIDADE E TRANSFORMACIÓN NO 
TRÁNSITO AO ENTROIDO URBANO

Miguel Alonso1

Sabemos do entroido que é unha práctica ritual que 
se mantivo, cun maior ou menor grao de variabilida-
de, dende polo menos a Idade Media da nosa historia. 
Como reflexiona o compañeiro Rafa Quintía, se nos 
cinguimos ás dúas grandes hipótesis máis aceptadas 
e referentes ás súas orixes, ben se trata dun rito que 
xorde do cristianismo para facer máis levadeiro o 
posterior período da Coresma, ben, e de xeito máis 
probable, ten que ver cos ritos, moi probablemente 
pagáns e previos á romanización, de revitalización 
simbólica da terra que se dan en toda Europa onde 
a pretensión é espantar ao inverno para que o agro 
volte á vida. Ritos e símbolos cuxa orixe é necesario 
enmarcar nas sociedades naturodependentes previas á 
romanización e que existen alén das áreas onde che-
gou dito proceso colonial. Sociedades que teñen as 
súas particularidades xa non só en termos de cultura 
material senón tamén, e quizáis, polo que respecta a 
esta análise, de xeito máis relevante, de sociabilidade 
e xestión da identidade.

Por outra banda, a aparición do que se deu en cha-
mar “sociedades urbanas” dende finais do Paleolítico 
Superior (sendo Xericó o asentamento urbano máis 
antigo (9.600 ANE) e Mohenjo-Daro e Harappa (ám-
balas dúas habitadas entre 2.600-1.800 ANE) os mási 
poboados) xerou un novo tipo de sociabilidade que 
pouco a pouco foi distanciándose da que era propia 
dos asentamentos e sociedades que seguían ligados ao 
traballo da terra. Da man deste “novo” estilo de vida, 
moi relacinado coa xestión dos excedentes agrarios, 
ao comercio e á consecuente especialización laboral, 
chegaron novas formas de relacións sociais. Segundo 
moitos autores, é este un paso importante cara á confi-
guración das sociedades modernas e contemporáneas, 
pois supuxo un cambio cualitativo en termos de cons-
trución social da realidade así como de xestión da su-
pervivencia e da sociabilidade. 

No século XIX, o sociólogo alemán Ferdinand Tön-
nies deu cun par categórico ao que se alude nos de-
bates arredor da cuestión urbana. Os termos foron 
Gemeinschaft e Gesellschaft, no orixinal alemán, que 
a grandes riscos veñen a coincidir cos do galego co-
munidade e sociedade respectivamente. Tönnies, e 
posteriormente o filósofo e economista Max Webber, 

1 Antropólogo

caracterizan ás sociedades naturodependentes e ba-
seadas nos ritmos da terra como máis tendentes cara 
á comunidade e ás sociedades propias das cidades 
á sociedade. A diferencia fundamental entre ambas 
categorías ten que ver, alén de cuestións infraestruc-
turais, na calidade das relación sociais que se esta-
blecen entre os integrantes dos grupos humanos sitos 
nos asentamentos. As relacións comunitarias estarían 
orientadas en maior medida ao ben común, namentres 
que as propias das sociedades terían máis relación cos 
intereses particulares de cada individuo.

Alén de consideración de índole disciplinaria, alén de 
que hoxe en día utilicemos o termo sociedade para 
referirnos aos conxuntos organizados de seres huma-
nos e o termo comunidade para engadir un grado de 
precisión ao primeiro, e indubidable que os rituais 
asociados ao entroido nacen nunha época anterior ao 
xurdimento da sociabilidade propia dos espazos ur-
banos. O entroido é porén anterior ás cidades e os en-
troidos urbanos dos que temos noticia, históricos ou 
contemporáneos, non son orixinarios desa mesma ti-
poloxía de espazo senón desplazados, trasladados ou 
proxectados a partir doutra ideoloxía, partícipes dun-
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ha lóxica e dunhas dinámicas previas ao xurdimento 
dos fenómenos urbanos.
Neste contexto, podemos falar dos entroidos urbanos 
como fenómenos sociais con entidade propia? Ou, 
máis ben, habería que incluilos como subcategoría 
especializada dentro doutra xeral de entroido? A res-
posta non é doada nin está suxeita a semellante grado 
de xeralización. Se ben existen prácticas de entroi-
do urbano cun grado moi elevado de identidade (os 
Carnavais de Cádiz, por exemplo), tamén é certo que 
podemos detectar patróns semellantes en moitas das 
celebracións propias da época en ámbitos urbanos.

O entroido ten por obxecto marcar unha data impor-
tante: o fin do inverno e a volta á sociabilidade propia 
da marcha do frío. Unha data que era importante para 
as sociedades naturodependentes e que aínda hoxe 
en día o é para as sociedades ligadas á actividade no 
agro. Salvando o carácter relacionado coa reivindica-
ción política contemporánea da noción, co entroido 
ocorre algo semellante ao que o escritor Hakim Bey 
chama “zonas temporalmente autónomas” (Tempo-
rary Autonomous Zones ou TAZ, no inglés orixinal), 
e dicir, unha certa suspensión da orde establecida a 
fin de crear un tecido social inédito e temporal, carac-
terizada pola subversión e a posta en dúbida da orde 
moral e social, onde se induce un cambio cognitivo, 
político e fenomenolóxico no que pode ocorrer ab-
solutamente de todo. Unha subversión que funciona 
no caso do entroido como válvula de escape para dar 
saída a tódalas presións e tensións propias da vida en 
sociedade destas pequenas comunidades onde ten o 
seu xérmolo. Quizáis sexa precisamente esta idea, a 
de transformación ou de metamorfose, a idea central 
arredor da que xiran e se constrúen ás prácticas e ri-
tuais do entroido, a idea que transcende a tipoloxía da 
sociabilidade, sexa esta de base naturodependente ou 
urbana.

É importante, nembargantes, entender que urbano e 
naturodependente (o rural) non son opostos ou non 
os utilizamos como opostos nesta análise. Esta opo-
sición tiña sentido cando os medios de comunicación 
limitábanse a imprentas ou radiofrecuencias, cando 
os discursos, as ideas e os imaxinarios viaxaban a pé 
e tiñan unha proxección territorial que marcaba as 
súas identidades. Se hai unhas décadas era perfecta-
mente posible coñecer a ubicación propia a partir, por 
exemplo, da escoita das músicas da contorna, hoxe 
en día e grazas ás “novas” canles de comunicación e 
transmisión da información, non debería resultarnos 

estraño atopármonos, por exemplo, cunha escena de 
metal nun país asiático, guitarristas de blues no deser-
to do Sáhara ou experimentos sonoros en aldeas re-
cónditas da nosa xeografía galega. Grazas á televión 
e, máis recentemente, a internet todo o que ocorre no 
mundo, todo o que se produce (material e inmaterial) 
pode ser consultado aló onde hai wifi. As ideas, os 
imaxinarios, as prácticas, as tradicións e as culturas 
xa non están ligadas ao espazo, pois a relación deste 
coas identidades é cada vez máis fráxil e precaria. Ata 
ben entrado o século XX (momento no que se estan-
darizan estas formas de comunicación e os discursos 
da cultura de masas chegan a cada rincón do planeta), 
os imaxinarios pasan por ser un rasgo definitorio dos 
lugares, de xeito que ideas (relatos, discursos) e espa-
zos estaban ligados en termos semánticos e identita-
rios. Nese intre comeza o que poderíamos chamar a 
era colonial do urbano ou, como xa o chaman moitos 
investigadores, o antropoceno, onde o paradigma ur-
bano pugna pola súa hexemonía como risco definito-
rio da presencia humana.

A pesar deste feito, como antes dicía, a cidade apa-
rece históricamente na tradición das sociedades hu-
manas moitísimo tempo despois dos asentamentos 
asociados ás comunidades naturodependentes, que 
é onde a humanidade pasou a meirande parte da súa 
vida, onde xurdiron moitas das prácticas e tradicións 
culturais relativas á ordenación da sociabilidade. Para 
termos unha idea clara, se temos en conta a metáfora 
xa clásica que nos di que se a historia da nosa especie 
fose presentada co formato dun reloxo de 12 horas, o 
mundo contemporáneo, o mundo urbano non suporía 
máis dun segundo dentro dela. Con esta metáfora en 
mente é coa que temos que entender a pervivencia e 
mutación do entroido na cidade.

Non obstante a orixe asociada á vida naturodependen-
te do entroido e a súa transposición aos asentamentos 
urbanos, hai aínda outra peculiaridade do urbano que 
fai máis interesante este desplazamento, esta proxec-
ción: a noción de espacio público e as súas conno-
tacións relativas á sociabilidade. Despois de todo o 
que se dixo ata agora, case semella evidente afirmar 
que as relación sociais na cidade non son as mesmas 
que no que non é a cidade (recordemos a oposición 
entre Gemeinschaft e Gesellschaft). Na cidade con-
viven multitude de tipoloxías de sociabilidade, in-
cluídas as que poderiamos detectar en asentamentos 
naturodependentes. E precísamente é esta unha das 
súas características: todo ten cabida na cidade, todo 
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ten explicación e todo ten o seu sitio. A sociabilidade 
propia do espazo público urbano é ao que de propio 
chamamos urbano. Trátase dun tipo de relacións so-
ciais fragmentarias, atomizadas e característica pola 
súa fraxilidade e precariedade. No espazo público ur-
bano o que importa non é tanto o fondo como a forma. 
A máscara (“persoa” no grego clásico) é a norma no 
urbano-público ata tal punto que poderiamos enten-
der o espazo público da cidade como a institucionali-
zación da máscara. As identidades no espacio público 
son ficcións proxectadas do mesmo xeito que o son 
nas redes sociais virtuais. Calqueira pode ser calquei-
ra outro na cidade. A alteridade é, por tanto, una cues-
tión de matiz e construción social.

Deste xeito, e dende unha perspectiva propia ao pa-
radigma naturodependente, a cidade xa proporciona 
unha certa dose de subversión cotiá espallada polo 
tempo, o que o entroido tradicional concentra nun 
tempo máis acotado. Que aporta ata o punto da súa 
pervivencia, porén, o entroido na cidade en contrapo-
sición ao entroido tradicional? A resistencia do entroi-
do na cidade, as razóns da súa supervivencia hai que 
buscalas en cuestións de orde simbólico pero tamén 
práctico. A pesar da caracterización que fixemos da 
sociabilidade urbana, a eficacia simbólica dos ritos do 
entroido é patente en canto é un acordo tácito por par-
te da cidadanía que ten por obxecto rachar coas diná-
micas cotiás. Conserva o carácter subversibo no sen-
tido en que revela as xerarquías sociais e as subverte, 
creando teóricamente unha orde inversa temporal (un 
TAZ) na que case todo é posible (salvando a paranoia 
contemporánea coa seguridade ou coa sexualidade, 
que son entendidas coma infraestruturais ou funda-
mentos de extrema sensibilidade que de seren axitadas 
poden desestabilizar alén do controlable). Conserva 
asemade a práctica reivindicativa das identidades no 
sentido en que visibiliza problemáticas sociais, espa-
zos que non son visibles no decurso da vida cotiá alén 
do que non é entroido nin ritual. E, por último e qui-
záis máis importante, conserva tamén ese carácter de 
válvula de escape que fai que a xerarquía social non 
se esborralle debido á falla de resolución das tensións 
acumuladas ao longo do ciclo anual (fragmentación 
temporal que tamén debemos, urbanitas e non urbani-
tas, ás épocas naturodependentes).

Esta relación na que o entroido tradicional se ten 
proxectado sobre o espazo urbano tamén é transfor-
madora para os rituais propios do entroido. O entroido 
na cidade metamorfoséase para resultar noutra serie 

de prácticas cuxa diferencia fundamental ten que ver, 
entre outras cousas, co grao de control que exerce so-
bre os seus practicantes. Un grao de control que pasa 
por unha certa ilusión ou apariencia de unanimidade. 
Voltamos ás ligazóns coa teoría social de Tönnies e 
Webber e con eles a unha certa nostalxia ou ideali-
zación que os urbanitas practicamos respecto do ro-
manticismo das comunidades onde todo o mundo se 
coñece, onde todo o mundo sabe da vida dos demáis e 
as dinámicas sociais son ordenadas e funcionais (pou-
co que ver coa realidade). Aporta tamén o entroido 
urbano a xeración de espazos nos que a diversidade 
e a pluralidade teñen non xa un lugar senón unha 
parte importante en termos de configuración e deci-
sión. O entroido urbano é unha porta de entrada para 
a integración da alteridade, que moitos colectivos de 
identidades non normativas ou alleas os paradigmas 
locais aproveitan para presentar a súa interpretación 
e así granxearse o recoñecemento e a confianza como 
cidadáns, interlocutores válidos e dignos de relacións 
de semellanza co resto da cidadanía.

A modo de resumo e conclusión compre voltar a citar 
ao compañeiro Rafa Quintía e unha das súas frases ha-
bituais nas que asegura que el é “practicante mais non 
crente”. Dese mesmo xeito todos somos practicantes 
das nosas ritualísticas infantís. Cando un é cativo todo 
é un descubrimento, todo ten o seu sentido e o seu ri-
tual. Dende lava-los dentes ata apagar as luces, dende 
saudar pola mañá ata felicitar un aniversario ou co-
municar un suspenso. Cando crecemos non sabemos 
xa a conto de que viñan. Dalgún xeito mecanizamos 
os nosos rituais persoais e esquecemos o valor que lle 
demos cando xurdiron. As súas orixes quedaron atrás 
coma quedan moitas historias populares das que se 
esqueceu o seu autor. De xeito semellante a cidade 
parece ter esquecido de onde lle ven a celebración do 
entroido. Na percurso da historia cada cidade apor-
ta particularidades propias ou adquiridas, sazonando 
unha receita tradicional para transformala en prato 
propio e intransferible. Sen embargo, a cidade aco-
lleu e aceptou de tal xeito o entroido que o segue ce-
lebrando e nutríndose del con novas incorporacións, 
medrando, mudando de sentido pero mantendo a súa 
práctica. O entroido urbano é xa unha práctica cun 
fondo e unha tradición propia que debe ser considera-
do parte do noso patrimonio inmaterial cuxas orixes e 
relación de retroalimentación co entroido tradicional 
compre ter presente.

Máscaras, identidade e transformación no tránsito ao Entroido urbano 
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X. Anxo Rosales1 

No sínodo de 1541, en Mondoñedo, o bispo Antonio 
de Guevara pretendía erradicar un rito xentilicio do 
seu bispado:

Item nos han informado que en muchas partes de 
nuestro obispado tienen por abusion de guardar 
carne el dia de carnes tollendas y ponerla al humo 
hasta la Pascua y comenzar aquel santo dia a co-
mer de aquella carne. Ordenamos y mandamos y 
anathematizamos y descomulgamos la tal abusion, 
porque es rito gentilicio; y el que, de aqui en ade-
lante, lo hiziere, pague dos mil maravedis y este 
con una candela un dia de domingo en la misa 
maior, en pie, oiendola delante de todo el pueblo 
(García y García 1981: 74).

A pesar da ameaza dos anatemas e das excomuñóns, 
coma outros tipos de prohibicións, o intento tivo un 
éxito relativo. Con todo a presión e a violencia exer-
cidas polas institucións e os seus axentes, inda che-
gou aos nosos días información do sistema de crenzas 
asociado a un animal cíclico, anual por excelencia: 
o porco, que concentra moita da súa carga simbólica 
precisamente neste período concreto do ano, no final 
do inverno. Trataremos de ir desvelando este sistema 
de representacións e de rituais, que debuxan un cadro 
moi rico e, para moitos, descoñecido do noso Entroi-
do.

Deamos inicio polo rito anatematizado. En Prado 
(Covelo), cando chegaba a coresma, se lles sobraba 
“un anaco de touciño ou do que fora”, colgábano e 
non se lle tocaba ata pasar o período de corentena. 
Noutra parroquia do mesmo concello, Santa Mariña 
de Covelo, na vixilia as pucheiras lavábanas cunha 
carqueixa e, se quedaba carne do domingo, envolvía-
na, botábanlle sal e gardábase no salgadoiro. Xa por 
terras de Portugal, as sobras das carnes do día de Car-
naval “eran guardadas para domingo de Páscoa” en 
Cambeses do Rio2. 

1 Etnógrafo
2 Do blog “Portugal torrão natal”, 2011. No Sábado Filhoeiro, 
ademais, “Havia a tradição de fazer as filhóses de leite, ovos, 
farinha triga e centeia. Iam pôr algumas filhoses às terras para 
os ratos não comerem o centeio”.

“GUARDAR CARNE EL DIA DE CARNES TOLLENDAS”
Contribución ao estudo do porco no Entroido

En aparencia triviais e en consonancia coas directri-
ces eclesiásticas sobre o xaxún coresmal e pascual, 
estes datos irán adquirindo tonalidades moito máis 
ricas a medida que os fagamos acompañar de novas 
descricións. Comecemos polo Salgueiral3 ,

E tamén ghardabamos... aghora, cando era do 
Entroido, unha tallada, ghardabamos unha talla-
da pa lle untar o pescozo ás vacas cando iamos 
labrar, pa que non lle incharan. E aquela tallada 
non se pudría, eh! anque estuvera dez anos, non 
se pudría. [...] Cando faciámo-la comida no do-
mingho ou no martes. Era sendo día do Entroido, 
si, tanto tiña no martes coma no domingo. E ghar-
dabamos unha tallada, que xa a botabamos así de 
lardo, ghrande, e ghardabámola, ben ghardadiña. 
E despois cando iamos labrare (ghardabámoslle) 
o pescozo ás vacas. Porque ían así naquel xugho. 
Non sabe como ían labrar? E incháballe o pesco-
zo. E entonces con aquela tallada, untabámoslla e 
non inchaba. [E aguantaba dous -meses-?] Dous 
ou tres anos. Pero nós como a deixabamos tódolos 
anos, despois aquela que quedaba, xa a tirabamos. 
Faciamos outra nova, non sabe? E duraba, si.

Non moi lonxe, en Mirón4, idéntica crenza reforza a 
anterior. A tallada gardábase na artesa e, cando era 
no mes de maio, que se andaba coas labradas, em-
pregábase para untar o pescozo das vacas: “el era pa 
que untándolle con grasa, anque as vacas mollaran o 
pescozo, escorreghaba, porque tiñan o pescozo quen-
te de labrar e untábaselle con iso, pero non tiña máis 
mérito, que era pa que non lle parara a aghua”. Ou-
tros veciños empregaban o pingo, sen outra significa-
ción, nin preparación específica. 

Pecariamos de inxenuos se reducísemos estas fórmu-
las a un banal tratamento veterinario, a unha simple 
acción utilitaria. De ser así, o proceder interditivo do 
venerable bispo do século XVI deixaría de ter sentido. 
Entendendo Europa coma o noso horizonte cultural, 
imos saír das nosas fronteiras políticas (e mentais), 
para recalar en Irlanda, onde toparemos novamente 
esta peza de carne, chamada Tadhg an Gheimridh 
(“Xan do Inverno”5).
3 Bora (Pontevedra).
4 Tourón (Ponte Caldelas).
5 Tadgh foi un nome moi común, cunha función semellante ao 
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Shrovetide has already been referred to as a very 
popular time for weddings, and the last night of 
it was an occasion for feasting. Meat, if availa-
ble, was eaten that night, and a boiled piece of it, 
known as Tadhg an Gheimridh (“Tim the Winter”) 
was hung on a spike in the kitchen for the duration 
of Lent, which began next day. Panckes, baked in 
some areas over the blazing Christmas holly, were 
a popular food on Shrove Tuesday Night (Súillea-
bháin 1967: 64).

Grazas á inmensa The Schools’ Collection (integrada 
na National Folklore Collection, e dixitalizada atra-
vés de The Dúchas Project), recollida entre os anos 
1937 e 1939 nos cadernos dos escolares irlandeses, 
novos usos arrouparán aos fornecidos por nós. Inte-
résannos os informes do condado de Tiobraid Árann 
(ingl. Tipperary). Procedente de Sraith an Bharaille 
(ingl. Srahavarrella6) ,

Tadhg an Gheimhridh
On Shrove Tuesday people boil a *little* bit of ba-
con and drive a scollop through it and stick it in 
the thatch. On Easter Sunday it is brought down 
and each member of the family eats three little bits 
*of it* in the *name* of the Father, Son and Holy 
Ghost and this is supposed to keep away sickness 
for the rest of the year.

De Coumbeg7 vén o seguinte informe,

Tadg An Geimhridh
In olden times there was an old custom of boiling 
about half a pound of meat on Ash Wednesday 
and hanging it on a stick in the thatch during the 
seven weeks of Lent. This is called the Tadg An 
Geimhridh. On Easter sunday morning it is brou-
ght down and every member of the family eat a litt-
le bit of it so as to keep away sickness and disease 
during the year.

noso Xan ou Pedro (Perillán), referido ao home ordinario. De-
cidimos traducilo por Xan, evitando ‘Pedro’, que na nosa área, 
entre outros significados, designa un embutido, significado con-
creto e demasiado próximo ao noso tema que levaría a confu-
sión.
6 Na escola de An Bealach, Crosaire an Ghúlaigh (roll num-
ber 1131). As palabras entre asteriscos son correccións e 
engadidos no propio caderno. [http://www.duchas.ie/en/
cbes/4922314/4869210/5070977]
7 Na escola de Garrdha na Cailce (Garnakilla) (roll number 
15418). [http://www.duchas.ie/en/cbes/4922169/4858060]

E rematamos en Cill Chuimín (ingl. Kilcommon8) .

Tadhg a Gheimhridh
I know of only one house where this custom still 
prevails but I have seen numerous samples put up 
in roofs perhaps a hundred years ago. So crumbled 
& crusted were they that they had more the appea-
rance of soot than meat:
To be effective as a cure the meat must be left up 
Shrove Tuesday night; the person who uses it must 
eat no meat all during Lent and must be first to 
taste the Tadhg on Easter Sunday morning. 
St Patrick’s Cross
[...] I have seen one house where there are several 
of these crosses and side by side with them several 
samples of Tadhg a Gheimhridh.

Lembremos o dito anteriormente (nota 1) sobre as fi-
lloas en Cambeses do Rio. O paralelismo faise inda 
máis evidente ao ver o mesmo uso protector nas tra-
dicións conservadas dos colonos holandeses en Pen-
nsylvania (2000 [1960]: 4-5), no emprego especial 
que facían da graxa na que fritiran os fastnachts cakes 
(dónuts ou chulas do Entroido). Xa non é o anaco de 
touciño, senón o seu derivado o que contén as propie-
dades benéficas e medicinais.

The fat in which the fastnacht cakes were fried was 
believed to have more than ordinary power. W. J. 
Buck, in an article “Manners and Customs” in the 
1884 History of Montgomery County (page 337), 
wrote:

The lard in which the cakes [were] fried would be 
preserved as possessing extraordinary virtues in 
healing sores. Wagons also were greased with it 
for hauling home the harvest, it being considered 
efficacious in checking the ravages of rats, mice, 
and insects.

On a folklore-collecting trip to Snyder County in 
1951, a Mrs. John Minium told me her grandmo-
ther, Mrs. Jake Steffen, of Mt. Pleasant Mills, used 
to say if you greased the wheels of a wagon with the 
fat in which the fastnachts were fried, you wouldn’t 
be bothered with rats. A Mrs. George Schroeder, 
of Albany Eck, Berks County, told me in 1955 that 
the fastnacht lard was rubbed on a cow’s udder if 

8 Na escola de Cill Chuimín, Durlas Éile (roll number 12538).
[https://www.duchas.ie/en/cbes/4922168/4857908]
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it was sore. Henry Bailey of the same locality says 
this lard was used if a horse had a sore. He said 
also if a lumberman cut himself with an axe, there 
was nothing better for the wound than fastnacht 
fat. Mr. Bailey told me in his section the farmers 
greased the spindles of their farm wagons in the 
belief that this would prevent any of the horses 
from becoming fractious. I have frequently been 
told that folks always greased their garden spades 
with fastnacht lard before starting to dig their gar-
dens in the belief that this practice would protect 
the vegetables from harmful insects and bugs. A 
Mrs. Viola Hahn, of Palmerton, Carbon County, 
told me a number of years ago that her mother 
always followed this practice and that one year 
she neglected for some reason or other to follow 
the custom and that they were sorely troubled that 
summer with insects and worms getting at their 
gawrda-sach (vegetables).

Un novo aspecto aparece no seguinte costume gale-
go, inda que pendente de confirmación plena, que nos 
comunicou unha veciña do Reguengo9. Recorda que 
se conservaba un anaco de xamón no saco do centeo, 
que estaba reservado para a comida do día da matan-
za, tema sobre o que volveremos máis adiante. 

Pero sabes o que ghardaba, mamá? Un cacho do 
xamón cortado, un cacho así, para cando se mata-
ra o porco. E ghardábao entre o senteo. Para que 
se conservara, pa non telo aí sempre no sol. [...] 
Dentro dun saco, no medio do centeo, tíñao alí 
ghardado. Cando mataba o porco sacaba aquel 
cacho e botábao no [...]. Un cacho do pernil, era 
así cuadrado. Tíñao así cuadrado, ghardadiño.

Neste caso, a dúbida que sobrevoa débese a que non 
estamos seguros se o anaco de porco está no centeo 
en realidade por motivos de conservación da carne 
ou, inversamente, se é a carne a que conserva a gra. 

O detalle é importante, pois sabemos que era moi co-
mún mesturar, con carácter protector, coas sementes 
diferentes obxectos ou substancias profilácticas: frag-
mentos do ramo bendicido no domingo de Ramos (no 
concello de Covelo10) , cinsa do cañoto de Nadal (en 
Aragón, Inglaterra...), cera da Candeloria (en Bélxi-

9 Dorrón (Sanxenxo)
10 Nas parroquias de Godóns e de Sant-Iago de Covelo

ca), un pouco da semente bendicida no San Pedro 
Mártir (nas Mariñas da Coruña) etc. Rescatemos un 
apuntamento do folclorista alemán Wilhelm Mann-
hardt, que nos chega a través de Frazer (1912: 300):

In the Salza district, near Meiningen, a certain 
bone in the pig is called “the Jew on the win-
nowing-fan.” The flesh of this bone is boiled on 
Shrove Tuesday, but the bone is put amongst the 
ashes which the neighbours exchange as presents 
on St. Peter’s Day (the twenty-second of February), 
and then mix with the seed-corn11.

Do misterioso óso, der Jud auf der Wanne -a transcri-
ción do nome debe ser errónea (vid. seguinte nota)-, 
sabemos máis por Van Gennep (1947: 1398), xa na 
rexión de Lorena (Francia): 

L’emploi préféré de viande de porc au repas de 
Pâques est affirmé assez souvent, mais d’ordinai-
re sans détails. On nous dit puortant qu’à Metz et 
dans le Pays messin, le morceau de ce jour doit 
être le première vertèbre, dit corosse ou juif, mais 
que l’on sert aussi du cochon de lait grillé engrais-
sé exprès. 

O dicionario de Zéliqzon (1922: 158, 159; e 1923: 
378, 380) do patois do departamento de Mosela, dá-
nos como variantes corèsse, corèsse mègnèye, coras-
se-mègnèye, corosse, corosse māmīe ou mānīe, jowé, 
jowi e jwif 12, todas significando a primeira vértebra 
do espiñazo do porco, coa que facían unha “soupe à 
la corèsse mègnèye”:
11 O texto alemán orixinal localízase nas Mythologische Fors-
chungen (Mannhardt 1884: 187-188). Ademais, sinalemos polo 
de agora como simple nota que, por Holanda e Bélxica, consi-
deraban o día da Cátedra de San Pedro (22 de febreiro) coma o 
comezo da primavera.
12 Deixamos en suspensión a relación entre o porco, os cris-
tiáns e os xudeos a través deste óso; limitándonos a constatar 
a unidade do fenómeno. Debido á tardía descuberta, cando xa 
apremaba a entrega do artigo, do fascinante libro de Claudi-
ne Fabre-Vassas (1997 [1994], cap. 10: The Bone That Sings), 
non puidemos profundar no tema. Réstanos remitir o lector a 
esta obra, que incide de cheo na nosa argumentación; deixando 
como presentación estas palabras do limiar: “In an area that 
spans from northern Germany to Piedmont a single vertebra 
from the animal’s spine is sought after: it is the Jewess, the dam-
sel of the pigs, which is eaten on Easter Sunday. Every pig con-
tains a Jewish trace, as does every Christian child” (Fabre-Vas-
sas 1997 [1994]: 8).



59

“Guardar carne el día de carnes tollendas”. Contribución ao estudo do porco no Entroido

Au lieu de lard, on fait bouillir dans l’eau un bon 
morceau de porc frais contenant encore quelques 
vertèbres de la C. On ajoute pommes de terre, ca-
rottes, navets, céleri, poireaux, bouquet garni, lau-
rier, un oignon piqué de clous de girolle, poivre et 
sel.

Esta primeira vértebra da soá –o atlas-, tamén en Vila 
Boa do Morrazo era reservada para unha comida es-
pecífica. Na parroquia de Sto. André de Figueirido foi 
onde mellor nolo explicaron,

Nós, alá na casa, facíase o cocido o día que se 
salaba o porco. O sea, matábase hoxe e mañán... 
E cocíase o hueso da nuca, co hueso da nuca co-
cíase fresco, namais ca un pouco de sal. Ao ter-
minar de descuartizalo, o hueso da nuca puñíase 
nunha fuente ou nun... O hueso da nuca, si, ese é o 
hueso que sacas da nuca, ao ‘scuartizar, sepára-la 
cabeza, aí xa hai un hueco que é onde se... bueno, 
pois ese hueso, ese cacho cóllese... ou sea... E aquí 
na casa... este ano non matei, pero aquí sempre 
matabámo-los dous porcos, tamén, colles e dáselle 
un... o hueso como é así mui troncudo, dáselle un 
machadazo así ao medio, póñenlle un pouco de sal 
á mañán, e a mediodía botas na pota e eso sabe 
riquísimo.

En Taboada, concello pertencente ás comarcas de 
Chantada e Ribeira Sacra, conservan a Festa do Cal-
do de Ósos, descrito por Manuel Gago no seu blog 
(2007),

No día da matanza do porco, ou no seguinte, xusto 
antes de partir o animal para salgar, nas casas da 
Ulloa facíase un caldo cos espiñazo do porco, par-
te tamén coñecida como soá. En Taboada, o Cal-
do de Ósos faise con garavanzos e pimentón, un 
pouco coma os callos, aínda que o preve é menos 
espeso e picante. Toda a graza está nos mesmos 
ósos.

Observamos que, dentro dos calendarios europeos, 
asignábase esta peza do porco a días concretos, se-
gundo os países, que no noroeste peninsular era no da 
matanza, que podía ser por San Martiño, por Nadal, 
mais tamén nos días anteriores á lúa nova do Entroi-

do, para os cales estaba reservado en moitos luga-
res un achegote. Retomamos neste punto a referencia 
anterior de Dorrón á comida da matanza, da festa do 
porco (Vila Boa). Dixemos ao comezo que o por-
co é un animal cíclico, anual. Esta afirmación entra 
en oposición coa conxectura de Manuel Mandianes 
(1984 [1983]: 13-51), que divide o ano en dúas me-
tades: a invernal, baixo o signo do porco, e a estival, 
baixo o da serpe.
Os datos que manexamos fannos afirmar con certa 
seguridade que o cocho –e, como veremos, tamén o 
galo- son animais anuais. Acollémonos á autoridade 
de Taboada Chivite (1961: 18) sobre a distribución 
gastronómica do porco, que cubre todo o ano:

Supervivencias del culto al cerdo pueden consi-
derarse las comidas rituales de ciertas partes del 
animal: El bandullo, en Año Nuevo; las chorizas, 
en San Antón; el paiolo (en otros sitios botello o 
pedro), en Carnaval; el lacón, en San Vicente; la 
cachucha, en la trilla; el hígado, en la desfeita, 
etc., protocolo aun inalterable en muchos sitios.

La matanza del cerdo, el orden establecido en el 
descuartizamiento, las fórmulas mágicas que se 
pronuncian sobre la carne, ciertos entredichos 
alimenticios, todo prueba una especie de sacro 
carácter que el cerdo conserva de su vieja signifi-
cación mitológica 13. 

 

O que atrae agora toda a nosa atención queda conden-
sado nunha discreta información sacada do mesmo 
autor, desta vez dun artigo sobre a matanza na Galiza 
(Taboada Chivite 1969: 103), recollida na Gudiña: o 
día da mata, cómese a “cachucha” e a “pata vieja”. 
O detalle principal pasou, ata o momento, completa-
mente desapercibido. Ao dicir ‘vieja’, están apuntan-
do á carne do porco vello, referencia que oculta unha 
dimensión insospeitada. O misterio aclárase coas pa-
labras dunha veciña da Reigosa14,

Mire, cando eu era rapaza, era tanta a miseria 
daquela... facíase, cando se mataba o porco... por 

13 “Culto ao porco”, “comidas rituais” e “sacro carácter”. 
Toda a nosa intención xira en torno a estas palabras e preten-
de verquer luz sobre a reacción do prelado mindoniense a un 
rito opaco aos nosos ollos. Centrados neste obxectivo, contentá-
monos co expresado polo investigador ourensán e deixamos de 
lado as comidas típicas do Entroido: a cachucha, a ourelleira, 
os chourizos, o bandullo, a vincha, o pedro...
14 Tourón (Ponte Caldelas).
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ejemplo, matábase en Santos, pero en primeiro de 
Santos era costumbre de facer un cocido co ghalo 
do ano e mailo resto do porco vello. Ou se non era 
o resto... o porco vello tiña que mira-lo novo. [O 
primeiro de Santos un cocido...] co ghalo do ano. 
Antes tiñas un galo pàs galiñas, pa ghala-las gha-
liñas. Ao ano, por ejemplo, aghora pasou o ano e 
xa había deste polo novo deste vran, por ejemplo, 
polo vran, e quedaban os novos. E o vello matá-
base o primeiro de Santos. E botábaselle un cacho 
de xamón e aquel ghalo ao... E despois tiña que 
quedar outro cacho máis, polo menos, se non ha-
bía máis, ou se había máis ou... pa cando matara 
o porco outra vez o outro. O porco vello tiña que 
mira-lo novo. [Mátase o galo do ano, bótase do 
porco vello...] pero ten que quedar pa cando se 
mate o outro. O novo, o día que se mata o novo... 
o novo ten que mira-lo vello15. 

Isto foise afianzando con novas achegas. No Alcouce 
(Figueirido), ese último anaco do porco vello: “É pa 
que peleen na pota os dous! o novo e mailo vello. E 
logo! [...] Meu pai dicía, “Chee! un cacho de xamón... 
pa que pelee co outro”. Si, si, si, eso era... ostras! Tiña 
que pelear na pota, alí é onde se rinden os dous. Si, 
hombre”. 
Na Cardiña16, un informante agrega o seguinte: “Pero 
onde eu me criei tamén un cacho, un pedazo do porco 
vello tiña que chegar ao novo. Porque o día que se 
mataba o novo, á noite facíase un cocido. Á mediodía 
facíase... chámanlle a rexoada, que agora chámanlle 
rexóns, daquela chamábase a rexoada. [H]abía que 
face-la rexoada. E á noite face-lo cocido, pero con 
carne fresca xa, de carne do raxo, amais un pedazo 
do vello. Tiña que cheghar alí, había que deixalo, que 
ghardalo xa pra aquelo. Despois, se sobraba, comía-
se pola semana. Si. Que había que ensinarllo ao por-
co novo, o vello. Era aquel (costumbre) que había”. 
Noutra ocasión, engadiu: “Á noite facíase o cocido. 
Entonces xa... aínda que non sobrara, había que fa-
cer sobrar un pedazo de cerdo vello... bueno, que xa 

15 O mesmo en Figueirido (Vila Boa do Morrazo): “Si, eso fa-
cíase de ano en ano, o ghalo dun ano. Matábase o ghalo e xa 
quedaba un polo do vran. Matábase no inverno ou polo patrón. 
Home, tes un ghalo, por ejemplo, do ano pasa’o e aghora xa hai 
os ghalos que se criaron no verano, xa teñen sete oito meses. 
Pois matas o ghalo vello e xa queda o novo no repuesto. [En 
Tourón facíano por Santos] Bueno, eso é unha costumbre. No-
soutros matabámolo, normalmente, matábase polo... creo que 
era polo fin de ano. O día de Ano Novo hai que facer o cocido 
e entonces mataban o ghalo. O ghalo do ano. E xa quedaba o 
novo. Ou pola festa do patrón... cando coincide. Si”.
16 Santo Adrán de Cobres. Esta e anterior parroquia pertencen 
ao concello de Vila Boa do Morrazo.

polo reghular todo o mundo tiña, ou case todo, un 
cacho de carne do cerdo, porque xa dicían, “Bueno, 
este pedazo xa está aí pra enseñarlle ao porco... cando 
o mataban. Pero, bueno, era unha cousa...” A xente 
tiña iso, de deixar un cacho pra que mire o outro”. Do 
mesmo lugar, outra testemuña vai no mesmo sentido: 
“Iso a min acórdame que ouíallo ao finado de Antonio 
[un veciño], que había que enseñarlle... si, algho así. 
Eu ouíallo a Antonio [...], que había que enseñarllo... 
enseñar o camiño ao novo pa ir pà olla, ou algho así 
era”.

En Armonda (Campo Lameiro), repetíase a tradición: 
“Eu onde me criei facíano e alá de onde veu o fi-
nado meu pai facíano. Deixaban un trozo do xamón 
dun ano pa o outro. Dun ano pa o outro. Pa o día 
da mata, pa face-lo cocido. Cando facían os rixós, 
entonces había que ter un pedazo de xamón do vello. 
Porque era que cheghaba ao ano e que había suerte 
e que se mataba outro. Hai carne, hai carne fresca, 
pero botábanlle un trozo do vello. Tíñano ghardado 
pa cando se matara... pà mata do porco”.

Como guinda, confirmando todo o anterior, axun-
tamos o recollido por dona Joaquina Flores (1933: 
22)17 en Fratel, concelho de Vila Velha de Rodão: A 
carne do porco velho tem de chegar até ao dia em 
que se mata o outro, quer a família seja numerosa ou 
não. Seria considerada uma mal governada a dona 
de casa que o não conseguisse. Costumam até bater 
com a carne velha na do porco que se acaba de matar 
para poderem dizer que tocaram uma na outra18.
 
Esta metonimia explícita (a ‘lei de contacto’ de 
Frazer) indica perfectamente como se pretendía ase-
gurar a continuidade do ciclo19. É xusto no momento 
final deste cando se corre o risco da interrupción per-
manente, da non repetición; polo tanto, hai que borrar 
o corte no continuo do tempo, mitigar a perda da solu-
ción de continuidade, facela o máis breve posible20. 
17 A través do vol. V da Etnografia Portuguesa (Leite de Vascon-
celos e Viegas Guerreiro 1982: 442, nota).
18 Por Coiras (Piñor): “había unha [muller] unha vez que di-
cía, “Do ghoberno sale todo, que inda teño unha talladiña pra 
o Entroido”. E a xente pensaba que era da vella [da tallada ve-
lla], pero era da nova. “Do ghoberno sale todo, inda teño unha 
talladiña pra o Entroido”. E xa era da nova”. Non só en Fratel 
‘o bo goberno da casa’ era unha carga ‘feminina’.
19 A mesma lóxica está presente no costume recollido (novem-
bro 2018) no Miño polo compañeiro Rafael Quintía: “cando se 
facía a matanza do porco cortábanlle as unllas das catro patas e 
botábanllas na corte para que criara mellor o porco que viñese, 
e non tivese enfermidades” (comunicación persoal)
20 Regresemos, como pequeno divertimento, por un inte a Man-
dianes. Unha vez eliminado da ecuación o porco, non quixéra-
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Imos recoller velas. Cunha prohibición que nos intri-
gaba demos comezo, coa aspiración de pouco a pou-
co ila aclarando. Atopámonos agora lonxe da órbita 
mental e social da xerarquía eclesiástica, lonxe da súa 
ortodoxia e da súa visión do mundo. Son outras as 
directrices e outros os símbolos que moven ás persoas 
a pensar e a actuar. Unha pregunta comparece insis-
tente: que fai tan especial ao porco dentro do imaxi-
nario europeo? Por unha banda, non podemos deixar 
de pensar na dobre ‘presenza’ deste animal no mundo 
rural: como animal vivo, no cortello, e como animal 

mos deixar de defender, inda que brevemente, a validez heurís-
tica da súa teoría. A división do ano máis frecuente no folclore 
europeo foi a separación en dúas metades: inverno e verán. E a 
serpe, como emblema do estío, está suficientemente xustificada, 
se temos en conta a súa etoloxía (a dormencia ou hibernación) 
e a súa etnografía. Gonzalo Correas, no seu “Vocabulario de 
refranes y frases proverbiales” (1627), ofrece entre outros re-
fráns: “El día de San Pedro de Catedra, sale la víbora de so la 
tierra; ó el día de San Pedro de Cadera, sale la calor de so la 
tierra”. A versión en galego nola dá, entre outros, Carré Aldao 
(1918: 106): “Por San Pedro da Cuadrela (cuadra gesima) sal a 
cobra da sua pedra” [posible fonte do noso dicionarista Eladio 
Rodríguez, que trae a mesma paremia baixo a voz cadrela: “Por 
San Pedro de Cadrela [29 de marzo] sai a cobra da súa pedra”; 
e relaciónaa tamén erroneamente con coresma e cadraxésima. 
Á parte, descoñecemos de onde obtivo a data]. Xa nos referi-
mos antes ao día da Cátedra de San Pedro, que en Europa se 
relaciona coa chegada da primavera. Serve pois como marca-
dor estacional, xunto co oso –tan importante no Entroido-, a 
cegoña ou a anduriña. De feito, é a súa agresividade crecente a 
que se trata de aplacar coa gran cantidade de santos ofiómacos 
durante os meses de verán e as correspondentes festas: san Xor-
xe, santo Adrán, santa Marta... Compartida esta mesma función 
coa Virxe, se nos fixamos no que din en Laro (Silleda): a serpe 
non ataca ás mulleres, debido a que a Virxe María a pisara na 
cabeza [No Minho, “é crença que toda a rapariga que se chame 
“Maria” em pondo o pé em cima da cabeça de uma cobra, ainda 
que seja de leve, esta morre logo” (Pedroso 1988 [1881]: 140)]. 
Nos países do leste europeo, ata a chegada do día de San Xorxe, 
os ofidios non son pezoñentos e non poden facer mal. Para com-
pensar a supresión do porco do esquema de Mandianes, quixe-
ramos propor, coa boca pequena e sen grandes pretensións, un 
novo candidato a presidir a metade invernal do ano. No ima-
xinario galego e europeo, cremos que é o lobo a posible figura 
especular da serpe. Por non ser nin o momento, nin o lugar 
adecuado, achegaremos só unhas ideas e uns datos para apoiar 
esta suxerencia. Primeiro, a referencia ao lobo na denominación 
do mes de febreiro en varios dos idiomas europeos: oitsala, ‘mes 
dos lobos’, en éuscaro; faoilleach, ‘mes do lobo’, en gaélico es-
cocés; hudikuu ‘mes do lobo’, en estonio. Ou do mes de xaneiro: 
Wulf-monath, ‘mes do lobo’, en saxón. Segundo, a que tanto o 
lobo, como a serpe comen terra (Risco 1947: 174). Do lobo din 
que vai laiándose: “¡Tres meses aire! ¡Tres meses barro! ¡Tres 
carne de cristiano!!” (Noriega Varela 1928: 68); crenza xa exis-
tente na Roma Clásica. Non proseguiremos, pois sentímonos en 
terra extraña e insegura, e limitámonos a rematar cunha frase 
que resuma a proposta: “Estar irado coma lobo no inverno e 
cobra no verán” (López Taboada e Soto Arias 2010: 224).

morto, no dorneiro21. Iso faino unha especie de hí-
brido, de potencial intermediario. Por outra banda, a 
súa explícita equivalencia co humano. Botamos man 
a unha entrevista a Michel Pastoureau (Altares 2016), 
na que fala desa proximidade biolóxica coma orixe 
da atracción e rexeitamento polo porco nas diferentes 
culturas:

Existen muchos documentos sobre el consumo de 
su carne o su crianza y también sobre el aspec-
to simbólico, rechazo, atracción, cercanía al ser 
humano. Es muy fácil de criar y durante mucho 
tiempo fue el único que proporcionaba alimento 
en Europa occidental, y una carne que podía guar-
darse durante mucho tiempo. Y desde la antigüe-
dad se sabe que anatómicamente es un primo del 
ser humano. Una parte de los tabús que le rodean 
creo que tiene que ver con eso. Está demasiado 
cerca de nosotros, como si comer cerdo fuese un 
acto caníbal.

Nalgúns xogos ou farsas, o propio home é intercam-
biable, pode ocupar o ‘lugar’ do animal. En Castañe-
da (Arzúa), nas tascas do liño, no último momento 
facían “xieghos” [xogos], dos que destacamos un moi 
curioso: un home, envolto nunha manta, facía de por-
co, mentres que outro, armado de coitelo de madeira, 
era o matador e simulaba a matanza. Matábao, san-
grábao, partíao e, finalmente, os anacos os ía distri-
buíndo entre os presentes, acompañando cada un co 
seu verso:

 Por aquí, pola paxarela,
 ás de Varela.

 Por aquí, pola cacheira,
 aos da Feira...

Quizais o podamos relacionar con tradicións doutros 
países europeos. En primeiro lugar, Romanía:

En Transilvania se mantuvo hasta el siglo XIX una 
ceremonia de matanza del cerdo llamada “monu-
mento del puerco” (Schweinegedenkmal; v. H. von 

21 En Mondoñedo (Lence Santar [1939]: 127), nas matas, os 
que reciben a fricoada (un pouco de sangue cocido, unha miga-
lla de fígado e unha pouca de graxa das tripas), din: “Diol-os 
defenda (os cochos mortos) que corren peligro coma si estiveran 
vivos!” Refírense ao perigo de non tomar o sal a carne.
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Wlislocki, Aus dem Volksleben der Magyaren, Mú-
nich, 1893, 30), en la cual “el más jóven de los va-
rones casados se tiende de bruces en el suelo. No 
se le permite moverse en absoluto [...], mientras el 
ama de casa le coloca sobre la nuca, encima de un 
plato grande, la cabeza del cerdo, cocida o asa-
da y coronada de ramas de abeto y siemprevivas; 
a continuación, todos los presentes empiezan a 
bailar alrededor de él, golpeando salvajemente el 
suelo con los pies y profiriendo gritos de júbilo. Si 
en algún momento se le cae el plato de la cabeza, 
cada uno de los convidados le asesta unos cuantos 
golpes al compañero tendido en el suelo” (Burkert 
2011 [1990]: 72, nota).

Xa máis endeble -inda que segue presente o troco de 
posicións entre home e animal- é a seguinte nota de 
Gothland (Suecia), tamén do século XIX, onde reali-
zaban o sacrificio teatral na época do Nadal (Thorpe 
1851: 49-50)22: “It is performed, amid many nimble 
springs and changes of motion, by young men disgui-
sed, with their faces blackened or coloured. One of 
these represents the victim, everything required for 
the sacrifice is brought forth, which is apparently ca-
rried into effect to the sound of music or of song. So-
metimes the person selected as the victim sits clad in 
skin on a stool, holding a wisp of straw in his mouth, 
which, cut sharp at the ends and standing out from his 
ears, is intended to resemble a swine’s bristles; he is 
thus supposed to represent the sacrifice made at Yule 
to Frey, and which consisted of a hog”.

Volvendo á pregunta formulada anteriormente, non 
deberiamos perder de vista o feito de que fenómenos 
coma o sacrifio, o totemismo, o tabú, o don etc.23, son 
diferentes formas de relación, que é o obxecto princi-
pal de estudo da Antropoloxía. Moitas veces extraviá-
monos nun etéreo ‘alén’, cando o noso propósito é en 
realidade un ‘aquén’. Así, os animais, e en concreto 
os animais domésticos, serven para pensar e organizar 
o humano e o social (Bonte 1995 e 2007). Trátase do 
establecemento de relacións entre a xente a través dos 
animais. Sabemos do protagonismo que ten o cocho 
na renovación e afianzamento dos lazos, tanto de pa-
rentesco, coma de amizade e de veciñanza, na propia 
festa da matanza cos seus convites e visitas, e, so-
bre todo, máis formalizado, a través da figadeira (vid. 
nota 20). Cerimonia paralela se repite no Entroido, 
coma, por exemplo, en Santa Mariña de Covelo, can-
do agasallaban, a aquelas casas que non mataban, con 

22 De Afzelius, Svenska Folkets Sago-Häfder.
23 Sego aquí as pegadas de Valerio Valeri (1994: 103).

carne do porco (o ceboleiro, algún chourizo, zarrabu-
llo, lombo). Este compartir a carne, tamén se levaba 
a cabo por Mondoñedo (Lence Santar 2000 [1939]: 
127-128):

N-o concello de Mondañedo, o lus de Lardeiro, os 
que matan cochos levan ôs veciños que n-o-fan o 
torrezmo.
O torrezmo, moitas veces, non é soyo un pedazo de 
touc iño, pois vai tamén cu-íl unha miga d’unto, un 
pedazo de soá ou de uña.
O que o recibe dí:
¡D’hoxe n-un ano me días outro!
Logo, agás que seña probe, dalle ô que lle leva o 
torrezmo, un pouco de viño con azucre e dous ou 
tres freixós.
Pro o torrezmo non é un regalo desintresado, non; 
pois o que o recibe queda obrigado a facer algún 
traballo ô que llo fai.

Confirmado no Val de Fornela24, situado na comar-
ca do Bierzo, era tamén na época do Entroido cando 
regalaban algún anaco de carne de cocho a aqueles 
que non fixeran o San Martiño: “Todos debían tener 
carne en Entroido”.

Coma sempre, non só a comunidade dos vivos, senón 
tamén a dos mortos é homenaxeada nesta época por 
medio da carne porcina. Julio Caro Baroja -era obri-
ga nomealo- na súa obra clásica sobre o Carnaval25, 
dedica todo un capítulo ás confrarías das ánimas que 
nestas festas saían a recoller dádivas, que despois su-
bhastaban para ofrecer ás almiñas. Nós mesmos tive-
mos noticias delas en Fozara (Ponte Areas): 

De cando se levaba a cacheira alá, as talladas e 
todo. Mira, no domingo de Entruido a xente leva-
ba cada un seu cachiño de... -porque a gente era 
tonta, bueno, eu xa falo pra primeira-, un cachiño 
de touciño, un cachiño de tal, un cachiño de cual, 
e despois puxábanas alí [na] porta da ighlesia. E 
o que non mataba cerdo, porque había personas 
pobres que non mataban cerdo, compraban aqui-
lo. Era o domingo de Entruido, vamos á misa”. 
“E levábase unha ración de touciño”. “A Virgi-
na [unha veciña] por dous anos seghuidos levou-
lle un pernil, porque lle ofrecera cando estivera 

24 González Reboredo 2002: 86, 229-230.
25 Caro Baroja 1985 [1965]: 81, 331-335.
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a filla mala. Un xamón. Era unha ofrenda, claro. 
Esa muller que eu digho, que tuvera unha filla 
mui mala, ela entón decía... -aquelas cousas [...], 
non?- “Ojalá que a miña filla se poña ben, que lle 
hei de levar un día do Entruido, heille de levar un 
xamón”. Ofrecíalle ao santo, pero... Todo o que 
lle ofreces ao santo, non é pa o santo, o santo non 
come. Conforme iso, outras cousas. E despois pu-
xábano. [Iso] comprábao a xente. [...] Estáballo 
ofrendo ao santo, pero o que lle botas ao santo, pa 
quen é? Pa os curas e mais pa... San Antonio e as 
almas, si, dicían “San Antonio e as almas, voulle 
ofrentar tal cousa pa que se cura a miña filla”.”. 
“Si, San Antonio e as almas. A San Amaro”. “Pàs 
almas, ofrecíanlle pàs almas. Pàs almas... non sei 
que almas son, pero bueno.

Polo visto inda hoxe en día, nas parroquias de Morás 
e Chamín (Arteixo)26, hai a poxa da carne das ánimas 
o domingo de Entroido: “a xente leva á igrexa ca-
cheiras, bicos, e patas de diante da última matanza, e 
tamén algunha cunca de barro con graxa derretida”. 
Póxase todo á saída da misa e os cartos son para as 
ánimas do purgatorio. “En moitos casos, o que trae 
unha peza é logo o que máis poxa por ela. Isto é por 
un ofrecemento, e os veciños han de ceder por cor-
tesía a que sexa o propio dono o que leve a peza de 
volta para a súa casa, despois de poxar para as áni-
mas”.

En contraposición a estes lazos de unión, a caracterís-
tica principal do Entroido é a depredación, o combate, 
o derrubamento dos límites, a creación de débedas, 
humildar [humillar] ao Outro e, polo tanto, reafirmar-
se fronte ao Outro. Claro que ese Outro é multiforme. 
E esa loita tamén se manifesta a través de moitos ni-
veis e códigos. 
Ritos de depredación, de roubo ritual, por parte do 
grupo de idade dos mozos danse en diferentes mo-
mentos dos calendarios. Carros, arados, cancelas, 
burros e un longo etcétera, adoitan ser os obxectos e 
os animais preferidos. Menos común, porén, é o rou-
bo da carne da matanza, inda que barruntamos polos 
informes que estamos ante un hábito codificado. Un 
deles recollémolo nós en Prado (Covelo), onde o su-
ceso inmediatamente serviu de inspiración para uns 
versos dos chascarrillos do martes de Entroido. Máis 
elaborada é a contribución dende Miranda do Douro, 

26 A información descubrímola nos blogs de Maceiras Rodrí-
guez, que cita a Iglesias García (1994).

que provén do traballo de Carlos Alves (1905-1908: 
279):

Se n’esse dia se fez matança do porco de um mem-
bro da mesma familia ou de um amigo, os convi-
dados simulam o roubo d’uma barbada, o ladrão é 
prezo e de corda ao pescoço é conduzido perante o 
tribunal, cujo juiz é escolhido d’entre aquelles que 
melhor pode desempenhar o papel. Procede-se ao 
julgamento, e não deixam de ser interessantes as 
perguntas e respostas, nas quaes se procura sem-
pre o comico, visto que a alegria não permitte coi-
sas serias. Segue-se a sentença, a qual em vez de 
condemnar o ladrão, condemna o dono dos por-
cos a fornecer vinho e entrega-se a barbada a seu 
dono. Esta sentença caracterisa bem a costumeira 
de resolver todas as questões com vinho, pois ain-
da se diz que a “panella de vinho é o melhor juiz 
de paz.

Engadamos que en Württemberg (Suabia, Alemaña), 
matábanse os porcos o martes de Entroido, momento 
que aproveitaban uns enmascarados para irromper na 
casa e levarse a súa parte da carne fresca27.

Á parte dos roubos, un dos posibles códigos para ex-
presar o pulso simbólico nos días de Entroido é o cu-
linario -en homenaxe a Lévi-Strauss-. En San Sidro 
de Montes (Campo Lameiro) e na Ermida (Lebozán) 
saían máscaras feitas con ósos; mais en Mourente 
(Ponte Vedra), o seu emprego adquiría un cariz com-
petitivo: “Cando se comía a cacheira, tal e cual. Da-
quela o martes de Carnaval... colghaban os juesos 
da cacheira. Que se comía a cacheira. Entonces, ha-
bía cacheiras, unhas máis ghrandes, outras máis pe-
quenas, [miraban] que casa levaba a cacheira máis 
ghrande. O jueso, non sabes? levaban[o] colghado 
coma adorno, así. E iban alghúns con sombreiros [e] 
pedían, non? cando viñan... Eu acórdome que dában-
lle ao mellor daquela... eu que sei, daquela daríanlle 
unha peseta ou máis ou menos”.
Reaparece este aspecto agonístico en Porto Marín, na 
Ribeira Sacra, onde cada aldea, o martes de Entroi-
do, procuraba deixar as “cacholas” dos porcos pen-
duradas das portas dos lugares veciños, para despois, 
no resto do ano, burlarse deles, e dicirlles: “Agora 
roede!” Esta loita intra/interparroquial, en Bustelos 
(Vilatuxe, Lalín) volvíase intrafamiliar: 

27 De Walter Burkert (2011 [1990]: 72, nota). A fonte orixinal 
localízase no Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, t. 
VII, 1935-1936, 1083.
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Corrían co Entroido, si, os familiares, iban á casa 
uns dos outros, e iso, pero... Si, corre-lo Entroido. 
Uns tiñan o martes de Carnaval, outros tiñan o do-
mingo, outros tiñan o sábado. Entre os familiares, 
claro, íbase uns á casa dos outros. Era o sábado, o 
domingo, lunes e martes, que eran os propios días 
do Entroido. Sábado tíñao un na casa, o domingo 
íbase a outra, o lunes íbase a outra e o martes nin-
guién o quería, porque dicía que lle quedaba alí 
o Entroido. [Como se repartía, se ninquén quería 
o martes?] Pois, o que non lle cheghaba os outros 
días, tiña que facelo o martes. Ao que lle cadra-
se este ano, pra o ano facíao el xa no primeiro, 
o sábado, por ejemplo, e quedáballe o martes pa 
outro. (Íbanlle proba)-lo Entroido por alá adiante. 
Eles facían a comida, “Bueno, agora quédache o 
Entroido hasta o ano”. E, senón dicían, cando... 
“Ai, eu xa o tiven. Bueno, pois aghora vouno levar 
a tal sitio, que quédame aquel familiar sen ir”. E 
ibas onda aquel. Eu non acordo outra...

A importancia destes datos podemos apenas intuí-
la no contraste duns cos outros. Mais só a aparición 
de algún dato clave, permitiría que o conxunto ad-
quirise pleno sentido. E foi isto o que aconteceu, de 
súpeto, por mediación novamente de Rafael Quintía, 
que nos informou da existencia do Entroido de Abar-
queiro (Boiro): “o martes de Entroido unha comitiva 
do Entroido levaba un óso do cocido e enterrábano 
diante da casa da última parella que casara na al-
dea”28. Non estamos xa ante unha loita. Sospeitamos 
que é un rito de fecundidade, análogo aos que levaban 
a cabo polo Ribeiro cando entregaban na casa dos que 
acababan de casar os mecos (entroidos de palla), para 
coa súa estadía ao longo do ano asegurar a preñez e 
o nacemento do primeiro meniño. Recuperamos así 
a nosa hipótese de traballo (Rosales González 2015: 
29-33) na que propuñamos as seguintes equivalencias 
no eixo paradigmático:

   meco = galo = paxaro-rei

  vellos do Entroido = casados novos

Á hipótese orixinal acrecentemos entón o porco:

  meco = galo = paxaro-rei = porco
28 Recollido por el en decembro do 2018 (comunicación per-
soal). Na Rede e na prensa dixital atopamos varias referencias 
ao Enterro do Óso en Abanqueiro, que o único que engaden é 
que se trata dunha tradición “de máis de cen anos”. [http://
xornalcerto.blogspot.com/2010/02/boiro-abanqueiro-ente-
rra-o-oso-o.html]

Soamente as futuras investigacións poderán sopesar a 
concordancia e o valor da proposta. 

A pesar de termos afirmado que estabamos lonxe da 
ortodoxia relixiosa e da súa visión do mundo, non ne-
gamos a oposición, tan enfática no cristianismo, entre 
o Carnaval e a Coresma. Aí temos en Calvos29 os seus 
representantes figurados de palla, o Larfón, elaborado 
polo barrio da Alén, e maila Laceira, que correspon-
día aos da Curuxeira; no final do Entroido, eran en-
terrados cada un no terreo do lugar rival. E aí temos 
tamén -e con isto damos xusta terminación ao artigo-, 
a oposición pan (puro) / graxa (impura) reflectida na 
prohibición que nos referiron en Freaza30,

Pero a finada de miña nai nin o pan partía. O cui-
telo que partía a cacheira do porco, eh! ou sea, 
a cabeza do porco, non partía nin o pan. Porque 
dice que non era bo, que era un pecado que se 
cometía. E xa non partía iso. [...] O pan, coese cu-
chilo non cortaba ela pan. Ela cortaba a cacheira, 
non? bueno, ela cortaba, pero ese cuitelo non va-
lía pra o pan. Iso era un saghrêdo [sic: sagrado] 
pa ela. Nunca, nunca, nunca.

29 Fornelos de Montes
30 Ibídem.

Artigo
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Texto: Pilar López Vilas 
Fotografías: 
Ana Durán Penabad/Pilar López Vilas 

Esta xuntanza anual de máscaras chegadas dende dis-
tintos puntos da Península Ibérica comezou fai cinco 
anos coa participación duns dez grupos, nesta ocasión 
corenta e dúas agrupacións desfilaron polas rúas dos 
dous municipios ante un numeroso público. Folións e 
Boteiros, coma bos anfitrións, foron os encargados de 
iniciar os percorridos.

O sábado día 26, ás catro e media da tarde, comeza-
ba en Viana do Bolo o desfile multicultural co ritmo 
vibrante e hipnótico dos folións. Despois do perco-
rrido , xa pola noite, a organización agasallou cunha 
cea a todos os participantes. O domingo 27, ás once 
e media da mañá, iniciábase o desfile en Vilariño de 
Conso. De novo os folións e as máscaras tomaban as 
rúas ante a atenta e marabillada mirada da xente alí 
congregada. Ao remate, a organización ofreceu un 
xantar aos distintos grupos.

En total foron cerca de oitocentas as persoas que; che-
gadas dende outros lugares de Galiza, Asturias, Cáce-
res, Cantabria, Guadalajara, León, Zamora e Portugal; 
quixeron representar ás súas celebracións de inverno 
en terras ourensás.

Nas dúas xornadas houbo una importante presenza de 
medios de comunicación que, xa dende a chegada dos 

diferentes grupos aos lugares encontro, nos momen-
tos previos aos desfiles, “perseguían” ás mascaras 
para poder captar cada abraiante imaxe.
O evento foi organizado polos concellos de Viana do 
Bolo e Vilariño de Conso, a Comisión do Entroido 
2019 (Viana) e a Asociación Xuntos polo Fulión (Vi-
lariño).
Contou coa colaboración da SAGA (Sociedade An-
tropolóxica Galega) e da Asociación de Mulleres Ru-
rais de Viana do Bolo.

O obxetivo dos organizadores é dar a coñecer as dis-
tintas festas tradicionais de inverno tanto de España 
coma  de Portugal e, nun futuro, doutros países. Así 
mesmo agardan poidan recuperarse moitas máis más-
caras hoxe en día en desuso. A organización elixe as 
datas de xeito que sexan anteriores ao inicio da maior 
parte das celebracións e así facilitar a máxima parti-
cipación.

É salientable a participación, tanto no desfile coma 
por parte do público asistente, de persoas de tódalas 
idades. A Mascarada tivo lugar nun ambiente festivo 
e dunha alta participación cidadá. O ideal sería que os 
organismos competentes velaran pola boa saúde do 
Entroido e outras celebracións semellantes procuran-
do a súa declaración coma Patrimonio Inmaterial.

Crónica

Vellarróns (Riós, Ourense)
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Merdeiros (Vigo)

Entroido de Cobres (Vilaboa, Pontevedra)

Entroido de Samede (A Coruña) Boteiros de Vilariño de ConsoAntruido Paré (Cantabria)

Crónica
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Diablos y Mascaritas (Luzón, Guadalajara)

Pantalla (Xinzo de Limia, Ourense)

Oso de Salcedo (Pobra de Brollón, Lugo)Galos de S. Pedro (A Mezquita, Ou.)Madamitas de Entrimo (Ourense)

V Mascarada Ibérica 
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Antruejo Carrizo de la Ribera (León)

Maragato. Entroido de Santiago de Arriba.
(Chantada, Lugo)

Careto de Lazarim (Portugal)

Troteira (Bande, Ourense)

Crónica 

Touro Xigante (Celavente, Ourense)
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Volante de Santiago de Arriba 
(Chantada, Lugo)

Antruejo de la Ribera (Zamora)

Jarramplas (Extremadura)

Caretos (Portugal)Talanqueiras de San Martín de Castañeda (Zamora)

V Mascarada Ibérica 
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Publicacións
2015

Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza  nº5 (Ano 2015)

A Danza dos labregos: estudo sobre o Entroido de Marcón. Colección Monografías da SAGA nº3. 
Autor: Xosé Anxo Rosales.

Actas das II Xornadas do Entroido de Galiza

Atas das Jornadas das letras galego-portuguesas 2012-2014

Uso simbólico do cuarzo na cultura galega. Colección Monografías da SAGA nº4. 
Autor: Rafael Quintía.

Albión Galaica. Unha viaxe de regreso polas antigüidades e tradicións de Gales e Inglaterra. 
Autor: Miguel Losada.

2016

Monte das Croas. Antropoloxía dun castro. Colección Monografías da SAGA nº5. 
Autor:  Rafael Quintía.

Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza  nº6 (2016)

2017
Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza  nº7 (2017)

2018
Achegas ao Patrimonio Inmaterial Galego. 
Coordinador: Rafael Quintía. Autores: VV.AA.

Documentais
2015

Vídeos para o Arquivo audiovisual de Antropoloxía de Galicia:
- Danza de Reis de Guláns.
- Cantos de Reis en Pontevedra.
- Anos novos de Mozo
- Danza de fitas de Pontevedra
- Cantos de Reis no V Certame de Reiceiros de Boimorto. Os Chichisos
- Malla na Aira de Punxeiro
- Mariscadoras do berberecho en Noia
- Documental da SAGA: Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte de Salcedo.
- Lendas da Pena Molexa
- Conferencias das III Xornadas de Antropoloxía
Centeeira. Por cada semente, cen. Realización:  João Bieites.

2016
Muíños, a memoria da auga. Dirección: Rafael Quintía

RESUMO DE ACTIVIDADES DA SOCIEDADE ANTROPOLÓXICA GALEGA 
(2015-2018)

Memoria de actividades 
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Presentacións
2015

03/02/15: Presentación das Actas das I Xornadas do Entroido da SAGA na Biblioteca de Verín.
27/02/15: Presentación das Actas das II Xornadas do Entroido de Galiza no CITA de Pontevedra
06/03/15: Presentación de Contra a morte das linguas. O caso do galego, de Miguel Moreira Barbeito, na 
Biblioteca de Verín
13/03/15: Estrea do documental Centeeira. Por cada semente, cen, de João Bieites, no Centro Social de Ca-
banas– Salcedo (Pontevedra)
22/05/15: Presentación do anuario Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galicia nº5, 2015 na 
librería Trama de Lugo.
08/08/15: Presentación de Uso simbólico do cuarzo na cultura galega, de Rafael Quintía, na Biblioteca de 
Verín
14/08/15: Presentación de Uso simbólico do cuarzo na cultura galega, de Rafael Quintía, no local Portas Ár-
tabras da Coruña.
15/08/15: Presentación de Fol de Veleno, Anuario de Antropoloxía e Historia de Galicia nº5, 2015  no Museo 
do Xacemento Romano de Cambre
02/09/15: Presentación de Petróglifos  inéditos de Ourense e Allariz-Maceda,  de J.A. Gavilanes, no Concello 
de Baños de Molgás. 

2016
02/06/16: Estrea do documental Muíños, a memoria da auga, no Centro Social Salcedo-Casa verde (Ponte-
vedra)

2017
06/09/17: Amérika prohibida, Manuel Palacios Villavicencio na Casa das Campás de Pontevedra.

Conferencias
2015

21/10/15: O mundo da morte, as ánimas e os defuntos na cultura galega, por Miguel Losada. Organiza: Bi-
blioteca de Verín

2016
30/01/16: Entroido, espertando ó mundo, por Rafael Quintía . I Xornadas do Entroido da Asoc. Etnográfica A 
Merdeira en Vigo.
30/01/16:  A danza dos labregos. Estudo do Entroido de Marcón, por Xosé Anxo Rosales. I Xornadas do En-
troido da Asoc. Etnográfica A Merdeira en Vigo.
04/05/16: O mundo da morte, as ánimas e os defuntos, por Miguel Losada no “Ciclo sobre crenzas antigas e 
mitoloxía”, organizado pola Biblioteca de Verín.
14/06/16: Antropoloxía, megalitismo, arte rupestre e arqueoastronomía no monte de San Antón-Irixoa, por 
Ángel Gilberto na Sociedade Galega de Historia natural en Canido.

2017
16/02/17: Antropoloxía da arte rupestre. O patrimonio inmaterial, por Buenaventura Aparicio Casado e Ra-
fael Quintía Pereira. Organiza: Ateneo de Pontevedra. Pontevedra.
17/02/17: Conferencia Ritos e significado do Entroido, por Rafael Quintía. Organizador: Ateneo Santa Cecilia. 
Marín
20/02/17: Conferencia Ritos e significado do Entroido, por Rafael Quintía. Organiza: Concello de Ponteareas. 
Ponteareas
04/05/17: Conferencia Significado e ritualística do Entroido, por Rafael Quintía. XII Festival Internacional da 
Máscara Ibérica”. Museo Nacional de Arqueologia. Lisboa

Memoria de actividades
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Organización de Xornadas

Xornadas de Entroido:

27-28/02/15: III Xornadas sobre Entroido de Galiza.

Relatorios:
- Entroido tradicional de Campañó. A Corrida da 
Rosca, Xosé Fuentes Alende.
- O bombo no Entroido de Laza, Héctor Salgado.
- Viana do Bolo: Cen anos de Entroido, Carlos Ares.
- Pinténs: Entroido no Hío. Xerardo Santomé.
- O Entroido da Limia. Suso Fariñas.
- Presentación das Actas das II Xornadas do Entroido 
de Galiza. 
- Presentación de A Danza dos labregos: estudo sobre 
o Entroido de Marcón, Xosé Anxo Rosales.
- Presentación de Os Xenerais do Ulla. Unidade di-
dáctica para educación infantil e primaria, Carmela 
Sánchez (ETNOGA). 

Actuación musical a cargo de Carmen Gallego (vio-
lín e nyckelharpa) e César Loureiro (zanfona).

Exposición fotográfica: O Entroido en Galiza

19-20/02/16: IV Xornadas sobre o Entroido de Gali-
za.

Relatorios:
- O Entroido tradicional de Xermade, Rafael Quintía.
- Os Reis e o Entroido de Prada (Covelo), Anxo Ro-
sales.
- O proxecto de recuperación da Pita de Eiroás: au-
tenticidade e creación. Lois Pardo.
- Tipoloxía e construción das máscaras do Entroido 
galego, Xosé Manuel Seixas.
- Máscaras e personaxes do Entroido ourensán, Car-
los Ares.
- O carnaval de Hío dende dentro: unha aposta pola 
tradición, Damián Otero.
- O Entroido da Raia, José Rodríguez Cruz.
- Máscara, identidade e transformación, Miguel 
Alonso.

Exposición fotográfica: O Entroido en Galiza.

Memoria de actividades 
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9-11/03/17: V Xornadas sobre o Entroido de Galiza.

Proxección do documental: Madamas e Galáns: his-
toria do Entroido de Cobres.

Relatorios:
- Entrudio de Manzaneda: tradicións e personaxes, 
Daniel Domínguez.
- O Entrudio en Viana do Bolo, Jorge Minas e Iván 
Fernández.
- A figura do Choqueiro das Mariñas Brigantinas, 
Eloi Alonso Freiría.
- Historia do Carnaval en Marín, Queta Otero-Mo-
rales.
- Sátira no Entroido, Carolina Neira.
- Os Pradicadores, Pedro Peón.

Exposición fotográfica: O Entroido en Galiza.

23-24/02/18: VI Xornadas sobre o Entroido de Galiza

Relatorios:
- O Entroido en Brandariz, Daniel González.
- O Entrudo na Serra d’Arga (Portugal), José Carlos 
Pires.
-  Mascaradas da invernía na Península Ibérica, pre-
sentación do traballo fotográfico de Roberto de la To-
rre.
- Sentimento, volantes e campanillas no Entroido 
de Santiago de Arriba, Juan Carlos González e Iván 
González.
- Os Felos de Maceda, Rita Blanco.
- O Entroido de Bande: a figura do Troteiro e a recu-
peración doutras máscaras esquecidas, Maika Rodrí-
guez Domínguez.

Exposición fotográfica: O Entroido en Galiza.

Memoria de actividades
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15-16/03/19: VII Xornadas sobre o Entroido de Galiza.
Relatorios:
- Achegamento ao teatro popular no Entroido de Pazos de Borbén, Xosé Anxo Rosales e Guillerme Ignacio.
- Historia recente do boteiro de Viana do Bolo, Pedro Basalo.
- As máscaras no Entroido ourensán, Xerardo Dasairas.
- A recuperación do Entroido de Samede, Emilia Cagiao.
- Carnaval de Podence: de ritual comunitário a ícone nacional, Patricia Cordeiro.

Presentación de traballos sobre o Entroido da SAGA

Exposición fotográfica: O Entroido en Galiza.

Memoria de actividades 
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Xornadas de Antropoloxía

2-6/11/16: I Xornadas de Antropoloxía: Interme-
diarios do Alén: defuntos, encantos, curandeiros e 
chamáns.

Xornadas de cine etnográfico:
- Em companhia da morte, coloquio co codirector 
do documental Eduardo Maragoto e João Aveleno.
- Terra das Marabillas, coloquio co codirector do 
documental Rafael Quintía.

Ciclo de conferencias:
- Mouros, ánimas, demos e encantos nos grimorios 
e Cirprianillos, Félix Castro. 
- Petróglifos, canteiros e buscadores de tesouros, 
Buenaventura Aparicio Casado. 
- Proxecto audiovisual Palabras Secretas coa direc-
tora Ana Lois.
- Chamáns, cantores e rezadores entre os Tarahu-
mara, Carlos Víctor Rodríguez.
- Romeiros do Alén, Marcial Gondar.
- Transformación e desdobramento, José Luis Car-
dero López.

Curtas documentais da antropóloga Carmen Arnau: 
- Los Chorses, un pueblo de la taiga de Siberia / 
Chamanismo siberiano: Ritual de despedida del invierno.
- Chamanismo siberiano.

Visita guiada ao parque arqueolóxico de Tourón polo 
antropólogo Buenaventura Aparicio Casado.

24-26/11/17: II Xornadas de Antropoloxía: O sagra-
do e o profano: relixiosidade, santuarios, deidades e 
rituais.

Ciclo de conferencias:
- As vésperas: introdución á festa e á romaría, Xosé 
Manuel Vázquez Rodríguez.
- A relixiosidade tradicional da Galiza, Xosé Manuel 
Mariño Ferro.
- Santuarios improvisados e espazo público: unha vi-
sión transnacional, Cristina Sánchez-Carretero.
- Ritos de inciación: o mito da viaxe do heroe ao In-
framundo, Buenaventra Aparicio Casado. 
- Escavación e estudo do santuario de Penafurada de 
Coirós, Antón Malde.
- Os camiños desde o Numinoso e o Sagrado: Homo 
Necans e crise sacrificial, José Luis Cardero López.

Visita guiada ao parque arqueolóxico de Tourón polo 
antropólogo Buenaventura Aparicio Casado.
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16-18/11/18: III Xornadas de Antropoloxía: A mitoloxía galega.

En memoria de Ángel Gilberto Martínez
Proxección do vídeo: As lendas da Pena Molexa narradas por Ángel Gilberto Martínez.

Relatorios:
- Cartografía mítica: estrutura, sentido e poética do territorio da mourindade, Ana Filgueiras.
- Un mito universal: serpes e dragóns, a tradición da Coca, Clodio González Pérez.
- A Raíña Lupa: tan lejos, tan cerca. Mito, historia y memoria, Ana Ruiz Blanch
- (Paleo)Etnografía Jurídica: Olhadas na Fronteira entre o Rito e o Mito, Marcial Tenreiro.
- Os seres míticos na Mitoloxía galega, Antonio Reigosa.
- As cidades asolagadas. As augas e o Alén en Galicia, Antonio Balboa Salgado. 

Actividade cultural de narración de contos tradicionais en Cerponzóns: espectáculo de Raquel Queizás O eco 
das pedras. 
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Colaboración na organización de xornadas e actos culturais

         2015
17-18/01/15: I Mascarada Ibérica Viana do Bolo – Vilariño de Conso
21/03/15: Xornada O lobo. Ameaza o ameazado en Castrelo de Val (Ourense)
25-26/05/16: Xornadas da Novela Histórica da Biblioteca de Verín. 

2016
16-17/01/16: II Mascarada Ibérica Viana do Bolo – Vilariño de Conso
20-31/01/16: I Xorndas do Entroido. Organiza a Asociación etnográfica A Merdeira. Vigo

2017
28-29/01/17: III Mascarada Ibérica Viana do Bolo – Vilariño de Conso
29/09-01/10/17: Euskal Herría Kultur Festa 2017 en Barakaldo

2018
13-14/01/18: IV Mascarada Ibérica Viana do Bolo – Vilariño de Conso
24/04-18/05/18: Exposición temporal 110 anos do tranvía de Verín na Sala de Exposicións do Concello de 
Verín.
07/06-31/08/18: Exposición temporal Eloy Luis André: Erudito esquecido. Biblioteca de Verín.

2019
26-27/01/19 V Mascarada Ibérica Viana do Bolo – Vilariño de Conso

Proxectos, divulgacións e colaboracións
2015

- Colaboración da SAGA co Binche Musee International du Carnaval et du Masque de Bélxica. Dende Xa-
neiro de 2015 a SAGA, continuando co traballo realizado a prol da difusión da cultura galega en Europa, 
participa como colaboradora provedora de contidos co MUM (Museo Internacional do carnaval  e da mascara 
da cidade de Binche, Belxica). Fotografías de Pedro G. Losada no Museo da Máscara de Binche e na Cidade 
da Cultura 2015: Mons. 
- Colaboración co programa de TVG  Alalá especial Entroido (2015)
- A SAGA na Romaría da Malla de Punxeiro (2015)
-A SAGA na “Á Raia: I Mostra de Cinema Ibérico”, que se organiza en Portugal. O compañeiro e realizador 
da SAGA João Bieites presentou nesta mostra, que se celebra na vila portuguesa de Chaves, o noso  docu-
mentario Centeeira. Por cada semente, cen, dirixido por João Bieites e realizado pola SAGA para o colectivo 
Vaipolorío. (10/0515) 

2016
A SAGA súmase e colabora coa plataforma SOS Arte Rupestre Galega para a declaración dos petróglifos de 
Galicia como Patrimonio da Humanidade.

2017
A SAGA colabora no asesoramento antropolóxico do documental Madamas e Galáns. Historia do Entroido 
de Cobres, de Ab Oborigine. Antropoloxía (2017)

2018
As Mariscadoras Galegas no cupón da ONCE. Grazas ao traballo fotográfico e de documentación realizado 
polo fotógrafo da SAGA Pedro G. Losada.

2019
A SAGA colabora no asesoramento antropolóxico do documental O dentón, de Illa Bufarda (2019)
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Viaxes
2015

Viaxe de investigación a Marrocos (Cordilleira do Atlas e Sahara). Parte dos resultados desta viaxe foron 
publicado en: Na terra dos Imazighen. Crónica dunha viaxe de investigación ao Atlas e ao Sahara. Fol de 
Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza, Nº6, año 2016

2016
A Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) acude ao 
Parlamento Europeo en Bruxelas para falar da nosa 
cultura e do traballo que dende a SAGA levamos anos 
facendo a prol da súa investigación e divulgación. 
Alí, o seu presidente Rafael Quintía, acompañado do 
Secretario da SAGA, Miguel Losada, presentaron a 
ponencia O traballo da Sociedade Antropolóxica Ga-
lega (SAGA) dentro do tecido sociocultural galego. A 
SAGA, xunto con outras entidades culturais galegas, 
foi convidado pola europarlamentaria Lidia Senra de 
AGE para participar nas xornadas de debate e reivin-
dicación da cultura galega, e alí fomos recibidos por 
responsables do Parlamento e da Comisión Europea.

2018
Viaxe de investigación a Grecia. Estudo de xeografías míticas e sagradas.

Exposicións
2015

Exposición fotográfica sobre o Entroido galego. 
Organizada pola SociedadeAntropolóxica Galega 
para a Universidad del País Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. Marzo de 2015

2017
Organización da Exposición O Entroido galego. 
Coa colaboración do Concello de Ponteareas. 
Ponteareas, 20/02-03/03/17.

Socios Honoríficos

Nomeamento  como socios honoríficos da SAGA ao 
doutor en Historia Buenaventura Aparicio Casado
e ao doutor en Antropoloxía e doutor en Ciencias das 
Relixións José Luis Cardero López.

Memoria de actividades 
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Imaxes da SAGA

AS CRÓNICAS DE ÁNGEL GILBERTO “PAPIGIL”

A “CAMA DE SAN VICENTE”. UNHA “CAMA DO SANTO”

No Concello de San Sadurniño (Ferrolterra-A Coruña) 
damos co Pico Ferreira -ou Pico de Ferreira-, coñecido 
tamén popularmente na contorna como “Pico de San 
Vicente”. Un monte que resalta particularmente na oro-
grafía dado o seu remate aristado, afilado, contra dos 
xeralizados outeiros suaves e redondeados que o circun-
dan, así como tamén pola súa altitude cumial, que ronda 
os 600 m., ofrecendo un mirador destacado de 360 graos 
para disfrute da observación do espazo que se preside 
na súa punta -terras de San Sadurniño e terras de Moe-
che-. O camiño de ascensión delata afloramentos líticos, 
moitos de resaltables dimensións, que respingan do solo 
resaltando por doquier; pero é no outeiro onde observa-
mos diversas formacións que chaman a atención sobra-
damente dada a súa morfoloxía chea de pías circulares 
máis dúas formacións tipo “silla”, así como tamén...pola 
presencia dunha tumba antropomórfica: a “Cama de 
San Vicente”, cal fica, curiosamente, a carón da pía de 
maior diámetro. 

 A lenda conta que neste outeiro ficou antigamente 
unha ermida advocada a este santo, co paso do tem-
po foi trasladado San Vicente á cercana igrexa de 
San Paio -Patrón da freguesía-; a talla desaparecía 
tódolos días do seu lugar, sendo sempre localizada no 
Pico polo servinte enviado na súa procura polo cura. 
Diariamente, o santo voltaba para sentar na súa Silla 
e durmir na súa Cama. As reiteradas fuxidas do seu 
novo asentamento levaron finalmente á decisión de 
mantelo literalmente Encadeado na igrexa, circuns-
tancia na que permanece a pequena Talla ata o día 
de hoxe.

A devandita ermida de San Vicente desapareceu no 
tempo nembargantes estaba en pé no ano 1.125, se-
gundo reza no documento que rexistra da súa dona-
ción ao Mosteiro do Couto (Xuvia-Narón. A Coruña) 
por parte do señor feudal Pedro Froilaz. No alto do 
Pico pódense achar fragmentos de tégula (tella), dis-
que tamén foi achado un muíño de man e restos dun-
ha “antiga construcción”. No alto do Pico Ferreira 
ubícase “desde hai uns corenta anos” un Repetidor 
de Sinal, cunha caseta que mantén unha estrutura 
exterior construída íntegramente en chapa metálica, 
así como o seu tellado cobertor plano (que “sempre 

In Memoriam
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foi de chapa”); consultada a veciñanza inmediata -Pico de 
Ferreira- sobre a posibilidade de actividade de escombrei-
ra no alto disque “nunca se tiraron restos no Pico, o único 
que se pode atopar as veces é a basura que ten deixado a 
xente: botellas de plástico, algunha bolsa...”.
“Antigamente celebrábase unha romería o 22 de xaneiro. 
Subían en procesión desde San Paio co santo a hombros 
para ir recoller a San Vicente, e baixaban os dous. Can-
do acababa a romería, subían a San Vicente e quedaba de 
novo no Pico” (Ferreira de San Sadurniño e Val de Moe-
che).

“A Silla do Santo pódese ver pero a última vez que subín estaba cuberta polo toxo e as silvas. Está por 
baixo da Cama, ten enriba dela un burato redondo desos con auga. Hai seixo na pedra” (Pico de Ferrei-
ra). 

A xente subía para curar os males da pel na auga da Cama” (Pico de Ferreira).
“Hai unha Cruz na pena alta, téñoa visto eu tamén. ‘Os de antes’ contaban que marcaba o Norte” (Pico 
de Ferreira).
“No alto hai un pozo, nunha pena que soa a oco. A auga pasa por baixo” (Pico de Ferreira).
Indicar tamén da curiosa orientación da talla da Cama, onde a “testa” mira cara ao Poniente e o “pé” 
cara ao Leste.

Imaxes da SAGA



85
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A “Pena da Vella” é un trilito ubicado en Cabo Prior, preto do Porto da Cova. A lenda conta  que “unha vella 
trouxo as pedras sen esforzo, unha na cabeza e as outras debaixo dos brazos, ata o pé do `Coto do Moros´ e 
deixounas alí, cara o mar”.

(Covas-Ferrol. Golfo Ártabro. A Coruña).
-------------------------------------------------------
En terras de Goente (As Pontes-A Coruña) din 
cunha Cruz de Defunto que indica o dramático 
lugaro falecemento dunha persoa. A cruz, la
 o pedestal sobre o que asenta, este conxunto granítico de dúas pezas fica, á súa vez, riba dun rústico pedes-
tal conformado por un conxunto de mampostería pizarrosa.
Ámbalas dúas bandas da cruz fican orientadas unha cara ao Leste e a outra cara ao Oeste -afoto 1-. No so-
porte de pizarra achamos un único chano de Seixo que se ubica perfectamente colocado e integrado entre os 
bloques -afoto 2-; a presencia do seixo nun monumento de carácter funerario relaciónase co rito tradicional 
que outorga unha boa pasaxe da alma do defunto cara ao alén.

Na simboloxía e na liturxia cristiás é destacable 
o papel que xoga Oriente -o Leste- en tanto que 
constitúe o punto cardinal desde onde, a dicir 
dos profetas (Mateo, 24,27, e Lucas, 1, 78-79), 
producirase a segunda venida de Chuscristo e o 
establecemento do seu reino. Non faltan na patrís-
tica referencias á importancia de Oriente (Orí-
genes, Santo Tomás de Aquino ou San Agustín), 
que insisten en que alí amósasenos a maxestade 
de deus mediante o movemento do ceo que parte 
do Oriente, polo que Chuscristo, Luz do mundo e 
representación Solar cristiá, foi chamado “Orien-
te” polo profeta Zacarías, en tanto Daniel tamén 
sinalou que “subíu ao ceo do ceo, polo Oriente”. 

Trátase de razóns que, sempre esgrimidas para considerar a orientación dos edificios litúrxicos, pódense 
aplicar tamén aos soterramentos e ter en conta nas relacións funerarias de orientación.
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Por outra banda, o Oeste representa desde tempos inmemoriais o lugar por onde o sol afunde e desaparece 
no horizonte ao tempo que sobrevén a noite, a escuridade, a inactividade xeral -que non xeralizada- dos Se-
res Vivos, ao tempo en que o mundo pasa a ficar invadido polo tempo da sombra do Descoñecido, do Incer-
to, do Máis Alá, do Outro Mundo, do Alén... Nesta orientación referénciase a precisa ubicación do cachote 
de Seixo.
------------------------------------------------------

Simboloxías solar e xacobea detalladas nun pozo de auga (O Cebreiro, Pedrafita, Lugo)
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Troteiro de Bande 

As chocas dos FelosEsquilas do Ribeirao (Lugo)

Troteiro de Bande 

O Oso de Salcedo (Lugo)

Imaxes da SAGA

O SON DO ENTROIDO
Pedro G. Losada

A PAISAXE HUMANA, CULTURAL E NATURAL DA MAN DOS NOSOS FOTÓGRAFOS
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O CICLO ENMASCARADO DA INVERNÍA
Roberto de la Torre

No noroeste da península ibérica celébran-
se diferentes rituais enmascarados asocia-
dos tanto ó solsticio do inverno como ó 
cambio estacional. 

Figuras con identidade propia que inter-
ceden entre homes e deuses, con poderes 
sobrenaturais que trascenden mais alá da 
persoa que porta o traxe enmascarado.

Esta reportaxe inclúe fotografías documen-
tais en Asturias, León, Zamora e norte de 
Portugal como mostra das decenas de ritos 
que sobreviven ó paso do tempo grazas a 
perseverancia da xente en manter vivas as 
suas costumbres mais ancestrais.

Imaxes da SAGA 

Antruejo Llamas de la Ribera (León)
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Tafarrón y Madama Pozuelo de Tábara (Zamora)

Imaxes da SAGA

Talanqueiras de San Martín de Castañeda (Zamora)
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Campaneiros de La Cuesta - (León)

Careto Paradela (Portugal)
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Zangarrón de Montamarta (Zamora)

Camapanones de Quintanilla de Yuso (León)
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Galán en Villapañada (Asturias)

Imaxes da SAGA 

Velha e Carocho de Costamtim (Portugal)
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Diablo de San Xoán de Villapañada (Asturias)

Madamas y galanes en Valledor (Asturias)
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 Catálogo

A Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) constitúese como unha asociación cultural sen ánimo de lucro e 
declarada de carácter social cuxos obxectivos son a investigación e a divulgación da etnografía, da Prehistoria 
e da Historia de Galicia, da súa cultura tradicional —tanto material como inmaterial— e de todos os aspectos 
enmarcados dentro do campo da antropoloxía social e cultural, así como a promoción de todas aquelas activi-
dades, publicacións, traballos e accións que vaian en beneficio da conservación, divulgación e investigación 
do noso acervo cultural galego.

Para levar a cabo todo este labor, a sociedade conta coa colaboración dun amplo número de profesionais das 
distintas áreas que abrangue o proxecto. Ao abeiro da SAGA reúnense antropólogos, etnógrafos, arqueólogos, 
historiadores, filólogos, artistas plásticos, restauradores de arte, técnicos en audiovisual, músicos e moitos 
outros colaboradores comprometidos coa nosa aventura cultural e social.

Entre os proxectos que ten en marcha a Sociedade Antropolóxica Galega cabe salientar:

Traballo editorial:
A realización de documentais e doutros traballos audiovisuais no eido da divulgación do patrimonio material 
e inmaterial da cultura galega. Cítense: Muíños. A memoria da auga (2016), Comuneiros. Cen anos de vida 
e loita polo monte de Salcedo (2011), Sete Camiños, encrucillada do tempo (2011) ou a triloxía Centeeira 
(2014), O palleiro de herba (2013) e Metocas (2012).
A organización de presentacións, xornadas e conferencias sobre os temas obxecto do noso labor. Entre elas 
podemos salientar as xornadas anuais: “Xornadas sobre o Entroido en Galiza” e as “Xornadas sobre Antropo-
loxía”.
A posta en marcha de proxectos de investigación antropolóxicas sobre diferentes aspectos que van dende o
campo das crenzas, da relixiosidade e do mundo simbólico galego ata a antropoloxía urbana. A realización de 
programas de posta en valor do patrimonio material e inmaterial, entre os que se inclúe a creación de roteiros 
culturais. Formou parte da comisión técnica para a posta en marcha e divulgación do proxecto de creación do 
Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños. Tamén formou parte do proxecto de arqueoloxía social do 
castro de Mallou e, xunto á Universidade de Vigo, do proxecto Alto Támega, accións na paisaxe patrimonial, 
entre outras moitas iniciativas e proxectos.

- A publicación do anuario Fol de Veleno. Revista de Antropoloxía e Historia de Galiza.
(ISSN: 2253-837)
- A publicación do seu boletín informativo Caderno de Campo (ISSN: 2254-3406).
- A publicación de SAGA. Revista dixital de investigación. (ISSN: 2254-5964).
- A publicación da súa colección Cadernos da Sociedade Antropolóxica Galega (ISSN:
2341-099X)
- A publicación das Monografías da Sociedade Antropolóxica Galega (ISSN:2341-0353). Colección de mo-
nografías de temática antropolóxica, etnográfica ou histórica.
- A publicación doutros libros de corte antropolóxico ou histórico.

Máis información:
http://www.antropoloxiagalega.org
http://sociedadeantropoloxicagalega.wordpress.com
infosaga@antropoloxiagalega.org

Sociedade Antropolóxica Galega
Centro Sur.
R/ Luis Braille, 9
36003 Pontevedra
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LIBROS

Albión galaica.Unha viaxe polas antigüidades e tradi-
cións de Gales e Inglaterra.

Miguel Losada

20.5×15
314 páxinas
2015
I.S.B.N.: 978- 84-16121-34-2
PVP: 18 €

Patrimonio inmaterial de San Martiño de Salcedo

Rafael Quintía Pereira

20.5×15
570 páxinas
2014
I.S.B.N.: 978-84-16121-16-8
PVP: 18 €

Alicornio. O poder do corno de unicornio na medicina 
tradicional galega.

Rafael Quintía Pereira

20.5×15
370 páxinas
2013
I.S.B.N.: 978- 84-616-5814-5
PVP: 18 €

Para cantar veño eu! Unha viaxe pola cultura musical 
galega da man dos Chichisos.

Rafael Quintía Pereira

23x16
274 páxinas
I.S.B.N. 978-84-615-4507-0
PVP: 18 €

Catálogo
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Achegas ao patrimonio inmaterial galego

Coordinador: Rafael Quintía Pereira
Autores/as: Sara Alonso Mallo, Lina Álvarez Iglesias, Carlos X. Ares Pérez, 
Víctor Caride Abalde, Ana Durán Penabad, Pilar López Vilas,  Lidia Mariño 
Ventoso, Natividad Rey Ordóñez e Cruz Vázquez Torres.

202 páxinas
Ano: 2018
I.S.B.N.: 978- 84-948682-1-4
PVP: 15€

Atas das Jornadas das letras galaico-portuguesas 2012-2014 

Editorial: Sociedade Antropolóxica Galega
24×16 cm
268 páxinas
I.S.B.N. 978-84-16121-28-1

PVP: 15€

Actas das I Xornadas sobre o Entroido de Galiza

Editorial: Sociedade Antropolóxica Galega
24×16 cm
120 páxinas
I.S.S.N. 2341-0019
PVP: 10€

Actas das II Xornadas sobre o Entroido de Galiza

Editorial: Sociedade Antropolóxica Galega
24×16 cm
224 páxinas
I.S.S.N. 2341-0019

PVP: 12€

Catálogos
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MONOGRAFÍAS 

Na colección Monografías da Sociedade Antropolóxica Galega, cunha periodicidade cuadrimestral, publica-
mos esta nova selección na que pretendemos dar a coñecer diferentes traballos de investigación que, ao noso 
entender, achegan novas ideas e datos interesantes para a reflexión e o coñecemento do mundo cultural galego 
no seu sentido máis amplo e antropolóxico.
Impresión: branco e negro
Tamaño:21×15
I.S.S.N. 2341-0353

O uso das pedrafitas no Neolítico galego
Estudo das pedrafitas de observación astronómica e 
das pedrafitas fálicas.

X. Alberte Alonso Fernández

74 páxinas
PVP: 10 €

Petróglifos inéditos das comarcas de Ourense e de 
Allariz-Maceda

José Antonio Gavilanes

230 páxinas
PVP: 12 €

A danza dos labregos. Estudo do entroido de Marcón.

Xosé Anxo Rosales González

86 páxinas
PVP: 10 €

Uso simbólico do cuarzo na cultura galega. Aspectos 
etnográficos e arqueolóxicos.

Rafael Quintía Pereira

174 páxinas
PVP: 10 €

Monte das Croas: Antropoloxía dun castro.

Rafael Quintía Pereira

136 páxinas
PVP: 12 €

Catálogo
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Catálogo

CADERNOS

As Madamas e o sacrificio do galo.
O Entruido do concello de Vila Boa do Morrazo

Xosé Anxo Rosales
21×15

44 páxinas
2014
I.S.S.N. 2341-099X
PVP: 5 €

FOL DE VELENO
Fol de Veleno. Anuario de Antropoloxía e Historia de Galiza é unha publicación na que prevalece o interese 
divulgativo e de labor social, nun intento por achegar á cidadanía temas culturais que normalmente permane-
cen circunscritos ao ámbito académico ou especializado. O anuario está pensado, xa que logo, como un espazo 
libre e de calidade onde especialistas da etnografía, da arqueoloxía, da historia e da antropoloxía galega poidan 
expor as súas achegas e as súas investigacións. Ademais ofrece aos novos investigadores que traballan no eido 
da descuberta e da recuperación da nosa cultura popular e da nosa historia unha canle onde publicar os seus 
traballos. Fol de Veleno tamén está aberto ás achegas doutros investigadores de fóra de Galicia e a traballos 
alleos ao ámbito galego pero que pola súa temática poidan ser de interese para os nosos lectores. O anuario 
véndese nas librerías e a través da nosa web. Todos os ingresos obtidos coa venda do anuario van destinados 
integramente ao financiamento deste proxecto editorial como único xeito de garantir a viabilidade da publi-
cación.

Dirección: Rafael Quintía 
Redactor xefe: Miguel Losada
I.S.S.N. 2253-8437
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Centeeira. Por cada semente, cen

REALIZACIÓN E DIRECCIÓN: João Bieites
PRODUCIÓN: Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) en colaboración 
coa asociación Vaipolorío
2014
IDIOMA V. O.: Galego

PVP: 6 €

Sete Camiños, encrucillada no tempo 

DIRECCIÓN: Rafael Quintía e Lukas Santiago 
REALIZACIÓN: Lukas Santiago e João Bieites 
PRODUCIÓN: Sociedade Antropolóxica Galega 
(SAGA) en colaboración con Faro de Ons Producións. 
2011
IDIOMA V. O.: Galego

PVP: 8 €

- Muiños. A memoria da auga.
Dirección e guión: Rafael Quintía.
Realización: João e Miguel-Ângelo Bieites.
2016.
Idioma VO: Galego.
PVP: 6 €

- Comuneiros. Cen anos de vida e loita polo monte 
de Salcedo
Dirección e guión: Rafael Quintía
Realización: João Bieites,
Produción: Sociedade Antropolóxica Galega
(SAGA) en colaboración coa Comunidade de Monte 
de San Martiño de Salcedo
IDIOMA V. O.: Galego
PVP: 6 € 

- Metocas
Realización: João Bieites,
Produción: Sociedade Antropolóxica Galega
(SAGA) en colaboración coa asociación Vaipolorío 
2011
IDIOMA V. O.: Galego
PVP: 6 €
- O Palleiro de Herba
Realización: João Bieites
Produción: Sociedade Antropolóxica Galega
(SAGA) en colaboración coa asociación Vaipolorío 
2013
IDIOMA V. O.: Galego
PVP: 6 €
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