
1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

O Paraíso tamén estivo sempre na Terra 
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A Cultura Popular na Galicia Medieval:  

Ocio e Devocións 

 

RESUMO 

A cultura popular constituíu un dos eixos da Idade Media, pois case a totalidade 

da poboación, neste caso concreto do noroeste peninsular, era partícipe ou comprendía 

os seus significados. Nesta cultura, o ocio e os seus elementos tiñan unha importancia 

capital, sobre todo pola súa función na concepción do tempo e a estreita relación coa 

devoción, expresadas ambas, principalmente, no marco espazo-temporal da festividade. 

A pesares da relevancia da festividade o ocio, como a devoción, non se restrinxía 

a este contexto; a vida cotiá foi tamén escenario das súas manifestacións concretas, tales 

como a risa, o baile ou o xogo. Estas manifestacións e a súa relación co cristianismo 

“oficial” evolucionaron ao longo da Idade Media, orixinando un proceso de aculturaciñn 

no que dúas culturas, a popular e a cristiá, aportaron e determinaron a cultura medieval.  

PALABRAS CHAVE 

Cultura popular medieval, ocio, concepción do tempo, devoción, festividade. 

 

RESUMEN 

La cultura popular constituyó uno de los ejes de la Edad Media, pues casi la 

totalidad de la población, en este caso concreto del noroeste peninsular, era partícipe o 

comprendía sus significados. En esta cultura, el ocio y sus elementos tenían una 

importancia capital, sobre todo por su función en la concepción del tiempo y su estrecha 

relación con la devoción, expresadas ambas, principalmente, en el marco espacial y 

temporal de la festividad. 

A pesar de la relevancia de la festividad, el ocio, como la devoción, no se 

restringía a este contexto; la vida cotidiana fue también escenario de sus 

manifestaciones concretas, tales como la risa, el baile o el juego. Estas manifestaciones 

y su estrecha relaciñn con el cristianismo “oficial” evolucionaron a lo largo de la Edad 

Media, originando un proceso de aculturación en el que las dos culturas, la popular y la 

cristiana, aportaron y determinaron la cultura medieval. 

PALABRAS CLAVE 

Cultura popular medieval, ocio, concepción del tiempo, devoción, festividad. 

 

SUMMARY 

Popular culture was one of the Middle Ages‟ central concepts since almost the 

whole population, in this case specifically that of the northeastern corner of the 

Peninsula, participated in it or understood its meanings. Leisure and its different facets 

held prime importance in this culture especially because of their function in the 
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conception of time and its intimate relationship with devotion, both expressed 

principally within the spatial and temporal framework of the religious festival.  

In spite of the importance held by the religious festival, leisure, like devotion, 

were not limited to this context. Daily life was another space where it manifested itself 

concretely, in laughter, dance or games. These manifestations and their intimate 

relationship with „official‟ Christianity changed over the course of the Middle Ages, 

giving rise to a process of acculturation in which both cultures, popular and Christian, 

contributed to and determined medieval culture. 

KEY WORDS 

Medieval popular culture, leisure, conception of time, devotion, religious 

festival. 
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INTRODUCIÓN E OBXECTIVOS 

 

Non hai cousa máis seria nesta vida coma o humor, a risa ou o pracer. Esta 

afirmación pode parecer contraditoria para a nosa sociedade contemporánea, segundo a 

cal mesturar os conceptos “seriedade” e “risa”, “humor” ou “pracer” na mesma oración 

semella un contrasentido. Todo o que se considera serio, como a política, a relixión, a 

economía, etc., semella incompatible co ocio e con todo aquilo que se lle relaciona. Na 

Antigüidade, tal como hoxe en día, por un lado estaba o otium e polo outro o negotium, 

por unha banda o desfrute e pola outra o traballo, se ben esta relación variou ao longo 

dos séculos. Mais, a pesares desta separación, o sentido do humor é unha característica 

que nos define como ser humano, é unha das aprendizaxes que se adquiren na nosa 

maduración como persoas e, por qué non dicilo, unha calidade bastante apreciada. 

Seriedade e humor están radicalmente separados, mais, se se me permite a redundancia, 

a risa non é cuestión de risa. Sobre todo porque a nosa sociedade tende a darlle cada vez 

máis importancia ao carpe diem, e por iso o ocio chegou a ser na actualidade un dos 

sectores de negocio máis importante. Por resumir dalgunha maneira: a vida é algo tan 

serio que é mellor tomala con humor. 

Como non podería ser doutra maneira, as claves do presente aparecen 

descifradas na historia que nos precede e a nosa sociedade é herdeira do seu pasado; o 

caso da actitude cara ao ocio non é unha excepciñn. Desde o punto de vista “oficial”, o 

ocio non estivo ben considerado na Idade Media. Segundo os moralistas, todo tempo 

non dedicado a Deus tiña un estatuto de menor importancia. Mais isto non quere dicir 

que fose absolutamente condenado; a Igrexa medieval tamén foi comprensiva ante as 

manifestacións do ocio e incluso permitía certos momentos de folganza nos membros 

do seu estamento. Neste período, os momentos de ocio tiveron un importante papel; é 

máis: o ocio formou parte da vida cotiá tanto coma o traballo, a relixión, as 

preocupacións ou mesmo a morte. É certo que estivo sempre en permanente vixilancia, 

pois todo o relacionado co gozo no mundo terreal foi relacionado co paganismo e 

asimilado ó pecado, á parte carnal do ser humano. Sen embargo, o feito de ser asimilado 

cunha parte constituínte do ser humano, aportáballe en certo sentido o seu respaldo. 

Corpo e alma, a segunda sen dúbida mellor considerada ca o primeiro, pero ámbolos 

dous parte da nosa esencia. O ocio, o desfrute, o gozo, a risa, etc. son parte de nós, aínda 
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que só sexa, nos recorda o Liber Sancti Iacobi no seu primeiro libro, como tentacións 

que Deus sitúa no noso camiño para pórnos a proba
1
. 

Foi a partires dos últimos séculos da Idade Media cando o ocio comezou a ser 

excluído das cousas serias, de xeito paralelo á cada vez máis firme separación entre o 

sagrado e o profano. A causa principal deste proceso foi o nacemento do tempo do 

mercador. Segundo este, todo tempo que non tiña a finalidade do beneficio económico 

era perdido; desde este punto de vista, o tempo era ouro. Esta concepción do tempo e do 

seu aproveitamento conviviu nestes últimos séculos medievais coa concepción popular, 

na que o traballo tiña outra finalidade fundamental (ademais da propia supervivencia): 

poder gozar do seu produto en determinados momentos, principalmente nas 

festividades, sen buscar unicamente o beneficio económico. Ambas concepcións 

conviviron pero finalmente a primeira impúxose á segunda nos séculos posteriores á 

Idade Media. 

  Neste proceso, foi clave o Concilio de Trento. A partir deste concilio, a Igrexa 

amosou unha maior perseveranza no control dos momentos de ocio, especialmente do 

ocio popular. Igrexa e precapitalismo tentaron apartar o ocio do lado serio e importante 

da vida, o que conseguiron en gran parte no caso das clases altas da sociedade. Nos 

séculos XVII e XVIII as elites foron “civilizadas”
2
 e se impuxo por completo o espírito 

burgués mercantilista no que prima o beneficio económico por riba de todo. Unha 

minoría da sociedade (as elites relixiosas e por primeira vez as seculares), pero a máis 

poderosa, comezou a ser hostil cara ao ocio popular. O que non impediu que mantivera 

os seus tempos, espazos e manifestacións, así coma os seus protagonistas, aínda que 

fora de maneira marxinal. Sen embargo, este proceso fica fóra do noso marco temporal. 

 

A continuación, citaranse os principais obxectivos do traballo. Un deles é a 

intención de abordar a Idade Media desde un punto de vista diferente, no que destaquen 

especialmente os momentos de alegría, pracer ou gozo. Isto non significa inventar unha 

“amable Idade Media”, senñn simplemente resaltar a importancia e a trascendencia 

destes momentos nesta época, sobre todo se temos en conta tamén a maior presenza 

                                                 
1
 MORALEJO, A. (dir.), Liber Sancti Iacobi, Codex Calixtinus, Xunta de Galicia, A Coruña, 2004, p. 12. 

2
 Para este concepto, ver CHARTIER, R., El mundo como representación. Historia cultural: entre 

práctica y representación, Gedisa Editorial, Barcelona, 2000, pp. 81 e seg. 



17 

 

daqueles momentos que poderiamos definir coma opostos: a fame, a incerteza, o medo, 

etc. 

O obxectivo xeral é o estudo da cultura popular na Idade Media galega, o seu 

concepto, características, dificultades, etc., e especialmente de tres das súas 

manifestacións: a concepción do tempo, o ocio e a devoción e relixiosidade. Un estudo 

que se enfoca desde o punto de vista da longa duración, coa finalidade de apreciar os 

posibles cambios e evolucións que tiveron lugar precisamente neste período histórico no 

que se intensificou a relación desta cultura co cristianismo. Por isto, os contactos, 

diverxencias, contrastes ou coincidencias entre a cultura popular e a cultura avalada 

polo poder (especialmente a eclesiástica) serán tamén do noso interese. 

Dentro deste obxectivo xeral, a atención centrarase especialmente na relación 

entre as manifestacións da cultura popular anteditas: o ocio e a concepción do tempo; o 

xeito no que os momentos de ocio, cotiás e extraordinarios, se relacionaban co traballo, 

as obrigas socioeconómicas ou coa devoción, contribuíndo ao reforzo da concepción do 

tempo propia dos séculos medievais. E tamén do ocio coa devoción e relixiosidade, 

sobre todo no marco temporal concreto da festividade, no que ámbalas dúas 

manifestacións expresaban a súa estreita conexión e unha grande parte dos seus 

significados. 

 Primeiro se analizará a concepción do ocio na Idade Media, dado que cada etapa 

histórica podía ter a súa maneira de concibilo, e a continuación procederase ao estudo 

da concepción do tempo desde o punto de vista popular e as súas características. Unha 

vez analizadas ambas realidades, poderase comprender mellor o papel que xogaba o 

ocio e os seus tempos na concepción do tempo. Para acadar estes obxectivos, é preciso 

cumprir outros máis concretos. 

Para unha mellor comprensión da relación entre o tempo e o ocio, analízase o 

calendario desde diversos puntos de vista, dando maior relevancia ás fontes do noroeste 

peninsular mais non exclusivamente. O calendario é unha manifestación directa da 

concepción do tempo e, como tal, reflicte os seus aspectos e referencias fundamentais. 

Se o ocio é un deles debe aparecer, tal e como se verá, especialmente algúns dos seus 

momentos: as festividades. Analízanse en primeiro lugar determinados instrumentos 

escritos e visuais empregados pola Igrexa para inculcar a súa concepción do tempo, nos 

que se pode apreciar e analizar a presenza da cultura popular e do ocio. 
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Despois disto, trasladamos o enfoque cara o ocio desde o punto de vista 

temporal. A finalidade é examinar a súa existencia na vida da comunidade, tanto na vida 

cotiá como no tempo extraordinario, e a súa relación con outras manifestacións sociais 

como o traballo. 

Como terceiro aspecto, a atención sitúase nun dos principais contextos temporais 

do ocio: a festividade. O obxectivo é o estudio das súas características e tipos, así como 

o por qué da súa importancia na concepción do tempo, especialmente na concepción 

cíclica propia da cultura popular. 

Unha vez vistas as súas características e importancia, o seguinte obxectivo é o 

estudo dos tempos da festa nun marco territorial e temporal determinado (Galicia e 

norte de Portugal dos séculos XV e XVI antes de Trento) centrándose nun tipo de 

festividade concreta, as festas de gardar. A finalidade é o análise do calendario festivo 

que tamén regulaba o paso do tempo da comunidade, os períodos de maior e menor 

presenza destas festividades, tendo tamén en conta a súa variedade. 

Esta parte do estudo permitirá igualmente unha primeira aproximación entre o 

ocio e a devoción, ou o que é o mesmo: a relación entre o calendario litúrxico e o 

festivo dun territorio concreto.    

A continuación, tratarase de relacionar o calendario festivo xeral (que incluía 

festividades relixiosas e tradicionais) con outras realidades socioeconómicas, non só e 

exclusivamente o traballo. O obxectivo é a reafirmación da complementariedade entre 

tódalas actividades do ser humano como membro dunha sociedade; é dicir, que o ocio 

contaba cuns tempos respectados e perfectamente interrelacionados con outras 

manifestacións sociais (traballo, culto, obrigas forais, etc.) 

Unha vez analizada a importancia dos momentos de ocio no calendario, 

centrarémonos na estreita relación que mantiñan o ocio e a devoción, especialmente 

nunhas datas concretas: as festividades. O ocio non era incompatible coa devoción e nin 

moito menos coa relixiosidade e a “ortopraxe” de carácter máis popular, de tal maneira 

que os numerosos contextos temporais festivos eran aproveitados para a expresión de 

ambos. Deste xeito, o que se pretende é ligar tamén coa concepción tempo e co 

calendario as prácticas e crenzas relixiosas, tal como se fixo no caso das manifestacións 

de ocio coas que se complementaban.  
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Na segunda parte do estudo, a nosa atención situarase no análise das 

manifestacións de ocio concretas, de maneira especial as seguintes: a risa; a música, o 

canto, a danza e o baile; o comer e o beber; e o xogo, nalgunhas das súas diversas 

formas. O obxectivo é acadar unha mellor comprensión da súa concepción e evolución, 

e sobre todo destacar a importancia da súa presenza, función e significados durante os 

séculos medievais; de novo, Galicia e o noroeste peninsular son o marco territorial de 

referencia, mais tamén outras zonas da Península Ibérica teñen a súa presenza. 

No caso da risa, trataremos de analizar algunhas das reflexións e debate ao seu 

arredor, os seus diferentes tipos e as súas diferentes concepcións, de tal maneira que 

podía oscilar desde o pecado ata o seu emprego por parte da Igrexa na predicación 

baixomedieval. 

No que se refire á música, canto, danza e baile, a finalidade é destacar o seu 

importante papel no culto, devoción e relixiosidade, especialmente desde o punto de 

vista popular, así como a súa presenza en numerosos contextos espaciais e temporais da 

vida da comunidade. Por isto, tamén se prestará atención a algunhas das figuras máis 

representativas que facían posible esta presenza, tanto músicos como bailadores ou 

danzantes. 

Ao centrarnos nos actos de comer e beber, o obxectivo principal é o de tratar de 

destacar a súa función social, mais que centrarnos na súa dimensión fisiolóxica. Por este 

motivo, o que se busca é a análise do acontecemento social por excelencia destas 

características: o banquete e os seus diversos significados e contextos, tamén coas súas 

prohibicións e regulacións. 

No caso do xogo, a análise ten o obxectivo de centrarse na súa concepción para a 

continuación reflexionar sobre a presenza na vida cotiá dos xogos cun maior carácter 

popular, os seus tipos, regulación e principais contextos espaciais e temporais. 

Deseguido, pasaremos a centrarnos no estudo do xogo amoroso para examinar a súa 

importancia para a comunidade, tanto desde o punto de vista social como cultural. 

 Por último, haberá unha breve análsie sobre outras manifestacións cunha menor 

presenza nas fontes, pero que sen dúbida formaban parte da vida cotiá dos homes e 

mulleres da Idade Media galega: o paseo e os baños. 
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Acorde con estes obxectivos, o traballo estruturarase nos seguintes apartados: en 

primeiro lugar, a definiciñn dos conceptos clave, especialmente dos conceptos “ocio” e 

“cultura popular”, e a exposiciñn da metodoloxía e das fontes. A continuaciñn, realízase 

un percorrido historiográfico polas principais correntes historiográficas coas que se 

relaciona este traballo: a Historia Cultural, en concreto a cultura popular, e a Historia 

das Mentalidades. Despois, analizarase o ocio e o seu papel na cultura popular na Idade 

Media galega, especialmente a súa relación coa concepción do tempo e a súa relevancia 

na representación desta concepción. Acto seguido, estúdanse sobre todo os tempos de 

ocio e a súa presenza tanto na vida cotiá como no tempo extraordinario, o que nos 

levará ao estudo da festa e dos seus principais elementos. A continuación, analízanse as 

datas festivas na Galicia dos últimos séculos medievais ata o Concilio de Trento e a 

relación do calendario festivo con outros calendarios como o socioeconómico, o laboral, 

o litúrxico, etc. Deseguido, e unha vez vistos os principais contextos temporais festivos, 

estúdase a estreita relación entre o ocio e a devoción precisamente no marco da 

festividade, durante a que tiña lugar algunhas das máis importantes manifestacións de 

ámbalos dous. Despois da análise do ocio e a devoción en relación coa concepción do 

tempo, a atención centrarase nas manifestacións de ocio concretas e na súa presenza na 

vida cotiá e festiva dos homes e mulleres da Idade Media, a través dos seus principais 

contextos, tipos e protagonistas.  

Todos estes capítulos nos levarán a unha mellor comprensión da cultura popular 

e dalgunhas das súas principais manifestacións: a concepción do tempo, a devoción, a 

práctica relixiosa e, especialmente, o ocio e a súa importancia na sociedade medieval 

peninsular. 
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1- CONCEPTOS CLAVE, METODOLOXÍA E FONTES 

Neste apartado, realízase unha breve contextualización dos marcos espacial e 

temporal, para definir a continuación os dous conceptos esenciais: o ocio na Idade 

Media galega e a cultura popular. 

O marco temporal é a Idade Media nun sentido amplo: desde os inicios da 

consolidación do cristianismo os primeiros séculos medievais ata o Concilio de Trento 

(1545-1563), que marca un antes e un despois no tema da cultura popular e na 

relixiosidade, tal e como se dixo. A delimitación deste marco temporal amplo 

xustifícase en primeiro lugar pola cronoloxía das principais fontes utilizadas, que se 

sitúan a comezos e finais da Idade Media (as obras de san Martiño de Braga e os 

sínodos baixomedievais). E en segundo lugar, porque isto nos permite analizar a 

evolución diacrónica dalgunhas das manifestacións do ocio e a súa relación e 

consolidación no marco do cristianismo. 

En canto ao espazo, limítome ás fronteiras históricas da Gallaecia (Gallaecia 

romana e reino medieval de Galicia), que se corresponden cunha certa homoxeneidade 

cultural, no que se refire á lingua, tradicións, paisaxe, modo de vida, etc., e o mesmo 

sucede coas manifestacións do ocio. Neste senso, hai que recoñecer que o cuadrante 

noroeste non constitúe unha illa dentro de Europa. As manifestacións do ocio en Galicia 

durante a Idade Media non son especiais, son máis ou menos compartidas co resto do 

occidente europeo. Non podería ser doutra maneira, dado que os territorios europeos 

compartían unha mesma maneira de concibir o mundo, o tempo e o espazo, e unha 

mesma maneira de relacionarse coa natureza, coa divindade e co Máis Alá. Con todo, 

tódolos territorios teñen as súas peculiaridades, como é o caso destas manifestacións. 

Para contextualizar mellor o caso galego, recórrese tamén a fontes doutros territorios, 

para establecer comparacións e servir de apoio documental. Por iso a Península Ibérica, 

especialmente a Coroa de Castela, ten tamén unha importante presenza no traballo. 

 

1. 1.  Os conceptos “ocio” e “cultura popular” 

 O primeiro concepto clave, o “ocio”, enténdese nun sentido amplo. 

Evidentemente, non se trata do concepto actual ligado ó tempo libre ou de vacacións, 

pois ningunha destas dúas concepcións existía na Idade Media. As vacacións son unha 

realidade contemporánea, e non había tempo libre nun sentido estrito porque a propia 
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concepción do tempo o impedía; esta categoría, ligada ao ser humano, só se entendía na 

medida en que se ocupara con algunha tarefa
3
. Aquí enténdese por “ocio” todos aqueles 

momentos nos que o pracer, a diversión, o gozo ou mesmo o benestar e descanso están 

presentes. O que inclúe un gran número de manifestacións que, por algunha ou outra 

fonte, sabemos que estiveron presentes na vida dos homes e mulleres da Idade Media: a 

risa, a festa e as celebracións, a música, o baile, o xogo, o sexo, comer e beber, certos 

traballos, o humor, a palabra satírica e licenciosa… Todas estas manifestaciñns tiðan un 

significado preciso, a súa razón de ser, e unha consideración por parte do poder oficial 

que foi evolucionando ao longo dos séculos. 

 

O concepto “cultura popular” é sen dúbida complexo, sobre todo no extenso 

marco temporal que constitúe a Idade Media. Unha definición absoluta é imposible (e 

tamén innecesaria), pois sempre existirán diversos matices segundo o enfoque do autor 

e, sobre todo, segundo o período histórico e incluso séculos aos que nos refiramos. A 

confusión arredor deste concepto é a nota predominante; sen embargo, cremos que se 

poden perfilar unha serie de características básicas da cultura popular, incluída a cultura 

popular medieval
4
. 

Un primeiro aspecto a ter en conta é que a propia definiciñn de “cultura” xa é 

unha primeira dificultade. Aquí enténdese “cultura” como toda unha serie de 

coñecementos, adquiridos como membros dunha sociedade determinada, que nos 

permiten desenvolvernos e realizarnos como persoas desa sociedade e interactuar co 

resto de persoas e co mundo que nos arrodea, tanto material coma espiritual. Sen 

dúbida, trátase dunha definición un tanto xenérica, pero coa flexibilidade necesaria 

como para incluír nela os aspectos tan diversos que se tratan neste traballo. É preciso 

destacar nesta definiciñn a idea de “sociedade”, pois na Idade Media o individuo é ante 

                                                 
3
 ISIDORO DE SEVILA, Etimologías, I, ed. por MARCOS CASQUERO, M. A. e OROZ RETA, J., 

Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1982, libro V (“Acerca de las leyes y los tiempos”), 31, pp. 

540-543. 
4
 Para a definición da cultura popular, ver GUREVICH, A., Medieval popular culture: problems of belief 

and perception, Cambridge, 1998, especialmente as páxinas da introducción; ou  LLINARES GARCÍA, 

M., Mouros, Ánimas, Demonios. El imaginario popular gallego, Akal, Madrid, 1990, pp. 37-56. Sobre a 

problemática do concepto, CHARTIER, R., Culture populaire: retour sur un concept historiographique, 

Centro de Semiótica y Teoría del espectáculo da la Universitat de València, Valencia, 1994. Para a 

relaciñn entre a cultura popular entendida como “subalterna” e a cultura “dominante”, GRAMSCI, A., 

Cuadernos de la cárcel, nº 27, Era, México, 1999-2000, pp. 201-207. 
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todo membro do grupo e é neste núcleo onde adquire o se propio “eu”
5
. Aí temos polo 

tanto unha primeira característica da cultura popular medieval: é propia do grupo social, 

e é deste grupo de onde xorde e se desenrola. Trátase dunha cultura sen nome propio, 

como si pode e soe ter a cultura letrada e culta. Por iso podemos definila como cultura 

“popular”, porque é basicamente o pobo, en xeral, o seu creador e protagonista. A 

complexidade do termo “popular” dáse no momento en que se trata de definir qué 

entendemos por “pobo”, e sobre todo na Idade Media
6
. Sen embargo, contamos coa 

vantaxe de que non é necesario establecer unhas fronteiras para definir a cultura popular 

medieval, porque tódolos estamentos eran partícipes, excepto unha minoría. A nobreza e 

parte do clero compartían co campesiñado certos aspectos da concepción do mundo que 

caracterizaba a cultura popular e, como tal, coincidían en moitos dos actos sociais, en 

parte da percepción da realidade e da relación entre o ser humano e a divindade, etc. 

Esta primeira característica, que liga fortemente a cultura cos seus creadores e 

con quen a desenvolven (o ser humano, as persoas), lévanos a unha segunda: dado que a 

inmensa maioría da poboación medieval (incluídos os nobres) era iletrada e analfabeta, 

a súa cultura tiña que ser inevitablemente oral. Isto non quere dicir que aquelas persoas 

que souberan ler e escribir quedasen excluídos desta cultura (había clérigos que 

escribían e participaban da cultura popular, e a medida que avanzaron os séculos a 

porcentaxe de xente letrada foi aumentando moi paseniño), pero a súa maneira de 

concibir a realidade e, sobre todo, de enfrontarse a ela, era radicalmente diferente. Polo 

tanto, a cultura popular é fundamentalmente unha cultura oral.  

Este feito implica unha terceira característica. Nunha sociedade cristiá, 

fortemente influída pola relixión, a escritura gozaba dun estatuto privilexiado. O 

                                                 
5
 GUREVICH, A., Los orígenes del individualismo europeo, E. Crítica, Barcelona, 1997, pp. 10 e seg., e 

82 e seg. 
6
 Na obra do rei Afonso X, o pobo aparece definido como o conxunto de habitantes dun territorio, sen 

distinción de clase ou estamento, vinculados a través do propio territorio e da figura superior do monarca, 

e desbñtase expresamente a idea de que o pobo soamente fora a “gente menuda”. Esta maneira de 

concibir o pobo encaixa coa nosa idea de que a cultura popular medieval non ten fronteiras sociais pois 

non provén exclusivamente das clases baixas ou do terceiro estamento, aínda que é no mundo do 

campesiñado, mariñeiros, pastores e xente iletrada en xeral, estreitamente ligada á natureza, onde a 

cultura popular tiña un maior aval, importancia social e significación. Polo tanto, era nesta parte do 

“pobo” onde máis influía no que se refire á súa concepciñn da realidade, actitude vital, relixiosidade e 

mentalidade en xeral, pero todo o pobo (unha grande mayoría canto menos) era parte e partícipe. Sobre o 

concepto de “pobo” de Afonso X, ver VALDALISO CASANOVA, C.,”El pueblo visto desde la corte. La 

representaciñn del pueblo en la obra legislativa e historiográfica de Alfonso X el Sabio”, Signum, vol 12, 

nº 1 (2011), pp. 98-110. Cita da segunda Partida, título X, lei 1 na p. 103; [en liña] 

<file:///C:/Users/PC/Desktop/Dialnet-ElPuebloVistoDesdeLaCorte-3732687.pdf> (consultada en xuño de 

2015). 

file:///C:\Users\PC\Desktop\Dialnet-ElPuebloVistoDesdeLaCorte-3732687.pdf
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cristianismo é unha das relixións do libro () e, polo tanto, a palabra escrita é a 

fonte da divindade e, por conseguinte, do poder. Por isto, a cultura escrita contaba cun 

maior aval. Sen embargo, a oralidade contaba tamén co seu respaldo e mesmo foi a 

maneira no que a Igrexa se aproximou aos fieis, como por exemplo a través da 

predicación, na que os elementos da cultura popular estaban moi presentes. 

O feito de ser unha cultura oral implicaba que a súa reprodución e conservación 

non dependía da escritura (non polo menos ata ben entrada a Idade Media), senón da 

memoria. Aínda que a escritura era ben coñecida polas clases populares, estaba 

reservada para outras manifestacións sociais e culturais; a cultura popular non precisou 

ata fai ben pouco do feito de ser fixada por escrito para existir e subsistir. O paso dunha 

cultura da palabra oral a unha cultura da escritura é un fito fundamental nunha 

sociedade, cos cambios que iso supón no funcionamento da memoria
7
. Ao non depender 

da escritura (que loxicamente é moi posterior á oralidade), a cultura popular debeu 

contar con outro método de conservación, o que nos leva a unha cuarta característica: a 

súa tendencia á estabilidade (non inmobilismo) e o forte peso da tradición, cara á que as 

sociedades cun grande peso da cultura escrita amosan unha maior actitude crítica
8
. A 

cultura popular reprodúcese mediante un aprendizaxe baseado na reiteración e na 

circularidade; por cuestión de supervivencia, non foi reticente aos cambios pero si tratou 

de que non se notasen ou que estes foran superficiais, mantendo o fundamental. É 

precisamente esta estabilidade o que sitúa a cultura popular en estreita relación coa 

mentalidade, definida nalgún caso como a “historia das resistencias ao cambio”
9
. Esta é 

unha das características na que máis se diferenza da cultura culta escrita, que fomenta o 

pensamento privado e polo tanto é máis propensa ás contribucións individuais
10

, aínda 

que a escritura tamén podía fixar certos discursos (especialmente relixiosos) e favorecer 

                                                 
7
 Aínda quedan persoas en Galicia que viviron e conservan unha cultura basicamente oral; sen embargo, a 

maioría xa pertencemos a unha cultura de base escrita. A cultura popular mantívose viva desde fai moitos 

séculos, pero as transformacións actuais da sociedade van no camiño de impedir a súa pervivencia tal 

como o viña facendo. Ante esta conxuntura, a cultura popular deberá adaptarse aos novos tempos ou 

evolucionar noutro sentido. O que nunca fará é desaparecer. 
8
 Sobre as consecuencias da introducción da escritura nas sociedades ou a relación entre unha cultura 

predominantemente oral e outra escrita, ver GOODY, J. (comp.), Cultura escrita en sociedades 

tradicionales, Gedisa Editorial, Barcelona, 1996, especialmente as pp. 39-82; ou HAVELOCK, E. A., La 

musa aprende a escribir. Reflexiones sobre oralidad y escritura desde la Antigüedad hasta el presente, 

Paidós, Barcelona, 2008.   
9
 VOVELLE, M., Ideologías y mentalidades, Ariel, Barcelona, 1985, p. 205. 

10
 Sempre tendo en conta que, na Idade Media en xeral, a innovación podía ser acusada de soberbia, polo 

que o peso da tradición era moi forte incluso na cultura culta. O feito de non estar tan suxeita ás 

innovacións individuais tamén se debe a que é o pobo, o colectivo, o creador da cultura popular, como se 

explicou na súa primeira característica. Creación coletiva, oralidade e estabilidade están polo tanto 

estreitamente relacionadas. 
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a súa invariabilidade
11

. A pesares disto, a cultura popular non foi un terreo pechado á 

innovación, e mais tendo en conta que nos estamos referindo a un período de moitos 

séculos. A cultura popular tamén evolucionou, principalmente por unha serie de 

motivos: primeiro, porque a memoria é selectiva e aquilo que non é importante 

socialmente tende a esquecerse. Segundo, porque mantivo unha estreita relación coa 

cultura oficial, da que foi incorporando elementos (sen ir máis lonxe, o propio 

cristianismo)
12

. E terceiro, por un proceso natural e inevitable; o simple feito de estar 

estreitamente vinculada á oralidade fai que a cultura popular evolucione á par que 

evoluciona a linguaxe, que inflúe na nosa percepción da realidade. 

Unha última característica da cultura popular está en relación coa concepción do 

mundo da propia persoa. Esta é unha cultura feita polo ser humano e para o ser humano; 

comparte esencia con el. E unha das particularidades dos homes e mulleres da Idade 

Media era a concepción que tiñan de si mesmos e, en concreto, a incapacidade para 

comprenderse como unha realidade allea á natureza. Unha concepción que só puideron 

abandonar nos séculos baixomedievais, pero non todos: os campesiños, mariñeiros ou 

pastores, que aínda mantiveron unhas condicións de vida estreitamente ligadas á 

natureza, non se liberaron de tal concepción. Esta particularidade conectaba de maneira 

especial a cultura popular coa natureza, e de aí a importancia da paisaxe
13

. Ao longo da 

Idade Media a paisaxe sufriu cambios, e tamén é preciso ter en conta que esta cambiaba 

dunhas rexións a outras. Incluso dentro de Galicia, non era o mesmo a paisaxe dos 

Ancares que a da Terra Chá. E, se temos tamén en conta a variable do clima, fortemente 

conectada coa paisaxe, acontece o mesmo. Por este motivo, e dada a dependencia da 

cultura popular das variables paisaxísticas, o resultado é que se manifestou como unha 

cultura local, que evolucionou á par que a realidade vital das comunidades, con certas 

singularidades. Porén, nunca chegou a perder uns trazos comúns derivados dunhas 

circunstancias vitais basicamente iguais na maioría da poboación medieval. Por todos 

estes motivos, non é estraño que determinados temas, tales como as condicións 

                                                 
11

 GOODY, J., Cultura escrita…, op. cit., pp. 48-50. 
12

 A relación tamén foi á inversa: a cultura popular aportou moito á cultura oficial, por exemplo 

elementos da relixiosidade popular que a Igrexa rematou aceptando, como é o caso da recollida de herbas 

en determinados días coma o de San Xoán, como indican os sínodos baixomedievais: sínodos de Ourense 

de Francisco Manrique de Lara, 12 abril 1543-22 abril 1544, XXXV, De festis observandis, 3. GARCÍA 

Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon Hispanum, B. A. C., Madrid, 1981, tomo I, Galicia, p. 246. 
13

 Sobre a imposibilidade do home medieval para verse como algo alleo á natureza, e sobre a importancia 

da natureza para a cultura popular, GUREVICH, A., Las categorías de la cultura medieval, Taurus, 

Madrid, 1990, pp. 74 e seg. 
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climáticas, os cultivos ou, en definitiva, a natureza, teñan un gran protagonismo na 

cultura popular. 

Para rematar con estas características, apuntar neste momento (será tratado máis 

adiante cunha maior profundidade) o feito de que a expresión de todo este tipo de 

saberes, crenzas e manifestacións, aínda que non fosen alentados teoricamente pola 

cultura oficial, sempre mantiveron os seus espazos e tempos. Principalmente a casa, o 

fogar, onde era educada a maior parte da poboación medieval e onde se forxaba a 

mentalidade. Pero tamén outros espazos públicos como a praza, a igrexa e mesmo a 

taberna. En canto ao tempo, o proceso de aprendizaxe desta cultura tiña lugar día a día, 

de maneira cotiá, e mesmo noite a noite. Pero non hai dúbida de que había certas 

ocasións nas que a cultura popular se manifestaba de maneira especial, como é o caso 

das numerosas festividades, tanto sacras como profanas, que adornaban o calendario 

medieval.  

Até aquí tratouse de enumerar algunhas das principais características da cultura 

popular de maneira “positiva”, sen recorrer a sentenzas negativas do tipo “a cultura 

popular é a cultura que non é culta ou oficial”. Sen embargo, máis que unha definición, 

é simplemente un repaso polas principais características desta cultura. Acadar unha 

definición absoluta é moi complexo, dadas as súas propias características e tamén 

porque é imposible separar a cultura popular da “oficial” dentro da mentalidade 

medieval. Ámbalas dúas conviven, inflúense e determinan a concepción do mundo dos 

homes e mulleres da Idade Media. Pero de ningunha maneira estamos ante dúas 

concepcións ou culturas opostas, tal como o considerou Bajtin no seu día
14

, senón dúas 

maneiras complementarias, que se relacionaron ó longo dos séculos medievais e que 

deron lugar no período baixomedieval e século XVI a unha síntese moi interesante que 

tivo a súa continuidade ata a actualidade, a pesares da gran ofensiva por reformar 

determinadas manifestacións características da cultura popular que se levou a cabo a 

partires do Concilio de Trento. 

 

 

 

                                                 
14

 BAJTIN, M., La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, Barral, Barcelona, 1974. 
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1.2. Aspectos metodolóxicos e diversidade das fontes 

O achegamento a un tema relacionado coa mentalidade ou coa maneira de 

concibir o mundo debe implicar un esforzo pola multidisciplinariedade. Non se pode 

acadar unha visión completa da mentalidade vixente nunha determinada cultura, 

sociedade ou individuo sen ter en conta as numerosas manifestacións, tanto materiais 

como inmateriais, que caracterizan ao ser humano como membro desa cultura, 

comunidade ou, simplemente, como individuo. Ningunha destas manifestacións pode 

ser ignorada como fonte para o estudo da mentalidade ou da cultura, aínda que algunhas 

aporten máis información ca outras ou unha información máis evidente. 

A Escola dos Annales vén de fomentar esta metodoloxía desde o século pasado, 

subliñando a importancia da colaboración entre as diversas disciplinas académicas que 

teñen o ser humano, a súa mentalidade ou a súa cultura como suxeito de coñecemento. 

De aí que neste traballo se poña en práctica esta maneira de investigar, imprescindible 

para o coñecemento histórico e en maior medida nunha investigación sobre esta 

temática
15

. 

O feito de recorrer a varias disciplinas académicas da unha maior posibilidade de 

enfoques, mais neste caso o traballo é unha investigación histórica, na que o suxeito ao 

que se fará referencia é, e sempre será, o ser humano, os homes e mulleres que rin, 

bailan, asisten a espectáculos, xogan e desfrutan, na medida das súas posibilidades e sen 

deixar de ter presente as súas tarefas cotiás e, por suposto, a vida no máis alá. 

Precisamente porque son as persoas as protagonistas, calquera resto material ou 

inmaterial que deixaron no pasado e a través del é susceptible de ser unha fonte de 

información para esta investigación, mais tendo sempre presente que a metodoloxía 

básica é unha metodoloxía histórica. Por este motivo, o recurso á diversidade de fontes 

é unha das principais características deste traballo. 

A pesares desta diversidade, existe tamén un punto en común. A investigación 

amosa un maior interese por aquelas fontes que mellor reflicten a mentalidade do 

                                                 
15

 Quizais as máis numerosas achegas neste sentido proveñen do campo da historia da arte. Nos seus 

estudios sobre iconografía, algúns historiadores da arte recorren á literatura, historia e mesmo 

antropoloxía para obter os seus resultados. Como exemplo, as obras de M. A. Castiñeiras González 

consultadas. A pesares da dificultade de conxugar diversas disciplinas, recorrer a elas pode aportar 

beneficios no proceso de investigación, pois o obxecto de estudo é o mesmo: o ser humano. Para a 

relaciñn entre Historia e Antropoloxía, ver por exemplo LLINARES GARCÍA, M., “Antropología e 

Historia”, en RODRÍGUEZ CASAL, A. (coord.), Humanitas. Estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos 

Alonso del Real, Universidade de Santiago de Compostela, 1996, vol. I, pp. 67-88. 
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campesiñado ou que máis información aportan sobre ela. Isto implica que se empregan 

fontes procedentes tanto do marco urbano como rural, mais sempre enfocadas desde o 

punto de vista da cultura popular basicamente campesiña ou da poboación que vivía 

directamente suxeita aos ritmos dunha natureza da que se sentían parte integrante.    

Por último, recórrese tamén ao método cuantitativo, especialmente ao analizar o 

número de festas de gardar en Galicia no capítulo 4. A información vai acompañada de 

cadros e gráficos explicativos que a complementan e favorecen a visualización da liña 

festiva do calendario. 

 

No que se refire ás fontes, hai que ter presente que o ocio (pracer, festa, lecer, 

música, etc.) xogou un papel fundamental nas sociedades pasadas, diría que incluso 

máis que na actual, na que outros valores ocupan un lugar máis preeminente na escala 

das nosas preocupacións; como tal, foron numerosas as súas manifestacións que 

deixaron pegadas na historia. Sen embargo, todo resto está suxeito ó seu contexto, á súa 

época, e o ocio na Idade Media non tivo o respaldo oficial da principal instancia de 

poder: a Igrexa. Todo tempo non dedicado a Deus, directa (a oración, a participación na 

liturxia...) ou indirectamente (o traballo, a función que a cada un lle correspondía no 

plan divino establecido) estaba oficialmente mal visto, e ningunha sociedade, os seus 

poderes polo menos, tivo interese manifesto en deixar constancia de certas realidades 

que non se consideraban útiles e, polo tanto, innecesarias para o futuro.  

É por iso que o ocio e algunhas das súas principais manifestacións, como a risa, 

trataron de ser eliminadas ou, cando menos, enmascaradas (qué adxectivo tan propio!) 

para non deixar constancia da súa verdadeira presenza. Sen embargo, o tempo de vagar, 

a festa, a risa, a palabra satírica, etc. fluíron por entre as prohibicións como a auga o fai 

entre as pedras, e a súa presenza pódese rastrexar nas fontes, aínda que sexa 

indirectamente.   

Dada a necesidade de traballar con diferentes tipos de fontes, foi preciso recorrer 

a diversas disciplinas: a Historia, o arte, a Antropoloxía, a Filoloxía, a Arqueoloxía ou a 

“oralidade” fanse imprescindibles para procurar unha completa visiñn do ocio e a súa 

concepción na mentalidade dos homes e mulleres da Idade Media, así como das súas 

principais manifestacións desde o punto de vista do tempo e do espazo. Fontes que, 
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ademais, proceden de contextos espaciais e temporais diversos: Galicia e o noroeste 

peninsular medievais son por suposto o noso marco de referencia; mais tamén se 

empregan fontes doutros territorios peninsulares para complementar a información das 

anteriores, así como dos séculos modernos e mesmo contemporáneos (especialmente as 

fontes antropolóxicas) naqueles aspectos nos que a continuidade das manifestacións de 

ocio, devoción e, en xeral, da cultura popular, así o permite.  

Cada unha das fontes coas que se traballa nas especialidades anteditas aporta 

diferentes tipos de información. Analízanse brevemente as principais, así como as súas 

características e posibilidades. Tamén se debe facer unha breve reflexión sobre a 

esencia destas fontes: moitas delas non tiveron unha finalidade de conservación, e 

outras non tiñan a finalidade de reflectir as manifestacións de ocio, de xeito que se fai 

obrigado entresacar uns datos que non aparecen dunha maneira directa e manifesta. 

En primeiro lugar, estarían aqueles documentos escritos que poderiamos 

caracterizar como “histñricos”, no sentido de que foron realizados para a conservaciñn 

de información xurídica, económica, relixiosa..., é dicir: información de carácter 

práctica e que se consideraba necesaria de preservar. 

Un exemplo destacado deste tipo de fontes é a obra de san Martiño de Braga ou 

de Dume. O “apñstolo dos suevos” constitúe un referente na historia da Igrexa hispana, 

e as súas obras son fundamentais para unha investigación destas características. Os seus 

escritos, adaptados ás necesidades e capacidades da poboación, amosan tamén 

carácteres literarios como é o caso da obra De correctione rusticorum. Xunto cos 

Capitula Martini, aportan unha información imprescindible para o estudo das crenzas, 

supersticións e costumes do noroeste peninsular na alta Idade Media, aparecendo 

mencionadas algunhas das festividades da poboación. 

San Isidoro de Sevilla é outro autor cunha menor vinculación co noroeste 

peninsular, pero cunha obra intelectual e enciclopédica importantísima para o estudo da 

Idade Media hispana. Nas súas Ethymologiae deixou testemuñadas as celebracións do 

seu tempo, os diferentes tipos de música e músicos, actores, xogos, etc. Ademais, a súa 

obra é imprescindible para o estudo da concepción do tempo na Idade Media.  

Outra fonte escrita empregada é o Liber Sancti Iacobi, recompilado no século 

XII coa finalidade de promover o culto a Santiago, unha obra que aporta moita 
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información de carácter litúrxico pero tamén aporta información sobre as costumes da 

poboación e as crenzas, polo que nos permite extraer aspectos da cultura popular. Unha 

fonte coetánea é a Historia Compostelana, que aínda que se centra nos principais 

acontecementos do bispado e arcebispado de Diego Xelmírez, tamén inclúe outro tipo 

de datos como por exemplo celebracións concretas que non aparecen noutras fontes 

(unha procesión do día de San Marcos, as rogativas).  

Outras das principais fontes son os concilios hispano-visigóticos e os posteriores 

do Reino astur-leonés. De carácter eclesiástico, aportan esencialmente información de 

carácter normativo pero tamén sobre as costumes e crenzas da poboación e dos 

membros da Igrexa. Unha fonte tamén eclesiástica son os penitenciais, especialmente o 

Cordubense, realizado no noroeste peninsular a mediados do século XI. Estes manuais 

de confesión foron empregados durante a alta Idade Media para facilitarlle aos 

sacerdotes a tarefa da confesión e posterior imposición de penitencia, e, como no caso 

anterior, poden aportar información moi interesante sobre a vida cotiá, celebracións e 

crenzas da poboación.  

Similares ás anteriores, unhas fontes fundamentais son os sínodos 

baixomedievais e do XVI de Galicia e norte de Portugal. Aportan tamén unha gran 

información sobre crenzas e costumes da poboación e, especialmente interesante para 

esta investigación, sobre as festas de gardar. A súa importancia radica en que reflicten 

de maneira máis fidedigna a vida cotiá de cada diocese. Neste tipo de fontes destácanse 

certos momentos de ocio, algúns prohibidos e outros permitidos, e polo tanto formando 

parte da vida cotiá da poboación do noroeste peninsular ata o concilio de Trento. 

As coleccións diplomáticas procedentes dos mosteiros galegos (San Clodio do 

Ribeiro, San Pedro de Rocas ou San Pedro de Ramirás, etc.) son outras das nosas fontes, 

así como os documentos orixinarios das catedrais. O principal interese no análise destas 

fontes está en que aportan información sobre as festividades e datas clave para o pago 

de rendas, que estruturan o calendario campesiño.  

Na baixa Idade Media, a documentación diversifícase e aumenta. Xunto coas 

fontes anteriores, outras complementarias nos axudan a comprender mellor a vida cotiá 

dos núcleos urbanos: os libros dos concellos e rexistros notariais. Neles tamén quedaron 

por escrito e regulados algúns momentos de ocio que complementaban o traballo e 
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alegraban a vida dos habitantes das vilas e cidades galegas (como por exemplo as 

celebracións do Corpus).  

Outro tipo de fontes son aqueles escritos cun carácter máis profano e finalidade 

menos práctica. Son obras que poderiamos denominar como “literarias” aínda que, por 

suposto, aportan información de carácter histórico. Tal é o caso das cantigas galaico-

portuguesas e outras obras en verso como o Libro de Alexandre ou o Libro de buen 

amor, que reflicten aspectos importantes da cultura popular compartidos pola maior 

parte da poboación medieval. 

A información  que aportan as fontes artísticas é tamén relevante nun traballo 

sobre a temática do ocio. Dado que, como se dixo, os momentos de ocio non teñen un 

gran protagonismo nas fontes escritas, faise imprescindible recorrer a outro tipo de 

información de carácter visual e mesmo simbólico. As fontes artísticas constitúen desa 

maneira outro punto de vista sobre o cal enfocar o tema. Unhas fontes que atopamos 

sobre todo en contexto relixioso, é dicir, nas igrexas, mosteiros ou catedrais: portadas, 

canzorros, capiteis, cadeirados dos coros... Neste traballo, acada unha especial 

relevancia o calendario dun dos capiteis da igrexa de Santa María do Azougue de 

Betanzos, a través do cal se pode analizar a concepción do tempo e o papel dos 

momentos de ocio nela. 

A sabedoría e tradicións populares que, mediante o estudio antropolóxico, dan 

testemuño de actividades pasadas, son outras das nosas fontes. A información que 

aportan é moi interesante, pois son obra e reflexo dunha sociedade cuxos fundamentos 

son semellantes aos da Idade Media. Hoxe en día podemos presenciar celebracións ou 

festividades cunhas profundas raíces históricas, que se ben evolucionaron nas súas 

manifestacións e razón de ser, aínda conservan características coas que contaban nos 

séculos medievais. Dentro destas fontes, cabe destacar o papel do refraneiro, que aporta 

información non só sobre as festividades, senón tamén sobre a vida cotiá, crenzas, 

concepción do tempo...
16

; así como os testemuños de autores e escritores que reflectiron 

                                                 
16

 Especialmente relevante é a información que aporta o refraneiro, porque é a fonte máis “directa” que 

temos sobre a cultura popular. Os refráns son construcións de sabedoría popular oral que, aínda que 

perderan parte da súa esencia ao seren recollidos por escrito, conservan a súa alma basicamente popular. 

Ademais, contan coa vantaxe da súa estabilidade, pois unha parte importante dos refráns que hoxe 

conservamos xa estaban presentes na compilación do Marqués de Santillana ou no refraneiro clásico. 

LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero, ed. por CANELLADA, Mª J., 

Ed. Magisterio Español, Madrid, 1980; MALDONADO, F. (ed.), Refranero clásico español y otros 

dichos populares, Taurus, Madrid, 1985, 2ª ed., 7ª reimpresión. 
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as costumes e crenzas da Galicia dos últimos séculos, e que dán conta da continuidade 

da esencia da cultura popular (por exemplo, a obra do xuíz andaluz Nicolás Tenorio, 

centrada no partido xudicial de Viana do Bolo a comezos do século XX). 

Por último, outra tipoloxía de fontes de moita utilidade son as arqueolóxicas, 

dado que a conexión co pasado é máis directa ao non existir na maior parte dos casos a 

figura do intermediario cultural que se analizará inmediatamente. Os restos materiais 

das sociedades humanas constitúen un dos principais testemuños do seu pasado. Por ese 

motivo, é sempre interesante a información que estes restos poden aportar; o caso do 

ocio non é unha excepción. Por exemplo os restos de xogos, incluso os  seus taboleiros 

(que en certa maneira constitúen tamén unha manifestación artística), son unha das 

posibilidades que aporta a arqueoloxía e o seu método, e que permiten, por suposto, 

unha mellor aproximación ao ocio medieval e ver as súas raíces clásicas nalgúns casos. 

 

1.3. Características e dificultades das fontes e da investigación 

Acabamos de presentar brevemente as principais fontes utilizadas e as súas 

posibilidades. Sen embargo, é preciso sinalar que estas fontes non só aportan a 

información, senón que as súas propias características constitúen tamén un atranco en 

ocasións non fácil de superar.  

En primeiro lugar, está a dificultade fundamental que xa se comentou respecto a 

que o ocio non constituíu un obxecto de atención específico, o que fai apenas contemos 

con fontes directas. 

Outras dificultades están en relación coas características das fontes, e é que no 

caso das fontes escritas, soamente polo propio feito de seren escritas, xa contan un 

primeiro filtro que impide a manifestación da esencia da cultura popular. Recordemos 

que esta cultura é basicamente oral, propia dunha mentalidade que non opera coa 

escritura, con todo o que iso significa: cambios na maneira de funcionar da memoria, 

outro tipo de aprendizaxe, ou mesmo unha forma diferente de concibir a realidade e 

incluso a vida, dado que a memoria baséase en moitos casos na repetición, o que 

favorece a pervivencia das costumes, tradicións, ritos, etc. 

Outra característica deste tipo de fontes está en relación coa súa autoría. Se 

dicimos que a cultura popular é basicamente oral, característica de persoas que son na 
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súa maior parte analfabetas, isto significa que os membros da sociedade que comparten 

esta cultura non poden ser os autores das fontes escritas que nos falan sobre ela. Este 

feito nos sitúa ante a figura dos chamados “intermediarios culturais”
17

. Estas persoas 

pertencían fundamentalmente ao estamento eclesiástico (que tivo o monopolio da 

cultura ata ben entrada a Idade Media), que eran os que recibían a educación suficiente 

para escribir. O feito de seren fontes realizadas por un intermediario trae consigo unha 

serie de problemas. Especialmente, porque puido haber erros que se poderían definir 

como “humanos”, é dicir, erros de percepción: unha mala transcrición (nun xuízo, por 

exemplo), malentendidos, a terxiversación dos feitos, etc., Este último exemplo sitúanos 

tamén ante outra realidade que é preciso ter en conta: a confrontación de mentalidades. 

O intermediario cultural é unha figura que vive entre dúas percepcións da 

realidade: por un lado, está a súa mentalidade como membro da Igrexa. Dado que na 

Idade Media estes intermediarios pertencían case en exclusiva ao estamento 

eclesiástico, trátase dunha mentalidade cristiá, na que a teoloxía e a concepción do 

mundo avalada pola Igrexa tiñan un grande peso. Pero por outro, tamén podía darse o 

caso de que algún destes intermediarios nacera e pertencera ao mundo campesiño, co 

que serían un conector excepcional entre ámbalas dúas mentalidades. Sen embargo, non 

debemos esquecer que, ao entrar a formar parte do estamento eclesiástico, recibe unha 

nova formación e, o que é máis importante para o noso caso, adquiriu a capacidade da 

escritura, coas modificacións mentais que tal feito leva consigo. Todo isto nos sitúa ante 

a maior precaución que debemos ter ao traballar coas fontes realizadas por un 

intermediario cultural: pode escribir sobre feitos, actos, palabras ou sentimentos que non 

comprende con exactitude, pois a súa mentalidade fai que os conciba dunha maneira 

preconcibida. E, se nalgún caso os comprende correctamente, o simple feito de 

rexistralos por escrito xa é unha maneira de alterar a súa esencia
18

. Por poñer un 

exemplo, calquera tipo de devoción (en calquera das súas manifestacións) que non 

coincida dunha maneira exacta co establecido pola Igrexa, non sería correcto; e o que 

non é correcto desde o punto de vista do dogma é preciso corrixilo, canalizalo ou, en 

                                                 
17

 Para o caso galego, DUBERT, I., Cultura popular e imaxinario social en Galicia, Servizo de 

Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2007,  pp. 46-55. 
18

 Moitos dos membros do estamento eclesiástico galego proviñan do campesiñado e do seu substrato 

cultural na Idade Moderna galega. Isto significaba que comprendían e mesmo compartían a actitude vital 

dos seus veciños. Sen embargo, tiñan rudimentos de teoloxía e sabían escribir, o que significaba un 

cambio, aínda que fora sutil, na súa mentalidade. Ver GONZÁLEZ LOPO, D., “Aspectos de la vida 

religiosa barroca: las visitas pastorales”, Sémata, Ciencias Sociais e Humanidades, nº 7-8 (1996) (Las 

religiones en la historia de Galicia), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 

pp. 413-450. 
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casos extremos, anatematizalo. A consideración será sempre negativa, e un punto de 

vista hostil non pode ser xamais obxectivo. A actitude de censura e regulación que 

caracteriza a moitas das fontes que aportan datos sobre o ocio na Idade Media fai que 

non as debamos tomar ao pé da letra. Detrás das palabras hai sempre unha intención que 

non sempre coincide co sentido literal. O que non significa que toda a información que 

transmiten sexa falsa ou que non estea baseada na realidade; simplemente indican que 

hai que analizalas con cautela e espírito crítico. 

Os intermediarios culturais permaneceron no anonimato en moitas ocasións, 

pero noutras temos o privilexio de coñecelos con nome e apelidos. Por poñer un par de 

exemplos, pódese citar a San Martiño de Dume e a Juan Ruiz, o Arcipreste de Hita. 

Ámbolos dous cumpren, se ben de distinta maneira, coas características que acabamos 

de citar. O seu contexto espacial e temporal é diferente: un é do século VI, o segundo do 

XIV, e a súa vida discorreu en lugares diferentes, o primeiro sobre todo no noroeste 

peninsular e Juan Ruiz no centro-sur. Sen embargo, hai circunstancias nas que 

coinciden. Os dous pertenceron ao estamento eclesiástico (en diverso grado) e foron 

figuras destacadas no seu tempo, debido en parte á súa gran formación
19

. E, para o caso 

que nos importa, os dous exerceron de conectores entre a cultura popular e os niveis 

máis altos de cultura. Destacaron polo gran coñecemento das costumes e mentalidade 

dos estratos máis baixos da poboación e, sobre todo, pola súa comprensión. San Martiño 

de Dume adopta unha postura paternalista, e trata de corrixir os erros nos que o demo 

fixo caer aos campesiños. Juan Ruiz, case sete séculos despois, tamén realiza unha obra 

moralista, aínda que o seu ton xocoso e satírico poda levar a engano aos lectores 

incautos. Pretende facer comprender ao auditorio da súa obra os perigos do “mal amor” 

carnal, en contraposiciñn co “bo amor”, o cal define no prñlogo da súa obra. Os dous 

autores amosan un gran coñecemento da cultura popular, e mesmo o Arcipreste de Hita 

aporta ditos e costumes das culturas árabe e xudía, pero non poden abstraerse da súa 

mentalidade cristiá e non chegan a comprender con total sutileza que os actos realizados 

pola poboación, baseados en determinados sentimentos e crenzas, non son pecados, 
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 Para a vida de San Martiño de Braga ou de Dume, LÓPEZ PEREIRA, X. E. (ed. e trad.), Cultura, 

relixión e supersticións na Galicia sueva, Universidade de A Coruña, A Coruña, 1996; para a vida de 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, GONZÁLVEZ RUIZ, R., “La persona de Juan Ruiz”, en TORO 

CEBALLOS, F., MORROS, B. (eds.), Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el “Libro de Buen Amor”, actas 

del Congreso Internacional del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, Alcalá la Real, 9-11 de 

mayo del 2002, Ayuntamiento de Alcalá la Real, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2004, 

pp. 37-67. 
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senón actos que teñen unha lóxica diferente á cristiá, e que nada tiñan que ver coa 

influencia do demo
20

. 

A figura do intermediario cultural é fundamental para a correcta comprensión 

das fontes, especialmente para as fontes escritas. Mais non só estas contaron con este 

filtro. As fontes artísticas son un caso semellante, dado que a Igrexa foi a promotora da 

maior parte do arte medieval, e mesmo as igrexas foron o principal soporte. Sen entrar a 

discutir sobre a liberdade dos escultores, non hai dúbida de que os membros do 

estamento eclesiástico velaban pola moralidade da arte que controlaban. Como mínimo, 

estamos ante un intermediario “indirecto”, dado que se ben non realizaban eles mesmos 

as representacións, si podían ter importancia para o seu resultado final. 

Onde esta figura se dilúe máis é no caso das fontes antropolñxicas e “orais” e 

sobre todo arqueolóxicas. Nunha sociedade como a medieval, na que a influencia da 

relixión e a estreita conexión entre o sagrado e o profano estaban á orde do día, a Igrexa 

era intermediaria en calquera contexto vital. Sen embargo, as fontes “orais” como o 

refraneiro son construcións do pobo que se foron transmitindo de xeración en xeración a 

través da memoria, tal e como é normal na cultura popular. A influencia do cristianismo 

nos refráns faise notar, pois moitos destes ditos teñen orixe na Biblia, e houbo ademais 

recompilacións, como a do Marqués de Santillana, que se fixaron por escrito
21

. Sen 

embargo, a maior parte continuaron a súa vida e chegaron ata nós de maneira oral
22

. O 

mesmo sucedeu con prácticas que a Igrexa tachou de supersticiosas pero que non 

puideron ser erradicadas da poboación ata fai relativamente pouco. 

Por último están as fontes arqueolóxicas, sobre todo aqueles restos da vida cotiá 

que se poden empregar como fontes, como por exemplo restos de xogos. Estes obxectos 

                                                 
20

 É evidente que o arcipreste de Hita é un gran coñecedor da cultura popular; cultura coa que, como 

arcipreste que foi (que non deixa de ser un sacerdote máis, de maior confianza e xerarquía pero sacerdote 

ao fin e ao cabo), convivía a miúdo, probablemente máis ca San Martiño. Sen embargo, se temos en conta 

as palabras do prólogo da súa obra o sentido moralista parece prevalecer sobre o paródico ou satírico (se 

ben este sentido sempre pode ser discutido). Sobre este aspecto, YNDURÁIN, D., Las Querellas del Buen 

Amor: lectura de Juan Ruiz, Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, Salamanca, 2001. No 

fondo os actos característicos da cultura popular, tan presentes na parte versificada, son condenados. 
21

 LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero, op. cit. 
22

 O refrán perde parte das súas características orais ao ser fixado na escritura por parte do intermediario. 

Sen embargo, segue mantendo a súa esencia oral e popular, como por exemplo a estrutura binaria 

(conformado por dúas oracións ou ideas), que facilita a memorización e transmisión oral.  De entre os 

incluídos como fonte para este traballo, temos por exemplo: “Quien destaja no baraja”, “Día de San 

Martiðo, proba o teu viðo”, ou “Bendito mes, que comeza con Tñdolos Santos e remata con San Andrés”. 

Sobre o refrán, estas marcas de oralidade e técnicas de escritura no refraneiro medieval, BIZARRI, H., El 

refranero castellano en la Edad Media, Ediciones del Laberinto, Madrid, 2004, especialmente as pp. 41-

64. 
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foron realizados cunha función clara e manifesta; podemos dubidar da súa cronoloxía ou 

mesmo en principio do seu uso, mais unha vez recoñecidos non se pode dubidar da súa 

finalidade, e non existe un intermediario que poda manipular a información que poden 

aportar; a relación entre pasado e presente é moito máis directa. 
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2- UNHA HISTORIOGRAFÍA DIVERSA E COMPLEXA 

O ocio pode incluír unha maneira de concibir a realidade, o mundo e incluso o 

sobrenatural; formas de conduta (algunhas pecaminosas), ritos, emocións... É dicir, 

ámbitos estreitamente relacionados coa mentalidade do ser humano e coa súa forma de 

pensar, o que fai que a investigación se poda encadrar na chamada historia das 

mentalidades. 

Sen embargo, tamén se pode encadrar perfectamente na historia cultural, 

entendendo a cultura non só como o arte, a literatura, a filosofía e, en xeral, as creacións 

intelectuais, senón como todos aqueles coñecementos que adquirimos como membros 

dunha sociedade, incluso dun grupo, se queremos precisar máis, e que nos permiten 

desenvolvernos (realizarnos como persoas, por tanto) e interactuar cos demais e co 

mundo que nos arrodea, tanto material como espiritual. O ocio forma parte da nosa 

cultura, porque mediante o seu desfrute aprendemos certas condutas sociais que nos 

reafirman como membros dun grupo. Incluso hoxe en día, cando o individualismo é tan 

forte e as novas tecnoloxías favorecen o ocio en soidade (ou, en todo caso, en compañía 

“virtual”), o ocio en comunidade segue sendo parte indispensable da nosa cultura 

(espectáculos deportivos ou musicais, festas, xogos, etc.). Se isto é así hoxe en día, na 

Idade Media a importancia dos momentos do ocio como parte da aprendizaxe vital era 

aínda maior. Por iso, o ocio forma parte da cultura e, polo tanto, a historiografía 

relacionada coa historia cultural é do maior interese para este traballo.  

Historia das mentalidades e historia cultural comparten ademais obxecto de 

estudo: as concepcións da realidade/mundo –quer dicir, do espazo e do tempo-, crenzas, 

formas de pensar, etc.; é dicir, que en última instancia, ámbalas dúas estudan o mesmo 

suxeito: o ser humano. 

A continuación, realizarei un breve percorrido historiográfico sobre a evolución 

das diferentes correntes para coñecer cómo se chega ao panorama historiográfico actual 

co que esta investigación ten unha maior relación, e ver así cómo xurdiron a necesidade 

de colaboración entre disciplinas e/ou enfoque multidisciplinar, o interese por temas 

relacionados coa cultura popular e as mentalidades ou mesmo unha certa fragmentación 

do obxecto de estudio. 
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2. 1. Historiografía da Historia da Cultura Popular 

No tocante á historiografía da cultura popular e das mentalidades, temos que 

facer mención á Escola dos Annales. Foi esta escola a encargada de poñer nun primeiro 

plano historiográfico o campo das mentalidades, e unha das que maior impulso lle deron 

ó estudo da cultura en xeral e da cultura popular en particular, en parte grazas á estreita 

relación que este campo mantén precisamente coa mentalidade. 

Desde os anos 70, a historia cultural adquire unha gran importancia na 

investigación histórica e foi un dos principais temas historiográficos. En primeiro lugar, 

é preciso destacar o foco soviético-ruso, con autores e obras fundamentais como Bajtin 

e o seu estudo La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento (1941); destacan 

tamén as investigacións posteriores de G. B. Gurevich, coa súa obra Contadini e Santi 

(1986) ou a de A. I. Gurevich, Medieval popular culture: problems of belief and 

perception (1990). Sen embargo, o noso maior interese centrarase no ámbito máis 

próximo: a Europa occidental. Seguindo a dinámica da disciplina histórica en xeral, a 

historia cultural foi multiplicando as súas perspectivas e ampliando o seu obxecto de 

investigación. Foi patente o cada vez maior interese pola cultura nas décadas de 1980-

1990, o chamado “xiro cultural”, que tivo diferentes efectos nas distintas disciplinas. Na 

disciplina da historia, os historiadores foron máis proclives ca en décadas anteriores a 

utilizar expresiñns como “cultura impresa”, “cultura cortesá”, etc., e fomentouse a 

explicación cultural a numerosos acontecementos, tanto económicos como políticos. 

Asistiuse así ao nacemento da “Nova Historia Cultural”, que tivo moitos continuadores 

de éxito nos EE.UU. En Francia, tardou algo máis en incorporarse este termo, aínda que 

investigadores relevantes como Roger Chartier, que se define como historiador cultural, 

impulsaron as investigacións neste campo da Historia. En Alemaña e Holanda, a Nova 

Historia Cultural prestou maior atenciñn á chamada “historia da vida cotiá”. En Gran 

Bretaña, a historia cultural enfrontouse a unha maior resistencia, aínda que a situación 

foi cambiando paulatinamente; a pesares de todo, son os estudios culturais, máis ca a 

historia cultural, os que cobraron prominencia
23

. Para a historiografía española da 

cultura, as figuras de Chartier e Burke son fundamentais, xunto con Cardini, Ginzburg, 

Heers, Duby ou Le Goff. 

                                                 
23

 Para este apartado, ver a obra de BURKE, P., ¿Qué es la Historia Cultural?, Paidós, Barcelona, 2004. 
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Impulsada polas achegas dos seus principais investigadores, a historia cultural 

foi, como diciamos, ampliando os seus campos de investigación e o número de estudos 

realizados. A diversidade de temas fai que non nos podamos referir a todos neste breve 

repaso historiográfico xeral, pois resultaría demasiado extenso, e tampouco é o noso 

obxectivo realizar unha análise historiográfica completa. Por iso, aínda que recoñecendo 

que non é posible circunscribir una investigación a unha temática concreta (dadas as 

relacións que hai entre os diferentes fenómenos culturais e entre estes e os fenómenos 

políticos, ideolóxicos, económicos, etc.), si me vou centrar no tema co que esta 

investigación ten unha maior relación: a cultura popular. 

 

O concepto cultura popular xa foi definido anteriormente. Chegados a este 

punto, sería conveniente reflexionar sobre se é correcto empregar este concepto, tendo 

en conta que, sobre todo na época medieval, a fronteira cultural entre eruditos e clases 

populares pode ser moi difusa. Os estudosos sinalaron as múltiples interaccións entre 

cultura erudita e cultura popular, e, de feito, as elites non abandonaron, en xeral, as 

prácticas “populares” ata ben entrado o século XVII
24

. Sen embargo, os adxectivos 

amósanse coma o único medio para describir estas interaccións, e por iso se manteñen, 

aínda que  recoñecendo que a mellor estratexia consiste en empregar ámbolos dous 

conceptos sen facer unha ríxida separación e dentro dun marco máis amplo
25

. 

Como tema de investigación, a cultura popular acadou protagonismo 

relativamente tarde. Subliñar o de “como tema de investigaciñn”, porque si houbo 

achegamentos á cultura e, sobre todo, ao folclore, das clases populares desde fai 

séculos, pero máis como recolección de contos ou da sabedoría popular que como 

aproximación e tratamento dun aspecto máis da sociedade, tal como, por exemplo, a 

política ou a economía
26

. Os historiadores dirixiron a súa mirada cara á cultura popular 

dentro dun marco máis amplo de interese sobre a cultura en xeral.  

                                                 
24

 CHARTIER, R., El mundo como representación..., op. cit., no seu apartado “Formaciñn social y 

economía psíquica: la sociedad cortesana en el proceso de civilizaciñn”, pp. 81-104. 
25

 Como fixo Duby no seu artigo “The Diffusion of Cultural Patterns in Feudal Society”, Past and 

Present, nº 39, 1968, pp. 1-10. 
26

 Destacando o interese dos románticos polo folclore dos pobos, a través do refraneiro, as fábulas ou as 

compilacións de contos como a dos irmáns Grimm ou, en España, as de FOLGUEIRAS, L., Fábulas. A 

Coruña, 1811; ou FERNÁN CABALLERO, Cuentos andaluces, ed. por SORIA, A., Alcalá, 1966.   
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O tema adquire unha gran relevancia sobre todo desde a década dos anos  

setenta, con  obras como  El queso y los gusanos (1976),  do  historiador  Carlo 

Ginzburg e as achegas doutros autores como E. Le Roy Ladurie. Destaco a obra de 

Ginzburg polo seu enfoque microhistórico e por centrarse na cosmogonía e, por 

conseguinte, na mentalidade e cultura popular dun campesiño do norte de Italia a finais 

do século XVI. 

A partires dese momento, as investigacións cun argumento principal que xira en 

torno á cultura popular creceron en número. No ámbito hispano tamén hai figuras 

importantes. Desde o punto de vista histórico, a achega dos historiadores da Idade 

Moderna e da Idade Contemporánea é máis prolífica, debido á maior dispoñibilidade de 

fontes; a pesar diso, as investigacións centradas no período medieval non son de menor 

interese. Como exemplo, M. A. Ladero Quesada coa súa obra Las fiestas en la cultura 

medieval (2004). Mais non só houbo achegamentos desde este punto vista, senón tamén 

desde a etnografía, a literatura ou a antropoloxía. É imprescindible aquí citar a Caro 

Baroja, coas súas obras El Carnaval, La estación del amor (fiestas populares de mayo a 

San Juan), ou El estío festivo. Las fiestas populares del verano.   

Dentro do ámbito galego destacar a recente obra de I. Dubert, Cultura popular e 

imaxinario social en Galicia, 1480-1900 (2007), indispensable para unha aproximación 

á cultura popular galega, e as obras de antropoloxía de autores relacionados co Museo 

do Pobo Galego, como a de Clodio González Pérez As festas cíclicas do ano (1992), e, 

sobre todo, a obra colectiva Tempos de festa en Galicia (2006). Sen embargo, para a 

época medieval galega, aínda que existen investigacións concretas ou achegas puntuais, 

non hai un estudo sistemático. 

A pesares do proceso de fragmentación dos estudos e a gran cantidade de temas 

e aproximacións desde distintas perspectivas (históricas, literarias, antropolóxicas...), 

pódense destacar algunhas liñas de investigación actuais, dando preeminencia aos 

estudos centrados no ámbito galego: 

A) en primeiro lugar, a historia da festa, unha liña moi impulsada durante os 

últimos anos, sobre todo nesta última década
27

. Liña básica para a miña investigación. 

                                                 
27

 Destaco, ademais das obras citadas de Ladero Quesada ou González  Pérez, as seguintes investigacións: 

VACA LORENZO, A. (ed. lit.), “Fiesta, Ocio y Juego en la Historia”, en XIV Jornadas de Estudios 

Históricos, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003; ou VV. AA., Espai i temps d’oci a la 
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B) a literatura popular de raíz oral, liña cultivada desde os anos 70 e en especial 

nos anos 90
28

. 

C) a relixiosidade popular, liña prolífica e con numerosas obras nos anos 80-

90
29

. Como no caso da historia da festa, esta liña tamén é imprescindible no noso 

traballo. 

D) a historia da alimentación, con numerosos estudos desde os anos 90
30

. 

E) ou, por último, a cultura material, vida cotiá e a vida privada, destacando o 

papel fundamental da arqueoloxía. Liña impulsada polo crecente interese dos 

historiadores por aqueles feitos ou situacións que non teñen un carácter 

“extraordinario”, e que quedaron relegados a un papel secundario
31

. 

 

                                                                                                                                               
historia, XI Jornadas d’Estudis Històrics Locals, Palma, del 14 al 17 de desembre de 1992, Institut 

d‟Estudis Baleàrics, Palma, 1993. 
28

 LLINARES GARCÍA, M., Mouros, Ánimas, Demonios. El imaginario popular gallego, Akal, Madrid, 

1990; LLINARES GARCÍA, M. (et. al.), Imaxinario, Literatura popular, Hércules, A Coruña, 1997. 
29

 Sobre a idoneidade do concepto “relixiosidade popular”, ver LLINARES GARCÍA, M., “¿Religiosidad 

popular?: problemas de método”, Semata, nº 7-8 (1996), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico 

da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 639-651. Xunto con esta, ÁLVAREZ SANTALÓ, C., 

BUXÓ, Mª J., e RODRÍGUEZ BECERRA, S. (coords.), La religiosidad popular, 3 vols., Editorial 

Anthropos, Barcelona, 1989; GONZÁLEZ LOPO, D., Los Comportamientos religiosos en la Galicia del 

Barroco, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2002; 

GONZÁLEZ REBOREDO, X. M., “Crenzas e festas en Galicia”, en DEL PULGAR SABÍN, C. (ed.), 

Arte e cultura de Galicia e norte de Portugal: etnografía, Nova Galicia, Vigo, 2006, pp. 152-177; 

LÓPEZ, R. J., “Religiosidad popular en Galicia durante el Antiguo Régimen”, en VÁZQUEZ VARELA, 

J. M., O feito relixioso en Galicia, Santiago, 1993, pp. 97-118; SEMPERE SERRANO, I., “Marcelino 

pan y vino, algunas relaciones con la religiosidad medieval”, en ROMANÍ MARTÍNEZ, M., NOVOA 

GÓMEZ, Mª Á., Homenaje a José García Oro, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e 

Intercambio Científico da USC, 2002, pp. 527-545; TABOADA CHIVITE, X., Ritos y creencias 

gallegas, Sálvora, A Coruña, 1982, 2ª ed.; ou a xa clásica de VAUCHEZ, A., Religion et Société dans 

l’Occident Médiéval, Bottega d‟Erasmo, Torino, 1980, especialmente a parte IV “Nouvelles perspectives 

historiographiques: la “religion populaire” au Moyen Age”, pp. 291-378. 
30

 CASTRO, X. (ed. lit.), Alimentación, sociabilidade e vida cotiá na Historia, Santiago, USC, 2009, ou 

Yantares gallegos. Historia de la dieta atlántica, Universidade de Santiago de Compostela, A Coruña, 

2010. 
31

 Subliño a obra xurdida do 6º Curso de Cultura Medieval de Aguilar de Campoo do ano 1994, Vida 

cotidiana en la España Medieval, Actas del VI curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de 

Campoo (Palencia) del 26 al 30 de septiembre de 1994, Polifemo, Madrid, 2004; o traballo de 

ANDRADE, J. M., Dentro y fuera del claustro, aspectos de la vida cotidiana en torno a los monasterios 

medievales de Galicia, en V.V. A.A., V e VI Semanas Galegas de Historia: Morte e sociedade no 

noroeste peninsular. Un percorrido pola Galicia cotiá, Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 

1998, pp. 313-330; ou SAAVEDRA FERNÁNDEZ, P., A vida cotiá en Galicia de 1550 a 1850, Servizo 

de Publicacións da USC, Santiago, 1992. 
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2. 2. Historiografía da Historia das Mentalidades 

No caso da historiografía sobre o tema da mentalidade, os protagonistas son os 

mesmos en gran medida. Foi tamén precisamente a escola dos Annales a impulsora 

deste campo da historia a partires dos anos 70 coa súa chamada “3ª Xeraciñn”, aínda 

que cuns precedentes recoñecidos polos propios membros
32

. 

A Historia das mentalidades xurdiu como unha reacción perante a hexemonía da 

Historia económica e social que se estaba a facer ata ese momento. Unha nova xeración 

de historiadores, con novas preocupacións e coa finalidade de recuperar o suxeito como 

centro da historia, aínda que poñendo o foco na súa maneira de pensar, de sentir, 

motivacións, etc. 

Desde os anos 70, a historia das mentalidades está no centro da historiografía, 

sobre todo a partires do artigo de Le Goff Las mentalidades. Una historia ambigua 

(1974)
33

. Nese artigo, o historiador francés sentaba as bases desta nova historia da 

subxectividade: unha definición ambigua (problema aínda sen resolver), unha gran 

amplitude de fontes, pois calquera tipo pode ser susceptible de selo; necesidade de 

colaboración con outras disciplinas sociais (arte, antropoloxía, literatura, psicoloxía, 

etc.); novos temas (o cotiá, a violencia, festividades, relixiosidade, etc.)... En definitiva, 

unha interesante nova vía historiográfica. 

A corrente continuou evolucionando, pero sufriu unha das características máis 

criticadas: a súa desconexión co social, un feito que quería evitar Le Goff pero que non 

se conseguiu. Non se acadou esa historia social das mentalidades pretendida e que con 

tan bos pasos iniciara o propio Le Goff nos 60 coa súa obra La Civilisation de 

l’Occident Médiéval ou posteriormente nos 70 Duby con Les trois ordres ou 

l’imaginaire du féodalisme. Xa nos anos, 80 sufre fortes críticas por unha serie de 

causas: a indefiniciñn do termo (que levou ñ “caixñn de xastre” que se temía Le Goff); a 

excesiva especializaciñn das investigaciñns, “historia en migallas”, cun rendemento 

decrecente e que significa o contrario da “historia total” tan propugnada pola escola dos 

Annales; separación do mental (subxectivo) do social (obxectivo), o que supuxo unha 

autonomía do mental que tampouco é posible; por último sufriu, como o resto das 

                                                 
32

 Tal é o caso de Huizinga, coa súa obra El otoño de la Edad Media (Alianza, Madrid, 1978) ou dalgún 

dos membros da primeira xeración dos Annales, como a obra de M. Bloch Los Reyes taumaturgos (Fondo 

de Cultura Económica, México, 1988). 
33

 LE GOFF, J., “Las mentalidades. Una historia ambigua”, en LE GOFF, J., NORA, P., Hacer la 

Historia, Laia, Barcelona, 1980, pp. 81-98. 
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humanidades, o desprestixio en favor doutras disciplinas supostamente máis rendibles 

economicamente. 

Sen embargo, non todo foron críticas. A Historia das mentalidades supuxo tamén 

innovación e unha serie de progresos para a disciplina histórica que se viñeron 

comentando: o “descubrimento” dun novo suxeito de estudo para a Historia, a mente 

(non para outras disciplinas, como a psicoloxía); o interese pola colaboración con outras 

ciencias sociais, especialmente a antropoloxía, o que supuxo un enriquecemento 

metodolóxico e conceptual moi importante e fértil; enriquecemento que favoreceu a 

renovación e mesmo a emerxencia dunha gran cantidade de novos temas de estudo que, 

se ben tivo consecuencias criticadas (“historia en migallas”, excesiva especializaciñn), 

tamén abriu o campo histórico a novos ámbitos da realidade histórica. 

A colaboración con outras disciplinas, especialmente a antropoloxía, provocou 

que desde os anos 80 se fale máis de antropoloxía histórica que de historia das 

mentalidades. Como obra pioneira, Montaillou (1978), de E. Le Roy Ladurie. 

Nos últimos anos, sufre as consecuencias da falta de definición, o que fai que se 

dilúa en parte noutras disciplinas como a propia antropoloxía ou a psicoloxía, e de aí a 

necesidade dunha maior aproximación á historia social
34

. 

Centrándonos máis no caso que nos interesa, o peninsular e galego, a chegada 

desta corrente é tardía, polo que é relativamente novidosa na nosa historiografía
35

. 

Desde os anos 80/90 estivo en auxe e aínda contamos na actualidade con bos estudos 

sobre os novos temas introducidos pola historia das mentalidades (moitos dos cales 

poderían formar parte da cultura popular). Ademais dalgunhas das liñas xa comentadas 

para o caso da historia da cultura (festividades, vida cotiá ou relixiosidade), a historia 

das mentalidades aportou uns cantos temas de investigación máis: 

                                                 
34

 Un bo exemplo das dificultades do concepto en GONZÁLEZ LOPO, D., “Historia de las mentalidades. 

Evoluciñn historiográfica de un concepto complejo y ambiguo”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 11 

(2002), Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 135-190.  
35

 Para un breve análise da historiografía española das últimas décadas e inmediata, SANMARTÍN 

BARROS, I., “Nuevas tendencias en la historiografía espaðola”, Cuadernos de Estudios Gallegos, vol. 

LIV, nº 120 (enero-diciembre 2007), pp. 305-325. No caso da historiografía galega, temos unha boa 

perspectiva sobre os contidos e obxectivos, fontes e métodos nos anos 90, centrada na Idade Moderna, así 

como sobre futuros obxectivos de investigación que se foron cumprindo, en REY CASTELAO, O., 

“Cultura y mentalidad en la Galicia del Antiguo Régimen: balance y perspectivas de dos décadas de 

investigaciñn”, Semata, nº 5 (1993), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de 

Santiago de Compostela, pp. 123-144.   
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a) A morte: partindo das obras de Ariés ou Vovelle
36

, os historiadores españois 

puxeron os seus ollos neste tema que tanto inflúe na vida. E o caso galego 

non foi unha excepción
37

. 

b) Sobre todo a partires da obra de Foucault
38

, a sexualidade e a súa concepción 

nas diferentes culturas converteuse nun importante tema historiográfico
39

. 

c) O tema da familia, con importantes achegas desde o ámbito hispano e 

galaico
40

. 

d) A bruxería, tema que nace estreitamente ligado coa mentalidade, que se cre 

percibir principalmente nos comportamentos marxinais da psicoloxía 

humana
41

. 

 

Temos por tanto dous enfoques que creo adáptanse ben ao tema do ocio na Idade 

Media galega: por un lado a través da cultura popular; por outro, a través da historia da 

mentalidade. Ámbolos dous axudan a facer unha idea máis completa do que puideron 

significar eses momentos na sociedade medieval. A través do estudo da cultura popular 

                                                 
36

 ARIÉS, P., L’Homme devant la mort, París, Seuil, 1977; VOVELLE, M., Piété baroque et 

déchristianisation en Provence au XVIIIe siécle: les attitudes devant la mort d’apres les clauses des 

testaments, Plon, París, 1973. 
37

 Destacan obras como a nacida do ciclo de conferencias celebrado na Universidade de Santiago do 1 ao 

5 de decembro de 1986: NÚÑEZ, M., PORTELA, E. (coord.), La idea y el sentimiento de la muerte en la 

historia y en el arte de la Edad Media, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade 

de Santiago de Compostela, 1988; a obra de ANDRADE, J. M., Lo imaginario de la muerte en Galicia en 

los siglos IX al XI, Ediciós do Castro, Sada, 1992; ou xa para a Idade Moderna os traballos de 

GONZÁLEZ, LOPO, D., “La actitud ante la muerte en la Galicia occidental de los siglos XVII y XVIII”, 

Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada, Secretariado de Publicaciones de la 

Universidad de Santiago de Compostela, 1984, pp. 125-137; ou Comportamientos religiosos en la Galicia 

del Barroco, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2002. 
38

 FOUCAULT, M., Histoire de la sexualité, 3 vols. (1976-1984), Gallimard, París, 1997. 
39

 Tema escasamente tratado en Galicia de maneira específica. Si contamos con obras hispanas: 

MARTOS, A., Historia medieval del sexo y del erotismo, Nowtilus, Madrid, 2008; ou PÉREZ 

ESCOHOTADO, J., Sexo e Inquisición en España, Temas de Hoy, Madrid, 1992. 
40

 Un exemplo no caso español: BERMEJO CASTRILLO, M. Á., Parentesco, matrimonio, propiedad y 

herencia en la Castilla altomedieval, Universidad Carlos III, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1996. 

No caso galego temos a obra colectiva coordinada por BERMEJO BARRERA, J. C., Parentesco, familia 

y matrimonio en la historia de Galicia, Tórculo edicións, Santiago de Compostela, 1989. E tamén 

achegas desde o campo da demografía histórica, xa na Idade Moderna, como por exemplo DUBERT 

GARCÍA, I., “Las Dinámicas demográficas de las pequeðas villas gallegas a finales del Antiguo 

Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 11 (2002), Universidade de Santiago de Compostela, pp. 

61-100; ou EIRAS ROEL, A., La Población de Galicia, 1700-1860: crecimiento, distribución y 

estructura de la población de Galicia en los siglos XVIII y XIX, Fundación Caixa Galicia, A Coruña, 

1996. 
41

 A nivel español contamos coa inestimable obra do antropólogo CARO BAROJA, J., Las brujas y su 

mundo, Revista de Occidente, Madrid, 1961; ou ZAMORA CALVO, Mª J., ORTIZ, A. (eds.), Espejo de 

brujas: mujeres transgresoras a través de la historia, Abada, Madrid, 2012.  No caso galego as obras do 

tamén antropólogo LISÓN TOLOSANA, C., Las brujas en la historia de Galicia, Temas de Hoy, 

Madrid, 1992.  
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pódese recorrer á antropoloxía, etnoloxía e mesmo ao folclore ou a oralidade para así, 

mediante a comparación coas sociedades tradicionais tanto do pasado como do presente, 

achegarnos a un mellor coñecemento da realidade histórica. Se imos pola perspectiva 

das mentalidades, ademais da antropoloxía, pódese recorrer a toda unha serie de 

manifestacións da maneira de pensar dos nosos antepasados, xa sexa a través da 

historia, do arte, da literatura e mesmo da cultura material (arqueoloxía), que, de novo, 

favorecen a comprensión desa realidade. Coa axuda destes diversos enfoques e de todas 

estas disciplinas, o ocio e as súas manifestacións, tanto temporais como espaciais, 

incluso diversas segundo o xénero, amosan unha gran importancia na Idade Media que é 

xusto recoñecer. 
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3- OCIO E CULTURA POPULAR NA IDADE MEDIA GALEGA 

O concepto “cultura popular”, como se viu, abrangue unha ampla variedade de 

características e significados, así como un alto número de manifestacións: prácticas 

relixiosas, crenzas, saberes prácticos, folclore, tradicións orais, etc. Neste apartado, a 

atención centrarase nunha das manifestacións máis significativas desta cultura: o ocio. 

Nunha concepción do mundo optimista e con mecanismos para paliar a presenza do 

medo e a inseguridade, o ocio tiña un significado especial. Sen embargo, este e os seus 

momentos cumprían tamén un importante papel na concepción do tempo, estruturándoo 

e mesmo dándolle sentido dado que, por exemplo, o tempo de traballo culminaba en 

tempo de ocio. 

Nas seguintes páxinas o ocio e o tempo son os protagonistas. En primeiro lugar, 

analízase o concepto do primeiro na Idade Media, dándolle relevancia desde o punto de 

vista da mentalidade popular. A continuación, o ocio ponse en relación co tempo, de 

xeito que os seus momentos amósanse fundamentais na concepción e mesmo na 

plasmación do segundo na Idade Media galega. 

 

3. 1. A concepción do ocio na Idade Media 

Poucas palabras suscitaron significados tan opostos e ambivalentes na Idade 

Media como o concepto “ocio”. Otium é un concepto que se herdou da Antigüidade cos 

significados de ocio, descanso (especialmente divertimento ou afastamento dos 

negocios públicos e políticos), inactividade, tempo libre e mesmo tranquilidade. O 

termo non é exactamente extrapolable á Idade Media, pois o vocabulario evolucionou á 

par que a sociedade, pero é o que se ten en conta para este traballo porque é a definición 

que, desde o noso punto de vista, máis se adecúa ao que entendemos por ocio. Soamente 

unha puntualización: a separación radical entre ocio e negocio ou traballo non é 

axeitada, sobre todo no caso das clases populares.  

O que si se debe facer é unha distinciñn entre os conceptos de “ocio” e 

“folganza”. Aínda que comparten unha parte importante do seu significado, ámbolos 

dous conceptos son diferentes. Folganza ou “folgar” é un concepto que aparece con 

frecuencia nas fontes medievais, co significado de descanso. Sen embargo, o concepto 

“ocio” non tivo ese significado neutro que podía ter o simple descanso ou folganza. 
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Este concepto chegou aos séculos medievais formando parte de dúas 

concepcións do mundo diverxentes entre si, mais de ningún xeito contrapostas, como da 

a entender Bajtin na súa obra
42

. En primeiro lugar, a concepción do mundo do 

cristianismo, avalada pola Igrexa e por unha parte importante dos poderes seculares; en 

segundo, a concepción popular, sen máis respaldo que o da tradición pero do que tamén 

eran partícipes parte da nobreza e membros do estamento eclesiástico. 

Desde o punto de vista teórico oficial, o ocio e a súa manifestación, a ociosidade, 

foi considerada polos moralistas como a “nai de tñdolos vicios”
43

. Este punto de vista xa 

estaba na propia Biblia: “Irmáns, pedímosvos que corrixades aos ociosos, que animedes 

aos covardes, que sosteðades aos débiles e que sexades pacientes con todos”
44

; e foi 

recollido especialmente no ámbito monástico: 

“Cando os  monxes queden libres do traballo, ningún pretenderá moverse do seu posto 

anterior sen permiso do seu decano ou prepósito, nin comezar conversas, nin practicar 

idas e vindas inquedas e ociosas, senón que debe estar no seu sitio dedicado ao 

traballo manual ou lectura, ou ben entregado á contemplación da oración.”
45

 

 

Nunha sociedade san, a ociosidade non debería estar presente pois o correcto é 

traballar para que todo funcione conforme ao plan divino (que obriga a traballar para 

gañar o pan, recordemos)
46

. Esta exaltación do traballo fixo que nesta mentalidade 

medieval tivese máis importancia o termo negotium (significado latino de ocupación, 

traballo, negocio..., mais tamén “asunto molesto”), de tal xeito que, nas Etimologías de 

san Isidoro, otium só vén definido como o contrario de negotium
47

. Se no concepto 

latino as connotacións negativas non estaban presentes, o medieval adquiriu esa 
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47

 “O vocábulo “negocio” posúe múltiples significados: ás veces significa actuaciñn nalgún asunto, o que 

é contrario ao ocio; noutras ocasións indica a intervención nunha causa xurídica, o que é querela nun 
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connotación (non tanto no caso de san Isidoro), expresada de maneira inmellorable 

séculos despois polo catalán Eiximenis cando di que “os ociosos deberán ser expulsados 

da sociedade”
48

. 

Esta concepción non era, sen embargo, completamente hostil ao ocio (polo 

menos non cara ao ocio comprendido conforme ás acepcións latinas). A Igrexa era a 

primeira defensora do traballo (negotium), pero tamén da recompensa tras el: despois de 

seis días creando o universo, ao sétimo, Deus descansou. Era xusto, polo tanto, que 

calquera puidera gozar do descanso dominical, establecido por precepto divino. Un 

descanso sagrado existía desde a Creación. Este primeiro capítulo do Xénese, cun 

carácter simbólico excepcional, era un dos principais respaldos cos que contaba o 

descanso na Idade Media, e ao mesmo tempo constituía unha pequena ventá para a 

manifestación do ocio, aínda que fora dunha forma regulada no tempo e sen deixar de 

lado que o descanso só era lexítimo unha vez rematadas as tarefas.  

Isto quere dicir que, a pesares do marco teórico negativo, o ocio non perdeu o 

seu respaldo por completo, o que facilitou a existencia da segunda concepción do ocio: 

o “popular”.  

O ocio, desde este punto de vista, non é concibido como recompensa (aínda que 

se podía dar o caso) nin como unha obrigación (a pesares de que tamén contaba coa súa 

regulación). Constituía, máis ben, unha actitude vital, un instrumento para enfrontarse a 

unha vida cotiá que en numerosas ocasións era máis unha penitencia ca unha 

celebración. Un instrumento que encaixaba perfectamente coa concepción positiva do 

mundo que tanto campesiños como a grande parte da poboación manifestaban cunha 

maior frecuencia da que en principio semellan transmitir as fontes. Como parte desta 

concepción positiva do mundo, o ocio manifestábase no tempo e no espazo cun carácter 

dual e ambivalente, amosándose como un Xano de dobre cara que podía oscilar desde o 

diabólico ata o paradisíaco, segundo os diferentes puntos de vista. Un ocio que, ao fin e 

ao cabo, acompaña ao ser humano desde a súa infancia ata a vida no máis aló, pasando 

por tódolos seus principais momentos vitais constituíndo instantes do Paraíso na terra. 
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A concepción popular e positiva do mundo manifestábase de maneira 

privilexiada nas numerosas festividades que articulaban o calendario medieval, como di 

Bajtin: 

“Baixo o réxime feudal existente na Idade Media, este carácter festivo, é dicir a relaciñn 

da festa cos obxectivos superiores da existencia humana, a resurrección e a renovación, 

só podía acadar a súa plenitude e a súa pureza no carnaval e noutras festas populares e 

públicas. A festa convertíase nesta circunstancia na forma que adoptaba a segunda vida 

do pobo, que temporalmente penetraba no reino utópico da universalidade, da liberdade, 

da igualdade e da abundancia.”
49

 

 

 Sen embargo, festividades ou celebracións non eran o único contexto espazo-

temporal da concepción positiva do mundo, como tampouco eran o único contexto do 

ocio. A cotianidade era o escenario no que o xogo da vida vía representadas as súas 

máis importantes escenas. Mesmo no vocabulario máis habitual como o dos refráns, 

expresións que formaban parte da linguaxe popular, temos relacionados o xogo e a vida 

cotiá: “Quien destaja, no baraja”, ou “Cuando uno quiere, dos no barajan”, recolle o 

marqués de Santillana na súa obra
50

. Ou o que é o mesmo, a imposibilidade de facer 

dúas cousas ben ao mesmo tempo e a necesidade de ter paciencia e serenidade na nosa 

conduta para evitar na medida do posible a violencia. Vocabulario do xogo que non foi 

precisamente escollido por casualidade, senón pola súa presenza e, o que é máis 

importante, porque nos pode dar unha pista sobre a concepción da vida. Se un 

vocabulario bélico é síntoma dunha vida concibida como unha guerra constante, como é 

o caso da linguaxe da nobreza, un vocabulario no que o xogo é protagonista pode ser 

indicio da concepción da vida como un xogo, como parte fundamental e creadora da 

cultura
51

. Esta metáfora da vida como un xogo é un punto de vista fundamental e non 

era nin moito menos unha novidade; na Idade Media hispana, esta metáfora xa estaba 

presente na mentalidade e non só dos sectores cultos, senón tamén nunha poboación que 

constituía o auditorio de certas obras literarias: 
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“Lo que a Dios pediste   bien lo has acabado: 

 de Dario eres quito,   de Bessus bien vengado; 

 levántate del juego   mientre estás honrado, 

 si se camia la mano   serás bien derribado”
52

 

 

O propio san Isidoro recoñece esta metáfora ou alegoría cando escribe sobre o 

xogo de dados: 

“Algúns xogadores imaxínanse exercitar esta arte mediante certa alegoría aparente, e o 

representan baixo determinada semellanza coas cousas. Neste sentido, afirman que 

xogan con tres dados para representar os tres momentos da vida: o presente, o 

pasado e o futuro, porque ningún destes permanece quedo, senón que corre. Explican 

igualmente que os camiños mesmos do taboleiro están divididos en seis casiñas, de 

acordo coas idades do home, que forman, á súa vez, tres ringleiras en concordancia cos 

tres momentos da vida. Por iso din que o taboleiro está dividido en grupos de tres 

liðas.”
53

 

 

E se a vida podía ser concibida coma un xogo, mesmo como un teatro, o ocio era 

un dos actores principais
54

. 

Xunto con esta concepción da vida e a presenza do ocio “popular”, non nos 

debemos esquecer, aínda que non sexa obxecto deste traballo, de que o ocio tamén 

formaba parte da vida medieval desde o momento en que era un dos elementos 

característicos da nobreza, un dos seus dereitos e unha obrigación como marca 

diferenciadora do seu estado social. Nesta caso, é un ocio cunha connotación diferente, 

nin moito menos negativo, pois desde a Antigüidade os filósofos o consideraban 

necesario para acadar a virtude. O que nos leva a concluír que a Igrexa vía de diferente 
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maneira o ocio “popular” e o das clases altas da sociedade, pois se para os segundos era 

unha manifestación máis da súa forma de vida, nos primeiros non era máis ca unha 

distracción. Isto nos sitúa ante unha das principais características do ocio na Idade 

Media, que se verá novamente noutros apartados: a súa ambigüidade. 

Recapitulando: a Idade Media herdou tres maneiras de concibir o ocio, tendo 

presente a definición da que partimos: unha positiva –o ocio da nobreza; unha neutra, o 

descanso –folgar-, que tamén se incluía no otium; e unha terceira cun significado máis 

ben negativo desde o punto de vista oficial –o ocio como distracción, sobre todo o ocio 

das clases populares. O que máis nos interesa neste caso é esta terceira concepción, pero 

sen perder de vista a estreita relación coa segunda. 

O descanso era un privilexio que Deus concedeu ao ser humano. Sen embargo, 

había diferentes maneiras de concibir este estado. Desde o punto de vista da 

mentalidade popular, a única maneira de “folgar” no sentido estrito do termo é durmir. 

O estar descansando sen facer nada sería unha forma de perder o tempo. Por iso, os 

períodos de tempo que se daban entre o traballo e o descanso absoluto debíanse ocupar 

en algo, e é aí onde o ocio ten cabida. Na mentalidade popular, estar ocioso non 

significa estar sen facer nada, o que sería, por outra parte, incompatible coa maneira de 

concibir o tempo (soamente a través dos actos humanos, como se explicará en breve). O 

ocio tiña a súa función (regulador do paso do tempo, culminación do traballo, válvula 

de escape, reforzador do sentimento de comunitario, etc.), e a mentalidade popular era 

consciente. Por este motivo os momentos nos que non se traballaba, e que a Igrexa 

oficialmente destinaba á folganza, aproveitábanse máis ben para estar ocioso. O ocio 

converteuse nun elemento máis do teórico descanso ou, como na Antigüidade, o 

descanso formaba parte do ocio. Sexa como for, mantiña o seu protagonismo na 

sociedade medieval, e a Igrexa non puido máis que intentar regulalo espacial e 

temporalmente ou conferirlle un significado sacro, como recompensa ou breve 

manifestación do Paraíso.  

 

3. 2. A concepción do tempo e a súa relación co ocio 

Anteriormente comentouse a concepción oficial do ocio segundo a Igrexa: todo 

tempo non dedicado a Deus tiña unha consideración menor, e moitas das manifestacións 
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do ocio entraban nesta consideración. O tempo de ocio, tempo case que perdido, só 

podía ter lugar en determinados momentos, seguindo os preceptos das Escrituras:  

“Acñrdate do día do sábado para santificalo. Seis días traballarás e neles farás tódalas 

tarefas; pero o sétimo día é día de descanso para honra do Señor, o teu Deus. Non 

farás nel traballo algún nin ti, nin o teu fillo, nin a túa filla, nin o teu servo, nin a túa 

serva, nin o teu gando, nin o estranxeiro que habita contigo.”
55

 

 

Tal era o tempo que a Igrexa concedía oficialmente para algunha das 

manifestacións do ocio: o descanso. Aínda que este foi un dos preceptos menos 

cumpridos pola poboación, como ben se pode observar nos sínodos que insisten unha e 

outra vez na obriga de respectar o domingo. Sen embargo, o ocio sagrado viu ampliado 

o seu tempo nas numerosas festividades relixiosas que presentaba o calendario 

medieval, pois a Igrexa tratou de regular este tempo, non de limitalo exclusivamente ao 

domingo. Por exemplo en Mondoñedo, na primeira metade do século XVI (sínodo de 

1534), había, ademais dos domingos e festas móbiles, 55 festas de gardar (destacando 

en número os meses de decembro -9-, agosto -7- e xaneiro -6); en Ourense (sínodo de 

1543-44), 46, xunto cos patróns parroquiais; ou en Braga (sínodo de 1477), 33. 

Festas de gardar, domingos, patróns, festas móbiles e mesmo certas datas 

especiais para a comunidade facilitaban a presenza do ocio, aínda que fora sacro, na 

vida de homes e mulleres da Idade Media. Sen embargo, a outra parte do tempo non 

sempre foi ben administrada e empregada na realización dos actos correctos segundo o 

plan de Deus, o que implicaba que o ocio se manifestaba máis alá das fronteiras 

temporais establecidas pola Igrexa. O problema non era menor: o tempo, prerrogativa e 

creación divina, concedido ao ser humano para acadar a eternidade, non era aproveitado 

en numerosas ocasións no cumprimento da finalidade para o que fora creado. De aí as 

numerosas advertencias dos predicadores en aproveitalo e en estar sempre a ben con 

Deus, pois podía rematar en calquera momento. Con todo, o ocio mantivo a súa 

presenza e, o que tamén é importante, algunhas das súas principais manifestacións 

serviron como pautas e referencias que influíron na concepción do tempo característica 

da Idade Media. 
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3. 2. 1. A concepción do tempo na Idade Media 

O tempo constitúe unha das categorías mentais fundamentais da concepción do 

mundo dunha sociedade. Cada período histórico tivo e ten a súa concepción, que varía 

segundo as características e mentalidade de cada un. Na Idade Media, o tempo tivo a 

súa concepción particular debido principalmente á converxencia de dúas maneiras de 

concibilo: a concepción dos pobos da antigüidade e precristiáns, e a concepción do 

cristianismo. Ámbalas dúas partiron dun punto de diverxencia para rematar 

interrelacionadas, resultando unha concepción que chegou ata practicamente a 

actualidade. E, como veremos a continuación, o ocio xogou un relevante papel nesta 

concepción.  

Desde moito antes da Idade Media, o ser humano concibiu o tempo como unha 

realidade non obxectiva da que se sentía parte inseparable. Tempo e ser humano eran 

practicamente o mesmo: 

“O tempo non é concibido por si mesmo, senón a través dos actos humanos.” (Nam 

tempus per se non intellegitur, nisi per actus humanos.)
56

 

 

Mais este vínculo estreito non era só co tempo, senón tamén coa outra das 

categorías mentais fundamentais: o espazo e, en concreto, coa natureza que o arrodeaba. 

Do mesmo xeito que co tempo, o ser humano non se concibía como externo á natureza, 

da que se sentía coma unha representaciñn a menor escala, un “microcosmos”
57

. O que 

non podía ser doutra maneira, dado que a relación coa natureza era moito máis próxima 

da que a podemos ter na actualidade. A natureza era o espazo vital, o sustento, o 

traballo, a intermediaria coa divindade e, por suposto, a referencia temporal. E esta 

dependencia do tempo en función do espazo foi clave na concepción do tempo dos 

nosos antepasados.  

A natureza funciona e se manifesta de maneira cíclica: os días, as estacións, os 

ciclos solar e lunar, as colleitas, a propia vida humana e a vida da comunidade, etc. Se 
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isto constituía a principal referencia temporal da sociedade, non é estraño que o tempo 

se concibira tal e como se manifestaba
58

. 

A concepción cíclica do tempo é a característica das sociedades baseadas nas 

actividades agropecuarias, e foi a que existía nos pobos da Antigüidade antes da 

concepción xudeu-cristiá. A conciencia cíclica do tempo estrutúrase mediante pautas 

regulares que se repiten constantemente. Estas pautas foron creando tradicións e 

costumes que se mantiñan no tempo precisamente porque se repetían, o que significaba 

que o pasado se reactualizaba cada vez. Na concepción cíclica o pasado era fundamental 

porque era a base, mais, ao repetirse constantemente, constituía do mesmo xeito o 

presente e mailo futuro. Como dicía san Isidoro, pasado, presente e futuro non 

permanecían quedos, senón que corrían. Flúen porque a cada momento son diferentes; o 

home medieval era consciente do paso do tempo. Pero en certa maneira tamén discorren 

porque constitúen unha mesma realidade plenamente vinculada coa vida humana, da 

que se concibe como unha mesma cousa, tal como se dixo. E se o ser humano e o tempo 

fluían collidos da man, ámbolos dous se comprendían como incapaces de romper o 

círculo da existencia natural
59

. 

Esta maneira de concibir o tempo era diferente da concepción lineal xudeu-

cristiá. Esta concepción está fundamentada na filosofía cristiá da historia segundo a cal 

o tempo ten unha finalidade concreta e unha culminación que lle dá sentido: o Xuízo 

final e a salvación humana. Ao ser o tempo a historia da salvación, cun comezo e un 

final, non pode ter carácter circular, entre outras cousas porque se cada acontecemento 

se repetía cada certo tempo (ciclo), a vinda de Cristo non sería única, o que a Igrexa non 

podía aceptar de ningunha maneira. Cada acontecemento debe ser único, pois as boas 

accións, os méritos que realizamos para merecer a vida eterna, vanse acumulando na 

nosa balanza, sumando cada un deles como un graíño de area. Na concepción lineal do 

tempo, tres puntos eran fundamentais: creación do mundo, vinda de Cristo e 

culminación do tempo na eternidade. Tres puntos que formaban unha única dirección, 

un tempo lineal e irreversible
60

. Mesmo a idea dunha idade de ouro, no Paraíso (idade 
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do ocio en numerosos pobos africanos)
61

, á que retornar é concibida de maneira 

diferente para salvagardar o tempo lineal; sería un retorno a outra idade de felicidade e 

ocio, á Igrexa primitiva, pero non á idade de ouro do principio
62

. 

A diferenza entrámbalas concepcións é manifesta. No primeiro caso, o pasado 

xoga un papel fundamental; é o pasado o que se reitera ata confundirse co presente e 

futuro. No segundo, todo o proceso histórico encamíñase cara a un acontecemento 

concreto, é dicir, o futuro é o fundamental. Isto non significa que o pasado non tivera 

importancia, pois ao pasado pertence a historia sagrada (Biblia) que inclúe a 

encarnación e presenza de Cristo no mundo. Sen embargo, é a culminación da historia, 

o Xuízo Final trala segunda vinda de Cristo, a que chegou incluso a obsesionar aos 

membros do estamento eclesiástico e xogou un papel importante na mentalidade da 

poboación.  

A pesares disto, a concepción cristiá do tempo non se puido liberar por completo 

da ciclicidade, desde o momento en que se pode comprender como un ciclo cun fin 

determinado que rematará co tempo fundíndose na eternidade, é dicir, co seu creador. 

Liberarse por completo da ciclicidade é imposible: o tempo sempre é susceptible de ser 

concibido como cíclico, xa que o seu paso pode ser medido e dividido en ciclos. 

Principalmente, se se concibe como parte do ser humano, como algo orgánico. E 

ademais, porque aínda que se entenda como algo obxectivo e externo á persoa, é a nosa 

conciencia a que o mide, e os ciclos son parte da nosa natureza. Por exemplo, no caso da 

concepción cristiá, aínda que a idade de ouro do principio sexa entendida como 

diferente a unha idade de felicidade tralo Xuízo Final, non deixan de ser dous ciclos de 

felicidade separados por un tempo de exilio e sufrimento na Xerusalén terreal. A Igrexa 

tampouco pretendeu desbotar os ciclos da súa concepción, aínda que a idea dun tempo 

lineal e teleolóxico fora predominante. 

Ámbalas dúas concepcións conviviron e se relacionaron desde os primeiros 

séculos da nosa era sen lograr impoñerse, creando unha concepción característica da 

Idade Media na que se conservaron trazos de unha e de outra. Este proceso de 

convivencia, no que a Igrexa intentou inculcar a súa concepción do tempo, formou parte 
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dun proceso a maior escala de cristianización a tódolos niveis que deu lugar á 

relixiosidade popular medieval, na que se mesturaron elementos de orixe pagán coa 

teoloxía cristiá. Non se vai analizar esta relación; nos limitaremos a destacar a 

importancia do ocio na concepción do tempo
63

. 

 

3. 2. 2. A concepción do tempo e a importancia do ocio 

A importancia do ocio, dos seus momentos, é fundamental para a concepción do 

tempo das sociedades do pasado. De feito, segundo a opinión de Bajtin, incluso algunha 

das súas manifestacións, como a risa, son fundamentais na concepción do mundo. 

“A actitude do Renacemento con respecto á risa pode definirse, en forma preliminar e 

xeral desta maneira: a risa posúe un profundo valor de concepción do mundo, é unha 

das formas fundamentais a través das que se expresa o mundo, a historia e o home; é un 

punto de vista particular e universal sobre o mundo, que percibe a este en forma 

diferente, mais non menos importante (tal vez máis) que o punto de vista serio: só a risa, 

en efecto, pode captar certos aspectos excepcionais do mundo.”
64

 

 

O ocio estaba presente na vida cotiá de homes e mulleres da Idade Media, e 

regulaba o seu tempo. O primeiro a destacar é que tanto o ocio como o tempo se 

percibían como algo colectivo e comunitario. Non hai ningunha manifestación na Idade 

Media (quizais certas formas de descanso, como o durmir –pódese facer acompañado, 

por suposto, pero o soño é individual) que non sexa compartida por máis dunha persoa. 

Se non se dá o caso, non é unha manifestación de ocio. 

Este tempo de ocio colectivo servía para regular a sucesión dos acontecementos 

(recordemos as palabras de san Isidoro: “O tempo non é concibido por si mesmo, senñn 

a través dos actos humanos”) do mesmo xeito que o tempo de traballo, o paso dos días 

ou o das colleitas. 

En primeiro lugar, regulaban o tempo diario. En xeral, a maior parte do tempo 

do día estaba dedicada ao traballo. Loxicamente, este tempo variaba segundo a idade, 

condición social ou mesmo a estación do ano, mais o traballo constituía a principal 

ocupación. Un traballo que tanto na terra como no mar era arduo, desde que saía o sol 
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ata que se poñía. Sen embargo, cando o astro se poñía había unha tregua, a noite, que 

non só se aproveitaba para o descanso, senón tamén para outras actividades que se 

poden considerar como manifestacións de ocio. Principalmente, era o momento axeitado 

para ir á taberna, lugar central da sociabilidade popular nos núcleos urbanos. No fogar, 

era o tempo de que a familia e mesmo veciños se reunisen, para contar os 

acontecementos do día e para a realización de certas actividades fundamentais para a 

ensinanza dos máis pequenos, como era a de escoitar os contos ou historias dos maiores 

a carón do lume, actividade a través da cal, entre outras, a sabedoría, memoria e 

mentalidade pasaban dunhas xeracións a outras, continuando dese xeito o ciclo vital da 

comunidade. E tamén era o momento para a celebración de reunións cun carácter a 

medio camiño entre o traballo e o lúdico, como por exemplo os fiadeiros
65

. 

Estes eran os principais momentos de ocio presentes na vida cotiá; mais na 

temporalidade a máis largo prazo tamén había pautas relacionadas co desfrute nesta 

vida. O tempo estacional e anual viña pautado de maneira especial pola natureza e as 

condicións climáticas, o que influía no propio tempo de ocio. Este estaba presente ao 

longo do ano, pero o clima máis frío do inverno facía desta estación a propicia para 

estas manifestacións, ao haber menor carga de traballo. É por iso que o ocio aparece 

estreitamente ligado á estación invernal, o que tiña o risco de caer nun dos pecados 

capitais: a pereza. Deste xeito o manifestaba un dos principais autores da Antigüidade, 

Virxilio: “O inverno fai preguiceiro ao labrador. Durante os fríos desfrutan 

ordinariamente os labradores do que xuntaron e con alegría se regalan entre eles con 

festíns.”
66

 As condicións climáticas impoñían unha menor carga de traballo, o que 

supoñía unha maior dispoñibilidade de tempo para festíns, celebracións e festividades. 

Desa maneira, as manifestacións de ocio acadaban a súa importancia na concepción do 

tempo, sobre todo o caso das festividades, nas que o ocio xogaba un rol significativo 

aínda que antropoloxicamente non sexa o fundamental. 

As festas cumprían o papel de referencias temporais. Servían como puntos de 

separación e conexión entre períodos de traballo, e estruturaban o paso do tempo da 

comunidade. Nun sentido estrito, a festa racha coa vida cotiá e constitúe un momento 
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especial para unha comunidade. Sen embargo, é unha ruptura temporalmente 

regulamentada e ademais o seu destacado número fixo que a festa se poda considerar 

máis como nexo que como ruptura. Por iso a festa eríxese coma un momento 

excepcional dentro da vida normal da comunidade. O feito de seren unha 

excepcionalidade as podería incluír dentro dun tempo lineal, mais a festa destaca, 

especialmente, como referencia temporal dun tempo cíclico. 

O calendario anual está estruturado por festividades que se repiten ano tras ano, 

sempre nas mesmas datas as que se rexen polo ciclo solar, e con pouca variación as que 

se rexen polo ciclo lunar. Este é un primeiro trazo que as sitúa na circularidade. 

Ademais disto, as festas destacan por constituír por si mesmas ciclos, como é o caso do 

ciclo de Nadal, de Entroido, as festas de primavera, a Semana Santa, etc.
67

  Mais a 

característica de ciclicidade fundamental das festividades está en seren o contexto 

temporal e espacial máis axeitado para a realización de ritos. 

O rito está composto por unha serie de actos relixiosos ou cerimoniais formais, 

repetitivos e estereotipados, que se realizan en lugares especiais (sagrados) e en 

momentos sinalados, e son actos sociais que serven para crear solidariedades no seo 

dunha comunidade. Neste caso, é o seu carácter repetitivo o importante, pois crean unha 

maneira de traer o pasado ao presente, reactualizándoo e proxectándoo cara ao futuro 

como parte fundamental da tradición. É esta conexión temporal o que fai que o rito e o 

seu contexto espazo-temporal, a festa, constitúan puntos esencias que favorecen a 

concepción cíclica do tempo. 

Estes puntos situábanse en datas destacadas do calendario, ningunha festividade 

se situaba ao azar. Na maior parte dos casos, as festividades do calendario medieval 

(cristiá) eran celebradas nas mesmas datas que na Antigüidade; en moitos casos o seu 

marco temporal e mesmo espacial foi herdanza do paganismo e xa estaban plenamente 

asentados na alta Idade Media
68

. É dicir, que a influencia dunha relixión fundamentada 

na natureza e na mentalidade precristiá era importante. Por este motivo, as festividades 

eran celebradas en momentos especiais do ano, como poden ser os solsticios, 
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equinoccios ou períodos intermedios, tempos de cambio e transición que se 

consideraban perigosos e nos que era necesario remarcar simbolicamente o control 

máxico-relixioso sobre eles
69

. Deste xeito, regulaban o tempo estacional e anual, 

situadas en puntos clave das estacións (solsticios e equinoccios) e do ano (como por 

exemplo as kalendas de xaneiro). 

Mais a importancia da festa, desde o punto de vista da concepción do tempo, non 

só estaba en servir como referencias no calendario e vida cotiá. O seu significado vai 

máis aló do meramente humano ata entrar en relación co divino e co tempo cósmico
70

. 

Por un lado, contacto co divino a través do sagrado, que se manifesta de maneira 

especial no rito e no contexto temporal da festa. E, por outro, relación co tempo 

cósmico. Tódalas festividades tiveron sempre un contido esencial, un sentido profundo, 

expresaron sempre unha concepción do mundo
71

. 

“As festas teðen sempre unha relaciñn profunda co tempo. Na base das festas hai 

sempre unha concepción determinada e concreta do tempo natural (cósmico), biolóxico 

e histórico. Ademais as festas, en tódalas súas fases históricas, estiveron ligadas a 

períodos de crise, de trastorno, na vida da natureza, da sociedade e do home. A morte e 

a resurrección, as sucesións e a renovación constituíron sempre os aspectos esenciais da 

festa. Son estes momentos precisamente (baixo as formas concretas das diferentes 

festas) os que crearon o clima típico da festa.”
72

 

 

Neste caso, as festividades compréndense como parte dunha maneira de concibir 

non só o tempo, senón tamén a vida. A festa, ligada á divindade, non só regula o tempo, 

senón que representa unha maneira de concibir o mundo, unha actitude vital de 

“optimismo” debido ao seu poder rexenerador que permite o nacemento dun tempo 

novo (e a esperanza en que sexa mellor) trala transgresión momentánea do tempo 

ordinario.  

Esta maneira de concibir o mundo e a vida vese favorecida tamén polo tempo 

vital no que, de novo, as manifestacións de ocio xogan un papel relevante. Os tempos da 
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persoa, os que marcan o seu ritmo vital, están encadrados por celebracións que regulan 

o proceso de renovación, evolución e morte da comunidade. Estas celebracións 

acompañaron os principais acontecementos vitais dos homes e mulleres da Idade Media, 

aínda que non toda sucesión dunha etapa a outra estaba acompañada por unha destas 

celebracións. Eran acontecementos persoais e familiares pero incumbían á comunidade, 

e a medida que a Igrexa foi consolidando a súa doutrina, os ritos cristiáns foron 

acadando protagonismo. Tres eran os principais acontecementos: o bautismo marcaba o 

nacemento e significaba a entrada do recén nacido na comunidade cristiá, o que 

significaba a súa renovación; mediante o matrimonio unha nova parella abandonaba a 

solteiría e se convertía nunha nova familia que garantía a reprodución da comunidade; e 

mediante o enterro unha persoa abandonaba a comunidade dos vivos para pasar a 

formar parte da comunidade de mortos, formando parte tamén do proceso de 

renovación. En todos estes actos o ocio estaba presente. Nos dous primeiros casos, 

bautizo e voda, por motivos alegres; no terceiro, o enterro, porque non se trataba dun 

adeus definitivo, senón dun ata logo colectivo a un membro da comunidade co que os 

seus seres queridos se volverían reunir. Desde o punto de vista da cultura popular a 

morte non é unha traxedia, senón unha etapa máis da vida comunitaria (de igual xeito 

que para a fe cristiá, aínda que cun matiz diferente: no primeiro caso, trátase da plena 

conciencia da morte como proceso de renovación imprescindible para que continúe a 

vida terreal da comunidade. No segundo, a morte é o tránsito do individuo a un novo 

estado, celestial; é unha morte individual). Ocio e humor aparecen como unha maneira 

de exaltar a vida, de celebrala, ao mesmo tempo que se trata de ridiculizar a morte
73

. 

Como se pode ver, as festas e celebracións contribúen a concibir o tempo de 

maneira cíclica. Mais non só no caso do tempo diario, estacional, anual ou mesmo 

cósmico ou vital. Son tamén un dos elementos que introducen a circularidade dentro da 

concepción lineal mantida pola teoloxía cristiá. O tempo litúrxico, o seu calendario, é un 

tempo cíclico. En primeiro lugar, pola importancia do sétimo día, o de descanso: o 

domingo. O feito de existir este día ao final de cada semana, no que había tempo para a 

diversión e xuntanza trala misa dominical, xa significa un trazo de circularidade. 

Ademais, o ano litúrxico estaba baseado na vida de Cristo, e a súa conmemoración é o 

fundamento das numerosas festividades relixiosas que hai e que se repiten ano tras ano. 
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Este feito de rememorar ano tras ano os acontecementos da vida de Cristo fai que a 

relixión cristiá se converta nunha relixión do recordo, na que a memoria xoga un papel 

imprescindible na ensinanza e no culto
74

. 

 

3. 2. 3. A plasmación da concepción do tempo e o ocio no noroeste peninsular 

Desde os primeiros séculos medievais, tal e como diciamos, houbo unha 

convivencia entrámbalas dúas concepcións do tempo, a lineal e a cíclica. Convivencia 

que non estivo exenta de certas dificultades, pois a Igrexa deulle preeminencia á súa 

concepción e tiña os mecanismos necesarios para influír fortemente na mentalidade da 

poboación. E a maior parte das fontes que aportan información sobre a concepción do 

tempo na Idade Media e, en xeral, sobre a mentalidade, foron realizadas por membros 

do estamento eclesiástico, que tiveron o monopolio da cultura ata practicamente os 

derradeiros séculos medievais. Por ese motivo é a concepción lineal a que tivo maior 

presenza nas fontes, aínda que tamén a cíclica propia da mentalidade popular.  

No noroeste peninsular, a fonte que mellor manifesta esta relación de 

diverxencia característica dos primeiros séculos medievais son os escritos de san 

Martiño de Braga, especialmente a súa obra posteriormente denominada De correctione 

rusticorum. Nesta obra, realizada como sermón dirixida a corrixir crenzas e prácticas 

supersticiosas e pecaminosas da poboación galaica do século VI, quedou reflectida a 

concepción do tempo da época, así como o papel do ocio e das festividades
75

. 

A gran carga teolóxica, explicada de maneira sinxela debido ao nivel intelectual 

dos destinatarios, fai que a concepción lineal quede manifestamente expresada. En 

primeiro lugar, san Martiño fala do comezo do mundo, cando comezan os 

acontecementos pasados:  

“Mais coma unha información sobre este tema, aínda que resumida, convén 

ofrecérllela desde o comezo do mundo por aquelo de darlles gusto, vinme na obriga de 

trata-lo enorme bosque de tempos e acontecementos pasados no conciso estilo dun 

breve resumo e de condimentarlle a comida ás xentes do rural cun estilo rústico”. 
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Non o di de maneira textual, mais a creación do mundo supón a creación do 

tempo, un primeiro punto na liña da sucesión temporal. O seguinte punto temporal de 

referencia é a vinda de Cristo ao mundo, a súa predicación, morte e resurrección: 

“[...] ó ver Deus que os atribulados homes eran enganados polo diabo e os seus anxos 

malos, de tal xeito que esquecidos do seu creador adoraban ós demos en lugar de a 

Deus, enviou o seu Fillo, é dicir, a súa Sabedoría e o seu Verbo, para que os levase do 

engano do diabo ñ culto do verdadeiro Deus”. 

 

E, o terceiro, o xuízo final: 

“Cando chegue a fin deste mundo, tódalas xentes e todo home que descende 

daqueles primeiros, é dicir, de Adán e Eva, todos, bos e malos, resucitarán e todos 

terán que ir ó tribunal de Cristo. E entón, tódolos que durante a súa vida foron fieis e 

bos serán separados dos malos e entrarán no reino de Deus cos santos anxos, e as súas 

almas, coa súa carne, acadarán o descanso eterno, para non morrer endexamais.” 

 

Os tres puntos fixan a liña do tempo. No medio, ademais da vinda de Cristo, 

estarían os acontecementos que forman a historia da salvación. Esta era a concepción 

que san Martiño e a Igrexa quixo inculcar na poboación. Sen embargo, a circularidade 

estaba tamén presente, como se dixo. Ao final da obra, hai unha exhortación a respectar 

e gardar o domingo co descanso debido; descanso merecido no que o ocio estaba 

presente, semana a semana, tralos seis días anteriores de traballo. Día, ademais, 

dedicado ao Señor, no que debe ser honrado con reverencia, o que non facían na Galicia 

do século VI tal e como manifestaba indignado san Martiño. 

Esta falta de respecto cara ao domingo constitúe un dos elementos máis 

negativos desde o punto de vista da Igrexa. Xa non só pola ofensa a Deus, senón porque 

si celebraban, segundo as palabras do santo, os días doutros deuses pagáns, tales como 

Xúpiter, Marte ou Venus. 

 Os días da semana son outro elemento que introduce o matiz de ciclo na 

sucesión do tempo, cando san Martiño nos di que:  

“Deus todopoderoso, cando fixo o ceo e a terra, creou tamén entón a luz que retornou 

sete veces para diferencia-las obras de Deus”. “Unha soa luz, que foi a primeira creada 

ente as obras de Deus e que retornou sete veces diferenciando as súas obras, foi 

chamada «semana ».” 
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Unha mesma luz que retorna, día tras día, semana tras semana. Días que en 

principio estaban dedicados a deuses pagáns, e cuxa nomenclatura quixo substituír, 

intención na que finalmente tivo un éxito parcial, dado que ambas nomenclaturas foron 

empregadas na Idade Media. 

Unha concepción máis circular e popular do tempo aparece cando se critica o 

erro de crer que as kalendas de xaneiro constitúen o comezo do ano. Non imos insistir 

neste momento nunha celebración que se analizará máis adiante. Simplemente, destacar 

a importancia na mentalidade dos campesiños do século VI de certas festividades rituais 

fortemente enraizados na tradición, nas que se celebraba o comezo do ano coa 

finalidade de propiciar un ano abondoso. 

Polo tanto, na Gallaecia do século VI unha nova concepción do tempo, lineal,  

estábase intentando inculcar sobre a propia dos galaicos, cíclica. E o ocio e o descanso 

xogaban un importante papel en ámbalas dúas. Unha nova fonte, oitocentos anos 

posterior, confirma os elementos nos que a Igrexa tivo máis éxito no proceso de 

aculturación, e cáles permanecían na mentalidade dos homes e mulleres da Idade Media 

do noroeste peninsular. 

Neste caso, refírome ao calendario existente na igrexa parroquial de Santa María 

do Azougue, en Betanzos. Realizado no século XIV baixo o mecenado de Fernán Pérez 

de Andrade, o calendario sitúase a modo de friso nun capitel do lado sur da igrexa
76

. Nel 

quedou reflectida de maneira inmellorable a concepción do tempo característica dos 

derradeiros séculos medievais, e que confirma o que viñemos indicando
77

. 

Por unha banda, este calendario manifesta unha concepción lineal do tempo. É 

un calendario para ser visto, e o que se ve son os doce meses, simbolizados coas súas 

tarefas máis características, cada un detrás doutro constituíndo deste xeito unha sucesión 

temporal. No Libro de buen amor, que tamén contén nas súas estrofas un calendario, 

esta característica maniféstase de xeito maxistral: 
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los meses en Santa María do Azougue”, Anuario Brigantino, nº 16 (1993), Concello de Betanzos, pp. 

177-196; e ERIAS MARTÍNEZ, A., “O calendario medieval da igrexa de Santa María do Azougue: un 

achegamento ás súas imaxes”, Anuario Brigantino, nº 27 (2004), Concello de Betanzos, pp. 415-430. 
77

 Sobre a concepción do tempo da Idade Media e relación entre as súas diversas maneiras de manifestala, 

é dicir, entre diferentes tipos de calendarios, ver COIRA POCIÑA, J., “Ver, concebir y expresar el paso 

del tiempo. El calendario medieval y el refranero”, Medievalismo, nº 23 (2013), Sociedad Española de 

Estudios Medievales, pp. 117-155. Artigo baseado na relación entre calendarios artísticos, literarios e o 

manifestado polo refraneiro.  
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“Tres cavalleros comen, todos a un tablero, 

asentados al fuego, cada uno señero,  

non se alcançarién con un luengo madero, 

e non cabrié entr´ellos un canto de dinero.” (Estrofa 1271) 

 

“El tablero, la tabla, la dança, la carrera 

son quatro tenporadas del año del espera; 

los omes son los meses, cosa es verdadera, 

andan e non se alcançan, atiéndense en ribera.” (Estrofa 1300)
78

 

 

 O feito de que as figuras aparezan a modo de friso contribúe a consolidar esta 

idea dun tempo lineal
79

. O tempo transcorre e o pasado pasa, quedando atrás e sen 

posibilidade de volver a un presente que non pode alcanzar. Se o pasado non pode 

alcanzar e volver ao presente, o tempo non podería ser cíclico. Ademais, o calendario 

constitúe unha metáfora da vida humana: unha serie de traballos que hai que realizar 

para obter a recompensa final, tal como a vida do cristián. Unha vida que ten un 

principio e un final. 

 

                                                 
78

 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, ed. por BLECUA, A., Cátedra, Madrid, 1992.  
79

 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., “El desfile de los meses…”, op. cit., pp. 184-185. 
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Fig. 1. Calendario de Sta. María do Azougue, Betanzos80 

 

Sen embargo, un calendario das características do de Santa María do Azougue 

contén matices que manifestan unha concepción cíclica do tempo. A propia forma da 

representación contribúe a esta concepción. O calendario sitúase nun capitel que evoca 

un semicírculo, dando idea de ciclo; ademais, aínda que é un desfile de meses 

representados por campesiños, o feito de comezar polo mes de xullo e que xaneiro estea 

no medio (o deus Xano Bifronte) fai que se enlace un ano co outro, un ciclo co seguinte. 

Xunto con esta característica formal, as imaxes tamén axudan a concibir o tempo 

de maneira cíclica. En primeiro lugar, os motivos e temas son principalmente os 

traballos agrícolas, que se corresponden co ciclo da natureza
81

. Traballos que se repiten 

ano tras ano, formando parte dunha tradición e costume seculares herdados do pasado e 

que foron plasmados no calendario. Como se dixo, o pasado é fundamental na 

concepción cíclica do tempo, pois o futuro é en principio incerto e o que tranquiliza e 

aporta a pauta a seguir é o pasado. Se non sucedía nada estraño, o ciclo da natureza 

                                                 
80

 As fotografías deste calendario que aparecen ao longo do traballo foron tomadas polo autor. 
81

 Sobre os motivos e o seu orixe na Antigüidade, ver CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., El calendario 

medieval hispano. Textos e imágenes (siglos XI-XIV), Junta de Castilla y León, Segovia, 1996; e 

especialmente “Las fuentes antiguas en el menologio medieval hispano: la pervivencia literaria e 

iconográfica de las Etimologías de Isidoro y del calendario de Filócalo”, Boletín del Museo Arqueológico 

Nacional, tomo XII, nºs 1 e 2 (1994), Madrid, pp. 77-100. 
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seguiría da mesma maneira ano tras ano, colleita tras colleita. Como di o refrán, “atrás 

de tempos, tempos veðen”
82

. 

A conciencia do propio pasado, de vivir tal e como vivían os nosos antepasados, 

aporta tranquilidade, o que non é sinónimo de absoluta felicidade. O principal 

protagonista do calendario medieval é o traballo, as tarefas agrarias, e recordemos que 

esta actividade foi considerada como un castigo divino: 

“Por facerlle caso á túa muller e por comeres da árbore prohibida, maldita sexa a terra 

pola túa culpa. Co teu traballo sacarás dela o teu alimento todo o tempo da túa vida. 

Ela darache espiñas e cardos, e comerás a herba dos campos. Coa suor da túa fronte 

comerás o pan ata que volvas á terra, pois dela fuches sacado; porque po es e en po te 

converterás.”
83

 

 

O traballo era visto como unha condena na mentalidade dos primeiros séculos 

medievais ata a plena Idade Media. En certo sentido, o calendario resulta unha imaxe 

amarga, pois lle recorda ao campesiño o seu lugar e o seu papel na sociedade cada vez 

que entraba na igrexa. O calendario era un dos máis importantes instrumentos de poder, 

pois significaba controlar o tempo e os seus ritmos, é dicir, o traballo, o ocio, o 

descanso, etc.
84

 Por este motivo os poderes, especialmente a Igrexa, estiveron tan 

interesados no seu control e, de paso, en engadirlle trazos da súa propia maneira de 

concibir o tempo.  

Sen embargo, as circunstancias mentais evolucionaron ao longo da Idade Media, 

e o traballo foi acadando unha mellor valoración. Desde o século XI, foi perdendo a 

categoría de castigo na mentalidade medieval para converterse nun medio máis de 

elevación cara a Deus
85

. Por primeira vez, o campesiño vía aberta a vía da salvación a 

través do seu traballo; salvación das almas que os laboratores podían acadar polos seus 

propios medios
86

. Neste sentido, o calendario foi perdendo o seu carácter amargo e cada 

vez estivo máis presente o seu carácter “optimista” e esperanzador. O campesiðo estaba 

“condenado” a traballar, mais se cumpría coa súa función, obtería a súa recompensa. 

                                                 
82

 Refrán recollido en PAZ ROCA, Mª C., “Aportazñn ao refraneiro. Coleiciñn de refrás recollidos da 

tradizón oral por Lois Carré (1898-1965)”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, nº 4 (2003), Xunta de 

Galicia, Vigo, pp. 129-141. 
83

 Xénese, 3, 17-19. MARTÍN NIETO, E., La Santa Biblia, op. cit., p. 25. 
84

 LE GOFF, J., El orden…, op. cit., pp. 185 e seg. 
85

 FOSSIER, R., El trabajo en la Edad Media, Crítica, Madrid, 2002, pp. 16 e seg. 
86

 Para a visión alegórica do traballo agrícola, ver CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., Os traballos e os 

días na Galicia medieval, Biblioteca de Divulgación de la Universidad de Santiago de Compostela, 

Santiago de Compostela, 1996, p. 86; ou El calendario medieval…, op. cit., pp. 232 e seg.  
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Ocio eterno como culminación dun tempo de traballo; desde o punto de vista da 

mentalidade popular, así como para a mentalidade cristiá, ese é o fin axeitado e 

merecido para o traballo. 

Outro aspecto “optimista” dun calendario destas características está nas súas 

representacións. O traballo é protagonista na maior parte dos meses (agás xaneiro, 

febreiro, abril e maio), o que, como diciamos, pode resultar en parte un recordo amargo. 

Sen embargo, non deixaba de ser a representación dun ano ideal; un ano no que por 

exemplo marzo era o tempo de podar, xullo de segar ou setembro de vendimar. O 

calendario baséase na costume e experiencia, mais tamén manifesta a esperanza de que 

cada ano, cada ciclo agrario, sexa tal e como está plasmado neste calendario. A 

manifestación desta esperanza é o que lle confire tamén carácter propiciatorio, pois, 

ademais de tranquilizar coas imaxes do pasado, pretende que o futuro siga as pautas que 

marcaron os antepasados; é dicir, que pasado e futuro sexan unha mesma cousa: ciclos 

que retornan. 

Esta esperanza nun porvir mellor é moi característico da mentalidade popular 

(no caso dos galegos, o “malo será”), e se manifestaba de maneira privilexiada nas 

festividades e celebracións da comunidade. 

 

Fig. 2. Meses de xullo a xaneiro, calendario de Santa María do Azougue 



68 

 

 

No calendario de Santa María do Azougue, son catro as escenas que nos remiten 

de maneira directa a manifestacións e tempos de ocio. 

A primeira delas é a que representa o mes de xaneiro. Este calendario ten a 

particularidade de que este mes está situado no medio, deixando seis meses á súa 

esquerda e cinco á súa dereita, o que fai que xullo comece a fileira. Isto débese a que 

aparece representado polo deus Xano bifronte, de xeito que unha das súas faces mira 

cara ao ano que remata, e a outra cara ao que comeza; unha delas está comendo, e a 

outra represéntase cun vaso na man
87

. Unha escena que nos remite a un banquete e, en 

concreto, a un banquete da celebración do ano novo. As celebracións de ano novo e 

solsticio de inverno xa viñan sendo tradicionais e populares desde a época romana
88

. O 

cristianismo, como demostra a obra de san Martiño, tratou de situar o comezo do ano o 

día 25 de marzo: 

“Meteuse nos ignorantes e nos campesiños o erro de crer que as Kalendas de 

Xaneiro son o comezo do ano, o que é completamente falso. Pois, como di a Sagrada 

Escritura, o comezo do primeiro ano foi o día oitavo antes das Kalendas de Abril 
(25 de Marzo), no mesmo equinoccio. En efecto, lese así: “E Deus fixo unha separaciñn 

entre a luz e as tebras” (Xénese, 1, 4). Agora ben, toda boa división comporta igualdade, 

coma precisamente no oitavo día antes das Kalendas de Abril, en que o día ten o mesmo 

espacio de horas cá noite. Por isto é falso que as Kalendas de Xaneiro sexan o comezo 

do ano.”
89

 

 

 

                                                 
87

 Sobre a representación do mes de xaneiro no calendario medieval, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. 

A., “Gennaio e Giano Bifronte: dalle “anni januae” all‟interno domestico (secoli XII-XIII)”, Prospettiva, 

nº 66 (1992), pp. 53-64.  
88

 Xa fixemos referencia á importancia que tiñan na concepción popular do tempo certos períodos e datas, 

como os solsticios e equinoccios. PEDROSA BARTOLOMÉ, J. M., “Las brujas de Nochebuena y los 

diablos de San Juan: calendario pagano, calendario cristiano y ritos de paso”, en ZAMORA CALVO, M., 

ORTIZ, A. (eds.), Espejo de brujas: mujeres transgresoras a través de la historia, Abada Editores, 

Madrid, 2012, pp. 265-296; especialmente, as pp. 265-278. E tamén PEDROSA BARTOLOMÉ, J. M., 

“Por Santiago y Santa Ana/pintan las uvas”, Paremia, nº 19 (2010), pp. 113-124; especialmente as pp. 

114-117. 
89

 LÓPEZ PEREIRA, X. E. (ed. e trad.), Cultura, relixión..., op. cit., p. 86. Nas repúblicas de Pisa ou 

Florencia tamén se tomaba como referencia para datar  en documentos institucionais o día da 

Anunciación ou Encarnación. A festividade das kalendas era tamén celebrada noutras partes da Península 

Ibérica, como testemuðan os concilios visigñticos: “Que non se cante durante a coresma aleluia. E tamén 

noutras témporas, como nas calendas de xaneiro, as que se celebran en atención ás torcidas costumes dos 

xentís, non se cantará en modo algún o aleluia, e nelas, tamén fóra do peixe e legumes, do mesmo xeito ca 

na coresma, absteranse das restantes carnes, algúns non beberán tampouco viðo.” VIVES, J. (ed.), 

Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona, 1963, pp. 195-196. IV Concilio de Toledo (633), XI 

(Que no se cante durante la cuaresma Aleluya). 
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Como en calquera celebración de raizame popular, o comer e o beber eran dous 

dos seus principais elementos: 

“As imaxes do banquete asñcianse organicamente a tñdalas outras imaxes da festa 

popular. O banquete é unha parte necesaria en todo xúbilo popular. Ningún acto cómico 

esencial pode prescindir del.”
90

 

 

O calendario de Santa María do Azougue non é unha excepción. Unha escena de 

banquete iniciaba o ano xunto con outras prácticas máxicas encamiñadas a garantir a 

abundancia e fertilidade no nova etapa do ciclo agrario que estaba a piques de comezar, 

o que facía desta data o momento axeitado para a súa realización
91

. Sen embargo, o 

banquete de aninovo non está relacionado soamente co acto de comer, beber e desfrute. 

Esta data singular contiña certos matices que a imaxe do deus biface representa de 

maneira inmellorable. A celebración do novo ano ten unha gran importancia desde o 

punto de vista temporal, dada a súa posición de bisagra entre dous anos. Celebrábase 

non só o ano que viña, senón o que se remataba, o que significa que tanto o recordo 

como a posteridade estaban presentes. Unha cara do deus miraba cara ao recordo, e a 

outra cara ao porvir; un porvir mirado con optimismo, como é propio da cultura popular 

dentro da liberdade que garante o banquete. Este contexto é o máis axeitado para a 

pronunciación dunhas palabras estreitamente ligadas co tempo, e en concreto co tempo 

futuro e a súa prosperidade: o brinde. Escena de brinde que ben podería ser a 

representada polo artista. 

                                                 
90

 BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., pp. 250-251. Interesante neste sentido o capítulo IV da 

obra, “El banquete en Rabelais”, pp. 250-272. 
91

 Sobre outros actos levados a cabo durante as kalendas de xaneiro, como por exemplo as mascaradas, 

ver SCHMITT, J. C., História das superstiçôes, Publicaçôes Europa América, 1997, pp. 80 e seg. 
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Fig. 3, 4 e 5. Mes de xaneiro92 

 

A segunda escena é a da febreiro. Aparece representado como un campesiño 

sentado a carón do lume, resgardándose das duras condicións climáticas que 

caracterizan o mes máis curto do ano. Unha escena típica do descanso invernal e dos 

calendarios hispánicos medievais, motivo polo cal Virxilio, como vimos, dicía que o 

inverno facía preguiceiro ao labrador
93

. Neste caso non se trata do tempo cósmico ou 

vital e o do ocio como manifestación da súa concepción optimista. Trátase dunha escena 

do tempo cotiá, no que o ocio é importante como referencia porque é o período do ano 

no que o traballo, aínda que existente, ten unha menor carga. A carón do lume, na 

lareira, tiñan lugar toda unha serie de actos de ocio campesiños como o de narrar contos 

e lendas, falar dos asuntos cotiás, comer e beber, etc. Isto implica que non soamente as 

festividades (representadas polos meses de xaneiro e abril) regulaban o paso do tempo, 

senón que outras manifestacións de ocio ligadas á vida cotiá podían representar o seu 

descorrer.   

                                                 
92

 Os debuxos do calendario de Santa María do Azougue están extraídos de ERIAS MARTÍNEZ, A., “O 

calendario medieval…”, op. cit., pp. 415-430. 
93

 Ver nota ao pé nº 66. Unha escena destas características viña sendo tradicional desde a época romana, e 

a fogueira engadiuse no período medieval. ERIAS MARTÍNEZ, A., “O calendario…”, op. cit., p. 420. 

Tamén era frecuente a súa representación no mes de xaneiro, pois o lume podía relacionarse coas 

celebracións das kalendas deste mes. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., “Gennaio e Giano…”, op. 

cit., p. 147. 
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Fig. 6, 7 e 8. Mes de febreiro94 

 

A terceira escena aparece como representación do mes de abril. Trátase dunha 

figura humana cun ramo de flores, “Robigus”, espírito da vexetación segundo a 

mitoloxía romana. Na representación deste mes, Flora foi substituída por esta outra 

deidade, que acabou caracterizado como un “rei da primavera”, con motivos florais e 

vexetais
95

. A festa deste ser celebrábase o 25 de abril con procesións florais polos 

campos para propiciar boas colleitas (posteriormente esta función a tiñan as rogativas da 

festividade de San Marcos)
96

. Era unha festa que conmemoraba o renacer da natureza, 

en estreita relación coa dos Maios (de feito, o personaxe florido aparece nalgúns casos 

representando ao mes de maio)
97

. Unha festividade de novo relacionada co tempo 

estacional cíclico, que marcaba o ritmo das colleitas e tamén a vida da comunidade, no 

marco dunha etapa fundamental da vida campesiña cando a natureza renace e se amosa 

                                                 
94

 O mes de febreiro tamén aparecía representado por un home a carón do lume no calendario que estaba 

situado na fachada norte (Porta Francíxena) da catedral de Santiago (século XII). Ver a imaxe no Anexo, 

nº 21. 
95

 Este rei podía representarse sedente, recibindo a homenaxe dalgún vasalo, como pode verse na catedral 

de Tarragona. BELTRÁN PEPIÓ, V., La poesía tradicional medieval y renacentista, Reichenberger, 

Kassel, 2009, pp. 140-141. É importante destacar o papel da vexetación nas festas do ciclo de primavera. 

Incluso nun contexto urbano, a natureza é transportada simbolicamente ás rúas e prazas, como por 

exemplo na festa do Corpus. Ver por exemplo LÓPEZ FERREIRO, A., Fueros municipales de Santiago y 

de su tierra, Edic. Castilla, Madrid, 1975, p. 111. 
96

 Un exemplo destas procesións en Galicia o temos na Historia Compostelana, e que se analizará máis 

adiante. FALQUE, G. (ed. lit.), Historia Compostelana, Akal, Madrid, 1994, pp. 110 (cap. XX do libro I). 
97

 PÉREZ HIGUERA, T., Calendarios medievales. La representación del tiempo en otros tiempos, 

Encuentro Ediciones, Madrid, 1997, pp. 108 e seg. 
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no seu esplendor, ciclo festivo no que teñen lugar toda unha serie de celebracións tal 

como esta e que culmina co San Xoán
98

. 

 

Fig. 9, 10 e 11. Mes de abril 

 

A cuarta escena de ocio é a do mes de maio, que aparece representado por un 

nobre practicando a cetrería. Dado que non é ocio popular non forma parte do traballo, 

mais é interesante resaltar que tamén para a nobreza o tempo de ocio servía como 

regulador da súa vida cotiá e, aínda que podía ser practicada en calquera época do ano, 

destacaba neste caso durante o mes de maio, un dos meses bélicos por excelencia
99

. 

A obra de san Martiño, De correctione rusticorum, puña de manifesto a 

importancia que tiña a concepción do tempo na mentalidade dos eclesiásticos. O seu 

control e encauzamento era fundamental no proceso de cristianización. E, en concreto, 

puidemos ver o interese que puxo a Igrexa altomedieval no control e reforma dos 

tempos de ocio, dado o seu relevante papel na mentalidade da poboación. Sen embargo 

o paso dos séculos non só non limitou os tempos, espazos e manifestacións do ocio, 

senón que os reafirmou a medida que a Igrexa medieval os foi tolerando cada vez máis. 

Deste xeito, non nos debe estrañar que nunha representación da mentalidade como o 
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 Para este ciclo festivo, ver a obra xa citada de Caro Baroja, La estación de amor: fiestas populares de 

mayo a San Juan. 
99

 Para a representación da caza nos calendarios, PÉREZ HIGUERA, T., Calendarios medievales…, op. 

cit., pp. 199 e seg. 
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calendario de Santa María do Azougue haxa ata catro escenas de ocio, intercaladas coas 

tarefas agrarias propias dos campesiños da zona. 

Con todo, este calendario non é só testemuña da presenza do ocio na vida cotiá, 

algo lóxico pois este non deixa de ser unha faceta característica do ser humano. A súa 

principal peculiaridade está en que constitúe a constatación de que na Idade Media ocio 

e negocio/traballo non estaban tan radicalmente separados como para a civilización 

romana (tendo en conta o vocabulario e os significados de otium e negotium) ou na 

actualidade. Ocio e traballo formaban parte dun mesmo proceso, eran caras dunha 

mesma moeda, e non só como culminación o primeiro do segundo. M. Bajtin indicaba 

acertadamente que o banquete e o seu contexto festivo eran a culminación do traballo 

colectivo
100

. Mais o ocio e as súas manifestacións non eran só culminación, senón unha 

etapa máis. No calendario do Azougue temos dúas imaxes de celebracións populares. 

No caso de xaneiro, si estamos ante a culminación do ano, o que de paso servía como 

metáfora da vida cristiá. Pero tódolos ritos de fertilidade que formaban parte do ciclo 

festivo arredor das kalendas de xaneiro eran unha parte máis do ciclo agrícola. Unha 

parte que, desde o punto de vista da mentalidade popular e debido ás crenzas 

relacionadas, tiña a mesma utilidade e importancia que o propio traballo e era 

imprescindible, por máis que, como recordaba san Martiño en referencia aos banquetes 

de aninovo: 

“Todas estas prácticas pagás son provocadas por invencións dos demos. Pero ¡ai 

daquel home que non teña a Deus propicio e este non lle conceda a fartura de pan e a 

seguridade na vida!”
101

 

 

O caso de abril ten outros matices. As festividades que tiñan lugar no ciclo 

festivo da primavera (a “estaciñn do amor, seguindo o tñpico literario que asimila o 

amor con esta estación), nos campos, e coa vexetación como protagonista, celebran a 

resurrección (como na Pascua) e o renacer da natureza, así como a volta da vida (na que 

o amor xogaba un papel fundamental). Desde o punto de vista da concepción do tempo, 
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 “E conveniente sinalar que o traballo e o comer eran colectivos; que toda a sociedade participaba neles 

por igual. O comer colectivo, coroación dun traballo colectivo, non é un acto biolóxico ou animal, senóN 

máis ben un acontecemento social”. BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., p. 253. Nun capítulo 

posterior será analizada a esencia social dos actos de comer e beber. 
101

 LÓPEZ PEREIRA, X. E. (ed. e trad.), Cultura, relixión..., op. cit, p. 87. 
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constituía unha nova ocasión para o festexo do ciclo da natureza e da negación en parte 

do tempo lineal que encamiña á morte máis que a resurrección. 

Como no caso de xaneiro, non se trata de celebrar por celebrar, e o ocio estaba 

presente. O importante desde o punto de vista da mentalidade medieval eran os ritos, 

non hai dúbida. Sen embargo, non debemos esquecer dúas cousas. En primeiro lugar, 

que mesmo o rito e o culto en xeral teñen determinadas características que os aproximan 

á concepción antropolóxica do xogo
102

. E segundo, que o ocio tiña tamén a súa 

importancia porque as festividades populares teñen non só carácter relixioso ou ritual 

senón tamén profano, no que a alegría e desfrute eran protagonistas e omnipresentes. 

Unha última conexión entre tempo de ocio e tempo de traballo está en que as 

festas servían como nexo temporal entre períodos de labor. Obter froitos do traballo tiña 

sentido non só polo motivo biolóxico da necesidade de alimentarse, senón tamén desde 

o punto de vista social pois era nas celebracións colectivas onde se facía o esforzo e 

dispendio dunha parte importante destes froitos. A sociedade medieval traballaba para 

poder alimentarse e para cumprir coa tarefa para a que Deus fixo á maior parte da 

poboación, mais a sociedade medieval tamén traballaba para festexar. Eran tamén as 

festividades, celebracións e momentos de ocio en xeral as que alentaban ao home e 

muller medievais a traballar.  

Ademais disto, non debemos esquecer que algunhas das xuntanzas festivas máis 

características da cultura popular están estreitamente relacionadas co traballo, tales 

como os fiadeiros, as reunións trala malla, a matanza, etc. 

O ocio “precisa” do traballo para festexar, pois comida e bebida son 

imprescindibles. Mais o traballo, para chegar a bo fin, necesita do ocio como parte do 

seu proceso. Mesmo desde o punto de vista antropolóxico, as festas ou calquera outro 

tipo de acción que servise como válvula de escape ritualizada das tensións sociais son 

fundamentais para o bo funcionamento dunha sociedade
103

. 
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Para rematar, unha pequena reflexión en relación co vocabulario, que delata en 

parte esta conexión entre o traballo e o ocio da que vimos falando. San Isidoro de 

Sevilla deriva o termo laetus de latitudine. Sen embargo, o editor literario aclara que 

non había relación entrámbolos dous conceptos, senón que laetus era un “termo da 

lingua do campo, con sentido de abundancia, gordo, groso, recheo, aplicado aos 

campos, animais e plantas.”
104

 Un campo que foi traballado axeitadamente e contou cun 

clima beneficioso chegaba a ser un campo laetus. A conexión co ser humano dáse coa 

outra acepción do termo: unha persoa leda era unha persoa contenta, feliz, alegre. É 

dicir que, dado o carácter fundamental das colleitas para a supervivencia, un campo ledo 

significaba un campesiño ledo. A ledicia incluía polo tanto traballo e abundancia, dous 

dos requisitos indispensables na maioría das celebracións e festividades das que 

falaremos. A linguaxe reflexa a estreita relación entre home e natureza, e tamén entre o 

traballo e o ocio. 

 

O análise do concepto “ocio” e da concepciñn do tempo nos permite sinalar 

algunhas conclusións. A pesares do interese teórico da Igrexa pola súa limitación, os 

momentos de ocio non constituían de ningún xeito unha perda de tempo desde o punto 

de vista da cultura popular, senón mais ben todo o contrario: o ocio amosábase 

imprescindible tanto no proceso como na culminación do traballo; na súa 

complementariedade co traballo, tan lonxe da incompatibilidade, asentaba as bases da 

súa importancia. Ao estaren tan estreitamente relacionados, ocio e traballo adaptáronse 

ao ritmo cíclico da natureza da que dependían, do mesmo xeito que o propio ser humano 

e por este motivo  xogaron tamén o seu papel na concepción do tempo. 

No día a día, na vida cotiá, o ocio tiña os seus momentos, principalmente na 

noite; ao estaren asociados a un período concreto, tamén contribuían a pautar o paso do 

tempo a unha escala máis reducida. Pero cando máis reforzaban o paso do tempo era no 

calendario anual, a través das festividades. Estas datas, que se analizan máis en 

profundidade no capítulo seguinte, funcionaban como nexo entre períodos de traballo á 

vez que os dividían e estruturaban. A través do rito, na festividade se ligaba o pasado co 

presente e se aseguraba o futuro. O rito é o fundamental, pero na festividade, como 

acontecemento social e comunitario, o rito non se daba só; outros elementos tiñan tamén 
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relevancia, e aí é onde o ocio estaba presente. Quizais o ocio non sexa a peza clave no 

que á concepción cíclica do tempo se refire, pero si contribuía a reforzala.  

Onde si xogaba un papel importante era na representación do calendario, tal 

como se pode apreciar no calendario de Santa María do Azougue, un dos poucos 

exemplos da Idade Media galega. Neste calendario, os momentos de ocio aparecen 

plenamente conectados e complementarios coas tarefas agrícolas, e ao mesmo tempo 

que reforzan a concepción do tempo cíclico nesta fonte eclesiástica, contribuían a dar 

unha imaxe máis “optimista” da existencia, na que o traballo era a clave para acadar o 

Paraíso, pero o desfrute non estaba nin moito menos excluído deste proceso. 
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4- TEMPOS E ESPAZOS DO OCIO NA IDADE MEDIA GALEGA: 

ENTRE A VIDA COTIÁ E A FESTIVIDADE 

Circunscribir o ocio e as súas manifestacións a uns espazos e tempos concretos 

non é posible. Ao concibir o ocio como unha parte da vida cotiá e ordinaria, queda ao 

mesmo tempo circunscrito como unha actividade habitual dos homes e mulleres da 

Idade Media, e polo tanto lonxe de calquera tipo de significado trascendente e ligado á 

concepción da vida, do sagrado, etc. Sen embargo, se hai unha palabra que encaixa 

perfectamente co concepto “ocio” é o de “ambigüidade”. Como se viu, o ocio cumpría 

un importante papel na concepción do tempo, así como na concepción do mundo e da 

vida, e algunhas das súas manifestacións tiñan un contexto espazo-temporal específico. 

Pero outras están ligadas á vida cotiá, e a súa principal característica son a falta dun 

contexto concreto. Desa maneira o ocio amosa a súa ambigüidade: por unha parte ligado 

ao trascendente, principalmente nas festividades e celebracións nas que o rito xoga un 

papel fundamental; por outra parte, algunhas das súas manifestacións, como a risa, a 

palabra licenciosa, a música ou o canto, facían que o ocio aparecera caracterizado pola 

liberdade. Aínda recoñecendo que a cantidade de contextos espaciais non era 

excesivamente extensa, non hai dúbida de que a risa podía nacer en calquera lugar, por 

exemplo. Sen embargo, onde o ocio cobra un sentido especial na vida cotiá é cando se 

destaca a súa estreita relación co traballo, co que chega a compartir tanto o tempo como 

o espazo
105

. 

Desde o punto de vista da mentalidade tradicional e popular, o ocio e o traballo 

non eran en absoluto incompatibles. O sistema produtivo tradicional permitía e mesmo 

favorecía os momentos de diversión, especialmente pola noite. A pesares disto, non é 

doado atopar nas fontes mencións a esta conxunción. En todo caso, nelas aparece o 

pecado da ociosidade, é dicir, estar ocioso no tempo que debía ser empregado para 

traballar, ou o caso contrario: traballar cando non se debería, no tempo sagrado do 

domingo. Deste xeito quedaba fixada unha dicotomía: ou se traballaba ou se 

folgaba/estábase ocioso. Esta oposición non é estraña dado que a Igrexa, a instancias da 

Biblia e ata practicamente o século XII, concibía o traballo como castigo divino, o que 
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significaba por definición a incompatibilidade entre o desfrute e as tarefas diarias
106

. 

Mais, como case sempre, a realidade era moito máis variada do que establecía 

oficialmente a Igrexa, pois o traballo nunca tivo esa consideración na mentalidade 

popular, senón que era mais ben visto como o medio de vida. 

En primeiro lugar, é importante recordar que o traballo na Idade Media era un 

acto social, un acontecemento no que participaba toda a comunidade. Isto nos leva a 

destacar unha evidencia que non debería ser esquecida: calquera reunión de xente é 

susceptible de iniciar unha conversa, de contar un conto que remate en gargalladas, 

mesmo dunha ollada fugaz cun leve sorriso. Accións que alivian a carga de traballo pero 

sen deixar de realizalo, e que non eran as únicas. Xunto con estas, é preciso salientar 

outra que, ademais de facer as tarefas máis levadeiras, contribuía a pautar os ritmos e 

constituía ao mesmo tempo unha forma de expresión: o canto.   

Neste sentido, soamente se vai salientar a compatibilidade do aparentemente 

incompatible, á vez que aporto un breve exemplo literario-antropolóxico: os cantos, a 

risa e case un “ambiente báquico” descritos por Emilia Pardo Bazán durante a vendima: 

“Entre os espectáculos deleitosos que a natureza ofrece, non cabe outro máis grato que o 

da súa fecundidade na vendima: aqueles cestos colmados de acios louros ou da cor do 

sangue callada, que homes rexos, case espidos, semellantes a faunos, suben e baleiran 

na cuba ou no lagar; aquela risa das vendimadoras, escondidas entre a follaxe, 

disputando, desafiándose a cantar desde unha viña a outra, desafíos que rematan ao 

anoitecer como rematan tódalas expansións violentas nas que se gasta moito vigor 

muscular; por desafogos melancólicos, por algún prolongado xemido céltico, algún 

queixoso a-laá-laá... A pagá sensación de benestar, o rústico xúbilo, o contentamento 

de vivir, comunicábase aos espectadores de tan fermosos cadros; e pola noite, mentres 

os coros de faunos e bacantes bailaban ao son da frauta e a pandeireta, o señorío 

divertíase tumultuosamente, con inxenuas rebuldainas, no caserñn.”
107

 

 

Ademais da vendima, calquera outra tarefa comunal podía estar acompañada 

polo canto e incluso polo baile: os fiadeiros, a cavada, a sega... 

Xunto co canto, outras manifestacións de ocio podían aparecer no contexto de 

traballo. Estoume referindo ao xogo e, en concreto, á competición. Como di Huizinga, o 

carácter agonal está “na mesma natureza humana, que sempre se esforza polo superior, 

xa sexa honor e excelencia terreais ou a vitoria sobre o terreal. Agora ben, a función 
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conxénita pola cal o home actualiza este impulso non é outra que o xogo.”
108

  De novo, 

é a antropoloxía a que nos da os mellores exemplos, especialmente na tarefa da malla, 

na que se competía a ver quén facía máis ruído, quén movía con maior soltura o mallo, 

quén golpeaba mellor, quén remataba antes, etc., todo isto arrodeado dun ambiente ás 

veces de sensualidade protagonizada polos mozos e mozas que podía rematar en festexo 

pola noite, trala dura xornada de traballo
109

. A malla constitúe unha das actividades 

máis interesantes desde o punto de vista deste estudo, dado que é un momento no que 

xogo e traballo quedan enlazados ata constituíren practicamente unha mesma cousa 

cunha esencia case festiva na que o traballo como castigo non se percibe. Mais ben o 

contrario: ámbalas dúas tarefas, aínda que duras, eran especialmente agardadas, e non só 

precisamente por asegurar a subsistencia material da comunidade
110

. 

O ocio podía acompañar tamén outras tarefas cotiás, como no caso das muiñadas 

ou cando as mulleres ían a por auga á fonte, onde, ademais de conversas, podían ter 

lugar encontros amorosos entre os mozos da comunidade, como se pode ler no refrán 

dunha cantiga do xograr Pero Meogo: 

“Digades, filha, mia filha velida, 

por que tardastes na fontana fría? 

Os amores ei”
111

 

 

A través destes exemplos literario-antropolóxicos dos séculos XIX, XX e 

medievais, pretendo poñer de relevo o seu carácter tradicional e a súa conexión coa 

propia natureza humana, a quen se lle condenou a gañar o pan coa suor da súa fronte 

mediante o traballo, pero en ningún momento se lle prohibiu facer desta tarefa o menos 

tormentosa posible. Por isto, outra das características da relación ocio-traballo é que o 

seu contexto espazo-temporal non sempre estaba fóra do marco simbólico máis próximo 
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e polo tanto cun grao maior de intimidade; é dicir, o fogar. Nese contexto o ocio 

afloraba cunha maior confianza e de maneira particular pola noite, especialmente 

durante os “fiadeiros”. A noite podía ser un tempo temido de tebras (“Fue la noche 

venida   mala e peligrosa…”, nos di o autor anñnimo do Libro de Alexandre) e “capa de 

pecadores”, segundo un antigo refrán
112

. É sobre todo esta segunda faceta a que nos 

interesa agora mesmo, pois nas referencias que atopamos nas fontes sobre esta 

actividade, aparece criticada precisamente polas deshonestidades que se realizaban nela. 

Neste contexto, o traballo adquiría un novo significado: era concibido máis como unha 

escusa para a diversión que como tarefa en sentido estrito. Sen embargo, non foi ata 

datas tardías que estas prácticas foron criticadas debido ás deshonestidades que se 

realizaban nelas
113

; a súa función na sociedade tradicional, principalmente na súa 

reprodución, facía destas reunións nocturnas un acontecemento fundamental, o que facía 

que contaran coa permisividade da Igrexa ata despois de Trento. 

Como última reflexión en torno á relación entre o ocio e o traballo, tamén é 

preciso sinalar que esta non se refire soamente ao feito de compartiren en determinadas 

ocasións o seu tempo. Unha das características fundamentais desta relación desde o 

punto de vista da cultura popular é que o ocio, a través principalmente da festa e o 

banquete, constituía a culminación do traballo
114

. Esta maneira de concibir o traballo na 

mentalidade popular viuse ademais avalada pola Igrexa coa súa metáfora da vida cristiá, 

na que o home debía traballar nesta vida para obter a recompensa do ocio eterno no 

Máis Alá ou, o que é o mesmo pero a un nivel terreal, traballar durante seis días da 

semana para descansar no sétimo
115

. 
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O análise desta realidade sitúa o ocio no marco do tempo ordinario, con presenza 

no día a día. Sen embargo, o ocio tamén tiña a súa relevancia no marco do tempo 

extraordinario, formando parte de momentos esencias da vida comunitaria e da 

estruturación do seu calendario, como son as festas e as celebracións.  

 

4. 1. Tempo extraordinario de ocio: os conceptos “festa” e “celebración” 

Tanto a festa como as celebracións constituían contextos temporais específicos 

nos que o ocio e as súas manifestacións atopaban un excelente marco de expresión. As 

súas caracterísitcas eran basicamente iguais, mais, como se poderá apreciar, existe un 

matiz que diferencia estes dous conceptos estreitamente relacionados: a súa función na 

concepción do tempo. 

 

4. 1. 1. A festa e o seu concepto 

Para comezar con este importante contexto espazo-temporal do ocio na Idade 

Media, recollo tres citas de tres autores que trataron o tema desde diversos pero 

complementarios enfoques: teoría literaria e lingüística, antropoloxía, e historia. 

Diferentes aproximacións pero que chegan como conclusión a un punto coincidente: a 

importancia da festa e do seu significado nas sucesivas culturas humanas. 

“A festa é a categoría primeira e indestrutible da civilización humana; pode 

empobrecerse ou dexenerar, mais non eclipsarse de todo.”
116

 

“A festa traspñrtanos dun mundo habitual e repetitivo a outro superior, excepcional, ao 

reino da emoción. Este é o fundamento antropolóxico da festa: simplemente a 

necesitamos.”
117

 

“As festas expresan, con formas moi variadas, unha maneira de explicarse o mundo, de 

estar os homes nel.”
118

 

 

Esta importancia queda corroborada polas numerosas caras da propia festa; pode 

ser estudada desde os puntos de vista anteditos, e dentro da historia desde a economía, a 

cultura, as crenzas e prácticas, a ecoloxía, a relixión, a concepción do tempo, etc. Neste 

caso, a miða aproximaciñn parte do “ocio” para analizar a súa presenza e posibilidades 
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dentro da festa. Para iso, é necesario en primeiro lugar intentar definir o concepto; aínda 

que é imposible acadar unha definición dunha realidade social tan complexa e de tan 

diverso número de caras
119

, sempre é necesario facer un esforzo de conceptualización, 

ou cando menos resaltar as súas principais características
120

. 

O concepto chegou ao vocabulario medieval herdado do latín, primeiro como 

adxectivo e, a partires do século III-V, como substantivo, como realidade social 

plenamente diferenciada
121

. Xa non había días festivos; había festas. As súas 

características esenciais non variaron co cristianismo, aínda que si a consideración 

dalgún dos seus elementos principais como por exemplo, e isto é importante neste caso, 

o ocio. No século XIII, Afonso X definía desta maneira a festa: 

“Fiesta tanto quiere decir como día honrado en el que los cristianos deben oír las 

oraciones, e hacer e decir cosas que sean alabanza e servicio de Dios, e a honra del 

santo en cuyo nombre la hacen. E tal fiesta como esta, es aquella que manda el 

apostólico hacer a cada obispo en su obispado con ayuntamiento del pueblo, a honra de 

algún santo, que sea otorgado por la iglesia de Roma. E son tres maneras de fiestas. La 

primera, es aquella que manda santa Iglesia guardar, a honra de Dios e de los santos, 

así como los domingos e las fiestas de nuestro señor Jesucristo, e de santa María, e de 

los apóstoles e de los otros santos e santas. La segunda es aquella que mandan guardar 

los emperadores e los reyes por honra de sí mismos; así como los días en que nacen 

ellos, o sus hijos, que deben otrosí reinar, e aquéllos en que son bien andantes, habiendo 

gran batalla con los enemigos de la fe e venciéndolos, e los otros días que mandan 

guardar por honra de ellos, de que habla en el título de los emplazamientos. La tercera 

manera es aquella que es llamada ferias, que son provecho comunal de los hombres, 

así como aquellos días en que cogen sus frutos, según dice en el título sobredicho de los 

emplazamientos.”
122
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4. 1. 1. 1. O tempo e o espazo da festa 

A característica que máis destacaría das festividades é a súa relevancia no 

tocante á concepción do tempo. Como xa dixen ao falar do ocio nesta concepción, as 

festas pautan o paso do tempo, organizándoo en períodos breves que a mentalidade 

asimila máis facilmente. Deste xeito, as festas cumprían a función de nexo e enlace 

entre estes diferentes períodos que ao mesmo tempo dividían, marcando os puntos 

temporais álxidos do calendario anual, estacional e mesmo vital
123

. 

Non hai dúbida de que a festa constitúe un tempo (e un espazo) fóra do cotiá, e 

de aí tamén un motivo da súa importancia. As festas unen e separan períodos de tempo 

nos que o traballo e a vida cotiá son protagonistas. Sen embargo, non sería axeitado 

definir o tempo de festa como oposto ao cotiá; non constitúe unha ruptura, senón que é 

simplemente un tempo diferente caracterizado pola inversión. Os valores do traballo, as 

obrigas sociais e a orde vense reafirmadas polos seus opostos: descanso, liberdade e 

inversión das xerarquías, non estritamente sociais (como no Entroido), senón tamén, por 

exemplo, de xénero, pois as mulleres saen do seu espazo cotiá (o fogar) e comparten 

protagonismo cos homes e mesmo poden levar a iniciativa, especialmente nos xogos 

amorosos
124

. Mesmo pode ser un tempo no que a posibilidade do marabilloso se fai 

máis probable.
125

 Deste xeito, a cotidianidade e os seus valores quedan reforzados a 

través da súa inversión.  

O tempo extraordinario da festa, polo tanto, reafirma o tempo ordinario da vida 

cotiá. Pero o feito de constituír un tempo fóra do normal non significaba que non 

estivera suxeito tamén a unha regulamentación; as regras de xogo da festa estipulan 

unha duración determinada. Calquera alteración espazo-temporal podía ser mal vista 

polas autoridades, e de aí o seu especial interese en controlala. O tempo de liberdade e 

diversión debe rematar; o ocio e a subversión deben dar paso ao traballo cotiá e ás 

xerarquías sociais sancionadas polo poder. Por dicilo brevemente, Don Carnal é 

derrotado por Dona Coresma.  
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 Dentro destes períodos, destacan os formados por 40 días, de grande importancia na mentalidade e 

calendario popular. Ver GAIGNEBET, C., El Carnaval. Ensayos de mitología popular, Ed. Alta Fulla, 

Barcelona, 1984, p. 13. 
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 Inversións sociais fugaces e efémeras nas que a muller decide son frecuentes na cultura e mentalidade 

tradicionais. Ver LISÓN TOLOSANA, C., De la estación del amor…, op. cit.,pp. 23 e seg. 
125

 Na Idade Media, a crenza na manifestación e presenza do marabilloso era moito maior ca na 

actualidade, de xeito que non escapa por completo do frecuente. Sen embargo, seguía a ser algo fóra do 

cotiá. Sobre a mentalidade popular e a presenza do marabilloso na festa, CARDINI, F., Días Sagrados..., 

op. cit., p. 104. 
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Pero non debemos esquecer, como ben escribía o Arcipreste de Hita, que Don 

Carnal retorna na Pascua e recupera a súa posición na vida cotiá. A festa sempre 

retorna, de aí a súa importancia na mentalidade medieval no tocante á súa concepción 

cíclica do tempo. E ademais retorna con máis forza se cabe, como Don Carnal. A 

cultura popular é unha cultura festiva, porque a festa en estado puro non entende de 

diferenzas nin de xerarquías, aínda que, paradoxalmente, a festa contribuíu a reforzalas 

por oposición. 

A razón é que a festa non se da de maneira independente no marco dunha 

sociedade. Hai un número de motivos, intereses e circunstancias sociais que delimitan 

as súas liberdades, principalmente debido a motivos de convivencia: o relativo caos 

(“caos restablecedor” no que xorden as forzas reprimidas na vida cotiá)
126

 que se vive 

nas festividades, que cumpre unha función importante de válvula de escape, sería 

insostible para unha sociedade. Non só desde o punto de vista da xerarquía, senón 

tamén desde o punto de vista dos grupos que non teñen o poder e deben traballar para 

soster a sociedade. A festa continua é insostible, pois se deixaría de producir, e de aí o 

contexto espazo-temporal delimitado. Mais, como dixen, delimitado pero non 

independente dos outros períodos temporais: a poboación traballa para poder festexar, 

non só para subsistir; tempo de traballo e tempo de festa forman parte dun mesmo ciclo 

temporal cuxos períodos retornan e se reactualizan ano tras ano, estación tras estación, 

grazas á presenza do rito, o que reforzaba o a concepción do tempo cíclico. 

En estreita relación co tempo, a festa se caracteriza por un espazo particular; non 

hai unha ruptura estrita coa cotidianidade, aínda que si hai diferenza. En primeiro lugar, 

a festa é aberta, no dobre sentido do termo: non se pode circunscribir a un edificio 

concreto; a festa popular pertence a todo o pobo, parroquia ou aldea, xamais a un só 

fogar ou edificio, aínda que sexa a igrexa parroquial. E en segundo lugar,  isto débese 

tamén á súa propia esencia, na que toda a comunidade, toda sen excepción, está 

convidada a participar (incluso un fogar de loito está convidado, aínda que as 

convencións sociais o escusen).  

Deste xeito, a comunidade festexa no fogar, mais especialmente nas rúas e 

prazas, igrexas, adros e mesmo cemiterios
127

. É precisamente nestes contextos abertos 
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 CARDINI, F., Días sagrados…, op. cit., p. 41. 
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 A festa e outros actos profanos nos cemiterios e espazos sacros xa se viñan realizando desde a 

Antigüidade, e tiveron a súa continuidade ao longo da Idade Media. Sobre este aspecto, ver BARRAL I 
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pero delimitados onde se respiraba unha maior atmosfera de liberdade e mesmo 

permisividade. En palabras de M. Bajtin, “a praza pública era o punto de converxencia 

do extraoficial, e gozaba dun certo dereito de „extraoficialidade‟ dentro da orde e da 

ideoloxía oficiais.”
128

 Outro espazo privilexiado no que podían ter lugar certos actos de 

determinadas festividades, especialmente no ámbito rural, eran as encrucilladas. Xa 

desde antigo eran lugares de reunión, como recollía san Isidoro, e o continuaron sendo 

nos séculos posteriores (foron tradicionalmente lugares onde se facían os lumes de San 

Xoán)
129

: 

“Compita (encrucilladas) son os lugares nos que os campesiños adoitan celebrar as 

súas reunións; e tamén moitos lugares que, en medio dos campos, van a desembocar 

(competere) a un mesmo punto.”
130

 

 

E o mesmo acontecía con outros espazos nos que a conexión entre o sagrado e o 

profano adquiría un grado elevado, especialmente durante as festividades: a igrexa e o 

adro parroquiais. Espazos públicos e cotiás que obtiñan un significado diferente durante 

o espazo temporal da festa. 

 

4. 1. 1. 2. O rito: un elemento imprescindible 

Xunto con estas características, a festa tamén constituía un tempo especial por 

outros motivos. Refírome principalmente á presenza e importancia do rito. Un rito 

poderíase definir como un acto ou serie de actos estereotipados que se repiten con certa 

regularidade e teñen como finalidade a consecución dalgún fin. Xeralmente, os ritos son 

colectivos e representan simbolicamente a unha sociedade que mediante estes actos 

reforzan a súa solidariedade. Os que vou tratar neste estudio están en relación co 

sagrado, especialmente os que forman parte da liturxia cristiá. O rito máis evidente e 

quizais o máis característico da sociedade medieval é o da Eucaristía, a través do cal a 

comunidade conmemora a Última Cea de Cristo e se produce un contacto directo co 

                                                                                                                                               
ALTET, X., “Le cimitière en fête. Rites et practiques funéraires dans la Péninsule Ibérique pendant 

l‟Antiquité tardive”, en ESTEBAN, A., ÉTIENVRE, J.-P. (coords. e eds.), Fiestas y Liturgia. Actas del 

coloquio celebrado en la Casa de Velázquez, 12/14-XII-1985, Universidad Complutense, Madrid, 1988, 

pp. 299-308.   
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 BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., p. 139.  
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 LISÓN TOLOSANA, C., Antropología cultural..., op. cit., p. 156. 
130

 Conpita sunt ubi usus est conventus fieri rusticorum; et dicta conpita quod loca multa in agris eodem 

conpetant; et quo convenitur a rusticis. SAN ISIDORO, Etimologías, op. cit, vol. II, libro XV (“Acerca 

de los edificios y los campos”), 2, 15, pp. 228-229. 
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sagrado, o que era unha das finalidades do propio rito e ademais fomentaba unha 

atmosfera cun ambiente de fascinación no que o extraordinario e o marabilloso se 

convertían en posible (a transubstanciación no rito eucarístico, por exemplo). Noutros 

casos, a relación coa divindade non é tan directa, o cal non quere dicir que esta non se 

produza, como é o caso dos rituais encamiñados a protexer as colleitas propios dos 

meses primaverais. Neste traballo, interesa resaltar a especial relación do rito coa 

concepción do tempo
131

. 

Como se dixo, unha das características fundamentais do rito radica na repetición 

de xeito regular, o que significa un continuo retorno. Se ademais temos presente a 

estabilidade dos actos que se realizan (pois o rito trata de recrear da maneira máis fiel 

posible o momento preciso, xeralmente un momento fundamental para unha sociedade, 

que significou a súa xénese, o que establece nalgúns casos unha relación entre rito e 

mito)
132

, a conclusión é que o rito reactualiza constantemente un acontecemento pasado, 

que non ten por qué estar absolutamente contextualizado senón que moitas veces se fai 

porque, como di a xeración dos nosos avñs, “fíxose así sempre”
133

. É dicir, que o rito 

trae o pasado ao presente e ao mesmo tempo o proxecta cara ao futuro; nun mesmo 

punto se produce a conxunciñn dos tres “tempos do tempo”, ou o que é o mesmo: 

pasado, presente e futuro chegan a constituír unha mesma realidade que se repite 

regularmente. O rito e o seu contexto privilexiado (non o único), a festa, realzan e 

estruturan a percepción cíclica do tempo, aínda que sexa como parte dunha liña 

temporal (segundo a filosofía da historia cristiá) que nos encamiña desde a Creación ata 

o Xuízo Final, pasando pola vinda do Salvador á terra, fundamento dos rituais cristiáns 

que por definición, paradoxalmente, acentúan a circularidade do tempo. 
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 A realización dun rito non significa automaticamente a existencia dunha festividade. Podía haber, por 

exemplo, ritos de saída que por si mesmos non constitúen unha festa. É dicir, que o rito non constitúe 

festa, pero sen rito esta tampouco existiría. 
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 Non sempre hai unha relación indisoluble entre rito e mito, pois non tódolos rituais contan cun mito 

que o avale. Sobre a relación entre rito e mito, ver ELIADE, M., Lo sagrado y lo profano, Ed. 

Guadarrama, Madrid, 1967, pp. 70 e seg. 
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 A importancia da tradición, do legado dos antepasados, é fundamental nas sociedades antigas, de tal 

xeito que moitas das accións, ideas ou crenzas nin se someten a crítica nin se cuestionan, simplemente se 

continúan. O cal non quere dicir que se realicen ou se manteñan na mentalidade de maneira inconsciente, 

pois hai plena conciencia do que se realiza, do seu motivo, e, o que é máis importante, do seu significado. 

Isto tampouco implica, por outra parte, que este significado se considere sempre o mesmo ou non sufra 

variantes. O cambio fundamental que provocou o cristianismo na mentalidade medieval é un bo caso 

desta evolución nas ideas, costumes ou tradicións: se nos referimos por exemplo ao lume de San Xoán, a 

cristianización supuxo a mediación dun santo ou a pregaria a un deus diferente ao dos antepasados máis 

remotos, pero o significado do ritual e a súa finalidade eran basicamente os mesmos. 
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Esta repetición non ten soamente a finalidade de reactualizar o tempo. O rito trae 

de novo o pasado e o proxecta cara ao futuro, pero isto non se dá de xeito necesario: o 

rito debe ser renovado constantemente. O ser humano, ao concibirse como 

intrinsecamente unido á natureza e ao tempo, cría ter a obrigación de actuar sobre el 

para garantir a súa continuidade. A orde das estacións non era auto-evidente na súa 

mentalidade, e de aí que considerara necesarios os ritos e influír sobre os elementos, 

para que a relación cos fenómenos naturais, concibida como de interacción e mutua 

axuda, fose beneficiosa para ambos
134

. 

O feito de traer constantemente o pasado ao presente reforza tamén a conexión 

profunda entre a memoria colectiva e a festa (especialmente algunhas, como a do día de 

defuntos)
135

. O rito, como outros actos da festa, mira cara ao pasado pero non a calquera 

pasado, senón ao pasado da familia e sobre todo ao da comunidade. A festa é un 

momento axeitado para o recordo (recordar non é se non unha maneira de traer o pasado 

ao presente), especialmente dos máis achegados que xa non formaban parte da 

parroquia dos vivos
136

. O rito, ao reforzar a memoria colectiva, servía polo tanto para 

reafirmar os lazos da comunidade. Un bo exemplo é de novo o rito da Eucaristía, que 

reforza a memoria colectiva ao consolidar o sentimento de pertenza a unha comunidade, 

neste caso a cristiá. Outros, como as rogativas ou procesións, ademais da vertente cristiá 

universal, tamén reforzaban a memoria colectiva dunha parroquia e polo tanto o 

sentimento de pertenza a unha comunidade específica, a menor escala.   

Por último en relación co rito, é preciso destacar que, como a festa, ámbolos 

dous cumpren unha función comunicativa, pois expresan unha serie de valores e ideas 

comunitarios. A través deles, a comunidade e, sobre todo, as novas xeracións, adquiren 

unha aprendizaxe pois tanto a festa como o rito transmiten significados de diverso tipo 

(políticos, culturais, relixiosos, etc.) pero dunha maneira non convencional (é dicir, non 

cotiá). Desta maneira, o que se consegue é a reafirmación periódica dos valores, 
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 GUREVICH, A., Medieval popular…, op. cit., p. 81. 
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 Na actualidade esta conexión destaca nas festas nacionais que conmemoran algún acontecemento 
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costumes e tradicións culturais, así como tamén en determinados casos das xerarquías 

sociais
137

. 

 

4. 1. 1. 3. A festa, unha realidade estable na Idade Media? Tradición e 

innovación  

Outro aspecto a destacar desde o punto de vista temporal é a estabilidade da 

festa. Como indiquei anteriormente, o ser humano ten a necesidade de festexar. As 

diversas culturas do pasado foron desnaturalizando en certa maneira o relativo caos 

característico da festa e configuraron unha orde, un calendario festivo; a comunidade 

festexa pero non en calquera momento. Este calendario foise constituíndo en estreita 

relación coas outras organizacións temporais, tales como o calendario natural (as 

estacións), o laboral ou produtivo ou, na Idade Media, o calendario litúrxico cristiá. 

Mais sempre predominando o natural, que foi o primeiro e o que máis influía na vida 

dunhas persoas que concibían a natureza como unha parte integrante de si mesmos e coa 

que convivían en estreita relación
138

. Foi a influencia das estacións, do sol e da lúa a que 

foi conformando o calendario das diversas culturas, entre outros motivos porque eran as 

principais referencias temporais. De aí xurdiron o calendario produtivo e o festivo, e 

sobre estes foise asentando o calendario cristiá, cheo tamén de festividades, 

principalmente estruturado arredor da vida de Cristo, pero tamén arredor da Virxe e dos 

santos
139

. 

Todos estes calendarios, ademais, influíanse mutuamente. A través da súa 

relaciñn, constituían o calendario que poderiamos chamar “real”, no sentido de que era 

o verdadeiramente vivido, semellante cada ano pero coas súas singularidades climáticas 

(un inverno demasiado duro condicionaba as colleitas, unha seca...), solares e lunares (a 

temporada da Coresma –non a súa duración- varía dun ano para outro, por exemplo) ou 

mesmo persoais (a vida familiar cambiaba se había un novo membro, matrimonio, 

defunción, etc.), mais cunhas datas festivas e festividades que basicamente se mantiñan 

na mentalidade e a longo prazo. O cristianismo herdou un calendario festivo xa asentado 
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 Sobre a antropoloxía da comunicación, ver por exemplo ROIZ, M., “Fiesta, Comunicaciñn y 

Significado”, en VELASCO, H. (ed.), Tiempo de fiesta, op. cit., pp. 95-150. 
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na mentalidade e non o alterou. En todo caso, só quixo modificar en parte o seu 

significado ou engadiu algunha festividade nova, como o Corpus ou a Inmaculada 

Concepción
140

, pero basicamente se mantivo estable durante a Idade Media
141

. Esta 

afirmación precisa unha aclaración, pois se ben a estabilidade prevaleceu, os cambios no 

calendario festivo tamén tiveron lugar. 

Desde o noso punto de vista, a festa debe xogar un papel importante na 

concepción do tempo, especialmente a través do rito, xa sexa na concepción cíclica ou 

na lineal. A Idade Media herdou unha serie de datas caracterizadas por esta vinculación 

co tempo, pero a Igrexa non vía a necesidade de respectar algunhas delas, polo menos 

en principio. Por poñer un exemplo xa citado, San Martiño de Dume criticaba a costume 

de celebrar as kalendas de xaneiro ou as Vulcanais. Isto quere dicir que o calendario de 

festividades tradicionais e o calendario festivo da Igrexa non coincidían, e houbo un 

primeiro intento, exemplificado no noroeste peninsular polo santo bracarense, por 

modificar este feito. Sabemos que a celebración das kalendas non puido ser suprimida 

da mentalidade dos homes e mulleres medievais, como pon de manifesto o calendario 

de Santa María do Azougue do século XIV; sen embargo, as Vulcanais deixaron de ser 

festexadas ou, en todo caso, remataron asimiladas a outras festividades do mes de 

agosto. É dicir: o noroeste peninsular e a Europa cristiá en xeral asistiu a unha 

superposición que rematou en aculturación, e a un respecto relativo de ámbolos dous 

calendarios festivos por parte da Igrexa e da poboación: unha por ser en principio 

incapaz de corrixilo e posteriormente porque o considerou innecesario, e a outra porque 

a xente se foi cristianizando paulatinamente e aceptou as novas festividades que, por 

outra parte, permitían tamén os seus momentos de ocio. Este proceso de aculturación 

supuxo que ao longo da Idade Media algunhas festividades se mantiveron a pesares de 

non seren avaladas pola Igrexa, e outras foron desaparecendo ou asimilándose a algunha 

das “oficiais”. 
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 Ver GARCÍA Y GARCÍA, A., “Religiosodad popular y derecho canñnico”, en ÁLVAREZ 
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En canto ao calendario festivo cristiá, a principal innovación estivo na 

introdución do santoral
142

. As datas festivas dos santos non tiñan a importancia das 

datas relacionadas con Cristo e a Virxe, excepto as dos apóstolos, evanxelistas ou san 

Xoán Bautista. Sen embargo, serviron tamén para regular o paso do tempo, 

especialmente no caso das festividades patronais locais. Aínda que o santoral e as súas 

datas se mantiveron estables, tamén é certo que ao longo da Idade Media a importancia 

que tiveron certos santos así como o seu culto variaron (debido por exemplo a 

traslacións de reliquias, “descubrimentos”, milagros ou novas circunstancias 

históricas)
143

, habendo unha gran diferenza entre as principais advocacións da alta Idade 

Media e as da baixa. Isto supuxo un cambio de devoción e tamén un cambio no 

calendario festivo, que é necesario subliñar. En termos xerais, a festa “tradicional” (que 

será analizada mais adiante), ligada ao calendario estacional, mantívose estable. A festa 

relixiosa, pola súa banda, amosa dúas realidades: por unha parte, as festividades ligadas 

a Cristo e á Virxe apenas variaron no que a datas se refire (coa excepción do 

establecemento da festa do Corpus e da Inmaculada); por outra parte, as festividades 

especialmente ligadas á devoción dos santos, foron cambiando ao longo da Idade 

Media. 

A distinción entre o calendario tradicional e o da Igrexa é importante, porque 

nos sitúa ante unha circunstancia que pode desvirtuar en parte a realidade histórica: a 

festa ten unha conexión indisoluble co sagrado, pero é unha conexión que incide sobre 

todo no contacto directo entre deus e a poboación; a Igrexa, como non podía ser doutra 

forma, quixo intermediar entre deus e o home, e de maneira especial nas festividades. 

Por ese motivo, deulle preeminencia ás súas, e por iso a inmensa maioría das fontes 

(realizadas polo poder) céntrase nestas festividades, as “festas de gardar”, pero estas non 

eran as únicas, aínda que nas fontes son estas maioritariamente as que aparecen 

denominadas como festas. Iso si, algunhas son así chamadas por seren días de certos 

santos, pero podían enmascarar crenzas e ritos dunha festividade pagá. Quizais é o que 

se deixa entrever, por exemplo, nunha das disposicións dos sínodos de Ourense de 
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1542-1544, onde aparece a festa de santa Águeda, na que máis ca unha celebración 

cristiá había toda unha serie de ritos e actos relacionados coa lactancia e maternidade na 

que as mulleres casadas eran as protagonistas
144

. O mesmo podería suceder coa 

festividade de santa Lucía, na que se festexaba máis ben a chegada do solsticio de 

inverno e novo ciclo solar, pero neste caso xa non se trataba dunha festividade que 

poden celebrar libremente, senón que constituía unha festa de gardar: 

“Algunas fiestas hay que los fieles christianos quieren por devocion celebrar, como son 

las fiestas de Sancta Agueda, de Sancta Ana, de Sancta Catherina, de Sancta Lucia, e 

otras fiestas de algunos sanctos, las quales si alguno quiere celebrar o guardar puedalo 

hazer sin offensa de persona alguna, e otorgamos a los que guardaren las dichas fiestas 

por cada una dellas quarenta dias de perdon.”
145

 

 

As festas da Igrexa cristiá poden ser definidas como tal porque, ademais da 

presenza do rito, están ligadas á concepción do tempo aínda que sexa cun matiz 

diferente: son festividades dun tempo cíclico no sentido de que se repiten ano tras ano, 

pero ao estaren inscritas dentro da filosofía da historia cristiá, segundo a cal o tempo 

tivo un principio, un punto culminante e un final e cada ser humano xoga o seu papel 

neste proceso, constitúen do mesmo xeito etapas da historia da salvación, tanto xeral 

como individual, caracterizada por ter un curso lineal e irrepetible.  

O número de festas de gardar que a Igrexa estipulaba na Idade Media foi 

abundante, de tal xeito que nos séculos baixomedievais as autoridades quixeron incluso 

reducilas dado que daba pé a unha maior cantidade de tempo de ocio, o que se 

consideraba inadecuado desde o punto de vista moral e tamén económico, xa que non só 

se deixaba de producir, senón que os que cobraban a xornal deixaban de percibilo. Así o 

manifestaban as autoridades tanto eclesiásticas como civís, en concreto o bispo ovetense 

Gutierre de Toledo, que propñn “abreviar la muchedumbre de fiestas, porque los omnes 

traballen et el diablo no les falle ociosos, porque los pobres se agravian por la 

muchedumbre de las fiestas”, e Fernando o Catñlico, que ao referirse aos seus dominios 

en Indias, di en 1512: “En guardar las fiestas, se guarden las ordenadas por la Iglesia y 

no otras algunas [...] Y que en los sínodos no se acrescienten más fiestas [...] y si 
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 Sobre a festividade de Santa Águeda, ver CARO BAROJA, J., El carnaval…, op. cit., pp. 372-382. 
145

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon Hispanum, B. A. C., Madrid, 1981, tomo I, Galicia, p. 246, 

sínodos de Francisco Manrique de Lara (Ourense, 1543-1544), XXXV, 3. 
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quieren acrecentar algunas, sean solamente para que la Iglesia las solemnice [...]”
146

 

Advertencias que, por outra parte, non eran alleas á mentalidade cristiá pois xa 

aparecían na Biblia, como por exemplo en 1 Tesalonicenses, 5:14, xa citado: “Tamén 

vos rogamos, irmáns, que apercibades aos ociosos.” 

Estas dúas citas poñen de manifesto dúas realidades que corroboran o antedito. 

Por unha parte, o gran número de festas a finais da Idade Media e a oposición teórica 

que fai a Igrexa entre ocio e traballo, o que non concordaba coa mentalidade popular; e 

dous, a existencia doutras festividades, non só as da Igrexa, aínda que se prohibisen. 

 

A ambigüidade do ocio e dos seus momentos queda ratificada a través do análise 

do tempo ordinario e o extraordinario. En primeiro lugar, a vida cotiá, na que o ocio se 

complementaba co traballo tanto durante o seu proceso como na súa culminación. E 

segundo, a festividade, un tempo extraordinario que se complementaba á súa vez co día 

a día, creando pautas e nexos entre os diferentes períodos. 

A festa cumpría a función de referente temporal mediante a presenza do rito e os 

seus actos, nos que se producía a conexión co sagrado e o pasado volvía ao presente 

para proxectarse cara o futuro. O tempo cíclico quedaba dese xeito reforzado na 

memoria comunitaria.  

É precisamente este reforzo constante o que lle daba unha enorme estabilidade á 

festa e os seus elementos, que constituían dese xeito unha parte da tradición. A tradición 

cumpría un papel fundamental na sociedade pois era a cultura e sabedoría dos 

antepasados (presentes na “parroquia dos mortos”) e garantía da supervivencia do 

grupo, dado que o futuro non deixaba de ser a volta continua do pasado. De aí que a 

Igrexa atopara certas reticencias á hora de modificar o calendario festivo tradicional e 

tivera lugar un proceso de aculturación máis ca de imposición ou oposición.  

 

 

                                                 
146

 FERNÁNDEZ CONDE, F. J., Gutierre de Toledo obispo de Oviedo (1377-1389), Oviedo, 1978, p. 

338; e ALONSO DE SANTA CRUZ, Crónica de los Reyes Católicos, Sevilla, 1951, cap. LII, año 1512, 

cits. por LADERO QUESADA, M. Á., Las fiestas…, op. cit., p. 30. 
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4. 1. 2. A celebración e o seu concepto 

Ata o de agora, fixen referencia ao concepto “festa” especialmente desde o punto 

de vista do seu marco temporal e espacial, destacando a súa importancia na concepción 

do tempo e a súa estreita conexión co calendario anual. Nesta característica radica a 

principal diferenza entrámbolos dous conceptos. Unha celebración pode contar coas 

mesmas características ca unha festa: contexto espazo-temporal limitado, presenza de 

rito, diversión, liberdade, ocio, canto e baile, etc., pero a súa relación co calendario é 

diferente. Unha celebración está máis ligada ao ámbito familiar e, sobre todo, máis co 

calendario vital que co dos ciclos anuais ou estacionais. Poderíase afirmar incluso que 

están ligadas ao calendario da comunidade, dado que estas celebracións pautan o seu 

ciclo de rexeneración. Isto quere dicir que como celebración entendo aquelas que 

remataron ligadas, precisamente na Idade Media (aínda que non sen reticencias) a 

sacramentos da Igrexa Católica ou momentos fundamentais da vida cristiá: bautismo, 

matrimonio e defunción. A súa conexión co calendario anual é loxicamente menos 

estreita, pois a concepción e a defunción, sobre todo esta última, non eran en gran 

medida produto dunha elección. Podíase tratar de evitar o estío para os nacementos, pois 

desa maneira a nai non perdía capacidade de traballo durante os meses máis atarefados, 

e había certas temporadas máis propicias ca outras para o matrimonio (do mesmo xeito 

que había outras prohibidas). Sen embargo, non existía unha conexión tan estreita co 

calendario anual como a que tiñan as festas. Tratábase máis ben dunha conexión co 

calendario vital, como ritos de paso entre diferentes etapas dos membros da comunidade 

que eran celebrados non só por tradición, senón tamén pola importancia que estes ritos 

tiñan nas sociedades tradicionais
147

. 

O bautismo, cando se consolidou como sacramento, era na maior parte dos casos 

a celebración dun nacemento e dun novo membro da comunidade e, como tal, un bo 

motivo de celebración. A matrimonio certificaba a consolidación dunha parella e, polo 

tanto, a garantía da reprodución da comunidade; como o bautismo, era unha boa ocasión 

para celebrar a vida. A defunción semella un momento de loito e con pouco que 

celebrar, pero no fondo era tamén un acontecemento que reafirmaba a vida da 

comunidade por contraposición: o individuo deixaba esta vida pero non era unha 

despedida definitiva, pois a súa alma pasaba a outra; non era unha morte individual, 
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 Sobre os ritos de paso, aínda segue a ser referencia a obra de GENNEP, A. VAN, Los ritos de paso, 

Taurus, Madrid, 1986. 
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senón dunha parte da comunidade. Pero a propia comunidade saía reforzada, dado que 

no fondo a súa vida continuaba. Unha lóxica abafadora sostiña esta actitude perante a 

morte: para que uns nazan, outros teñen que falecer. 

  Debido á súa estreita conexión coa vida eran momentos axeitados para 

determinados actos como a risa, os banquetes ou o baile. No bautismo, o banquete era a 

actividade máis destacada; nas vodas, banquete e posterior baile cobraban gran 

relevancia; durante os ritos funerarios, a comida e mesmo a risa e outros actos 

indecorosos desde a nosa mentalidade contemporánea tiñan cabida. Estas accións serán 

analizadas posteriormente; neste momento, soamente imos recorrer á antropoloxía para 

aportar uns exemplos de comezos do século XX sobre os actos tradicionais dunha voda 

e do terceiro tipo de celebración que indicamos, a morte e os seus ritos.  

As vodas, como na actualidade, eran unha das cerimonias fundamentais para a 

sociedade. Pero no noso pasado o eran aínda máis, dado que, en circunstancias 

“normais”, era a condiciñn sine qua non que garantía a reproduciñn dunha comunidade 

cristiá. As costumes e tradicións arredor desta cerimonia eran innumerables, pero neste 

caso imos destacar a do banquete e o posterior baile, nos que se reflicten algunhas das 

normas sociais: a noiva era a figura máis relevante, a posición nas mesas, as mulleres as 

encargadas da comida, a presenza imprescindible do gaiteiro, o brinde, o rol do padriño 

e da madriña, o papel das mulleres solteiras no baile, etc. 

No caso dos velorios e enterramento, os casos tamén informan sobre os actos 

máis característicos, destacando a función dos parentes e amigos, especialmente das 

mulleres, nos diferentes ritos. Tralo enterro, ten lugar o banquete funerario, con boa 

comida e viño abundante
148

. 

Estes exemplos antropolóxicos
149

, aínda que non son medievais, son 

significativos porque os códigos culturais eran semellantes. As celebracións, ligadas ao 

calendario vital e comunitario, cumprían a función precisamente de celebrar a vida, xa 

fora literal, xa fora a súa garantía, ou por contraposición. Soamente cando a morte non 
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 Ver estas dúas citas no Anexo, nº 1. TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 80-82 e 101-102  e 

106 respectivamente. 
149

 Sobre os actos e ritos arredor da morte na Idade Media hispana e galega ver BEZLER, F., Les 

pénitentiels…, op. cit., p. 235; ou  GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, 

p. 75, sínodo de Antonio de Guevara (Mondoñedo, 1541), 8. Sobre ritos que se conservaron ata 

prácticamente a actualidade, LISÓN TOLOSANA, C., De la estación del amor…, op. cit., pp. 101-136 

(cap. III, “La presencia de la muerte”); e 137-178 (cap. IV, “El ritual mortuorio”). 
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viña no seu tempo e afectaba a mozos e persoas de mediana idade era unha traxedia, 

dado que eran precisamente os membros da comunidade encargados de reproducila.  

Ao mesmo tempo, serven para apreciar diferentes aspectos que aportan 

información moi importante sobre a mentalidade, códigos culturais e costumes das 

sociedades, e propios, neste caso, da nosa tradición secular aínda que practicamente 

desaparecida.  

 

4. 2. Días festivos na Galicia do século XV e a primeira metade do XVI 

En relación co apuntado no anterior capítulo, imos aproximarnos a continuación 

á realidade galega para coñecer en primeiro lugar o número de festas de gardar e polo 

tanto días festivos oficiais que había nas diferentes dioceses. 

Os sínodos galegos e portugueses de finais da Idade Media e comezos da Idade 

Moderna aportan unha información magnífica para o estudo das festas de gardar, dado 

que certos bispos consideraron conveniente fixalas por escrito
150

. Non hai dúbida de que 

a maior parte das festas que aparecen mencionadas nesta fonte xa se viñan celebrando 

desde o período altomedieval (as relacionadas coa vida de Cristo, a Virxe e apóstolos, e 

algúns santos de tradición secular, como san Martiño), pero é complexo trazar unha 

evolución. Se temos en conta a importancia dun culto como proba da existencia dunha 

festividade, o pasionario hispánico, consolidado no século VII, apenas amosa algunha 

coincidencia coas festividades baixomedievais galegas. Soamente coinciden en dúas 

datas: na de san Vicente, o 22 de xaneiro, e nos santos Facundo e Primitivo, o 27 de 

novembro.
151

 Por este motivo, e dada a dificultade metodolóxica, máis ca establecer 

unha evolución das festas de gardar ao longo da Idade Media, o obxectivo neste 

apartado é centrarse na comparativa das festas de gardar das dioceses galegas e 

portuguesas dos séculos XV e XVI antes de Trento, momento no que a relixiosidade e a 

devoción variaron de xeito manifesto.  

                                                 
150

 Sobre estes sínodos galegos anteriores ao Concilio de Trento, contido e significación para a vida 

relixiosa, ver por exemplo REY CASTELAO, O., “Edad Moderna: iglesia y religiñn”, Semata, nº 7-8 

(1996), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 

147-153. 
151

 RIESCO CHUECA, P., Pasionario Hispánico, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla, 1995. 
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En primeiro lugar, vexamos uns cadros nos que se comparan as festas de gardar 

nas dioceses de Mondoñedo, Ourense e Tui, no seu número total e por meses
152

: 

Cadro 1: Número de festas de gardar por mes nas dioceses galegas na primeira metade do 

século XVI 

 MONDOÑEDO OURENSE TUI  

 1534 

Sínodo de Don 

Pedro Pacheco 

1543-1544 

Sínodo de Don 

Francisco 

Manrique de 

Lara 

1528 

Sínodo de Don 

Diego de 

Avellaneda 

Total 

Xaneiro 6 3 3 12 

Febreiro 4 4 2 10 

Marzo 2 3 1 6 

Abril 3 1 1 5 

Maio 4 2 3 9 

Xuño 3 4 3 10 

Xullo 4 6 3 13 

Agosto 7 4 4 15 

Setembro 5 5 4 14 

Outubro 4 2 2 8 

Novembro 4 4 4 12 

Decembro 9 8 3+4* 24 

Festas móbiles Non especifica 9 + ladaíñas 9  

TOTAL 55 (+ domingos) 55 (+domingos) 46 (+ 

domingos) 

 

*As festas de gardar de Nadal máis tres días seguintes aparecen mencionadas ao comezo da lista, sen formar parte do mes de 

decembro, de aí que indique 3+4.  

*Fonte: Synodicon Hispanum, 1, Galicia
153

. 

 

                                                 
152

 Para as dioceses de Lugo e Santiago non contamos con esta información sistematizada nos sínodos, 

pero si existen datos sobre as festas. Por exemplo no caso de Santiago, en LÓPEZ FERREIRO, A., 

Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago de Compostela, Tórculo, Santiago de Compostela, 2004; 

ou sobre as celebraciñns litúrxicas da catedral en CHAO CASTRO, D., “A concreciñn litúrxica…”, op. 

cit.  
153

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon…, op. cit., tomo I, pp. 70 (Mondoñedo); 243-245 

(Ourense); e 382-384/439-442 (Tui). 
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Para completar o panorama festivo do noroeste, inclúo tamén as festas de gardar 

que recollen os sínodos do reino portugués, é dicir, nos bispados de Braga e Porto e da 

Administración Eclesiástica de Valença do Minho
154

; dioceses que, ademais de 

proximidade xeográfica, mantiñan unha relación estreita con Galicia dado que Braga e 

Porto tiñan como sufragáneas dioceses galegas, namentres que Santiago tiña 

portuguesas. 

Cadro 2: Número de festas de gardar por mes nas dioceses portuguesas, séculos XV-XVI 

 BRAGA PORTO VALENÇA DO 

MINHO 

 

 1505 

Sínodo de Don 

Diego de Sousa 

1496 

Sínodo de Don 

Diego de Sousa 

1444 

Sínodo de Don Joâo 

Afonso Ferraz I 

Total 

mes 

Xaneiro 2 4 4 10 

Febreiro 2 2 3 7 

Marzo 2 1 1* 4 

Abril 2 1 1* 4 

Maio 2 4 4* 10 

Xuño 2 3*  3* 9 

Xullo 2 3 2 7 

Agosto 4 4 5 13 

Setembro 3 4 4 11 

Outubro 1 2 2 5 

Novembro 3 3 3 9 

Decembro 8 7 7 22 

Festas móbiles 13 7 10 29 

TOTAL 46 (+ domingos) 46 (+domingos) 49 (+ domingos)  

 

                                                 
154

 A administración Eclesiástica de Valença do Minho xurdiu a raíz do Grande Cisma de Occidente 

(1378-1417), cando o territorio entre o Miño e o Limia, pertencente ao reino portugués pero da diocese 

tudense, separouse desta cando Castela apoiou a Aviñón e Portugal a Roma.  Ata o século XVI non foi 

incorporada na diocese de Braga. Durante este tempo (preto dun século e medio), tivo un goberno 

autónomo e constituíu, se non de dereito si de facto, unha diocese. Os seus administradores tiñan na 

igrexa de Santo Estevo de Valença a súa sé, con cadeira episcopal. GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), 

Synodicon Hispanum, B. A. C., Madrid, 1982, tomo II, Portugal, pp. 417-418; sobre o tema en concreto, 

ALMEIDA IGLESIAS, E., El Antiguo obispado de Tui en Portugal, Toxosoutos, Noia (A Coruña), 2009, 

pp. 102-104. Con respecto ás festas de gardar, pp. 180-181 (Braga); 403-405 (Porto); 440-441 (Admon. 

Eclesiástica de Valença do Minho). 
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*Nestes meses aparece recollida algunha festa mñbil. No mes de marzo en Valença do Minho, aparecen a “paraceve”155 e a Pascua 

con tres días, mentres que en abril e maio a Ascensión e Pentecoste con tres días respectivamente. No mes de xuño en Porto e 

Valença, o Corpus. 

*Fonte: Synodicon Hispanum, II, Portugal. 

 

Vexamos tamén nun terceiro cadro os datos totais, xuntando as dioceses de 

ámbolos dous lados do Miño: 

Cadro 3: Número total e por mes de festas de gardar nas dioceses galegas e portuguesas, 

séculos XV-XVI 

 MONDOÑEDO OURENSE TUI BRAGA PORTO VALENÇA 

DO 

MINHO 

 

 1534 1543-44 1528 1505 1496 1444 Tot. 

mes 

Xaneiro 6 3 3 2 4 4 22 

Febreiro 4 4 2 2 2 3 17 

Marzo 2 3 1 2 1 1 10 

Abril 3 1 1 2 1 1 9 

Maio 4 2 3 2 4 4 19 

Xuño 3 4 3 2 3 3 18 

Xullo 4 6 3 2 3 2 20 

Agosto 7 4 4 4 4 5 28 

Setembro 5 5 4 3 4 4 25 

Outubro 4 2 2 1 2 2 13 

Novembro 4 4 4 3 3 3 21 

Decembro 9 8 3+4 8 7 7 46 

Festas 

móbiles 

Non especifica 9 (+ 

ladaíñas) 

9 13 7 10  

Total 55 (+ dom.) 55 (+ 

dom.) 

48 (+ 

dom.) 

46 (+ 

dom.) 

46 (+ 

dom.) 

49 (+ dom.)  

* Fonte: Synodicon Hispanum, I-II, Galicia e Portugal. 

  

                                                 
155

 Parasceve: festividade que fai referencia á preparación ou véspera de certos días de carácter sabático 

para os xudeus, e que para o cristianismo asimílase ao Venres Santo, previo á Pascua. 
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O que nos permiten observar estes cadros é o número total de días festivos 

“oficiais” que tiðan os habitantes do noroeste peninsular a finais da Idade Media e 

primeira metade do século XVI. Xunto a estes días habería que sumar tamén, como 

especifican os sínodos, os días dos santos patróns e patroas de cada parroquia. 

O primeiro que cabe destacar é o alto número de festas que había. Na diocese na 

que máis había, Mondoñedo (sumándolle as festas móbiles que, aínda que non se 

recollen, eran festexadas), temos aproximadamente 115 días de festividades 

relixiosas
156

. No resto o número non é desprezable, entre 100 e 110, máis en Ourense ca 

en Tui. No caso do norte de Portugal a cifra é parecida, aínda que lixeiramente máis 

baixa en xeral: poucas máis de 100.  

Dentro destes exemplos, é destacado o caso de Tui porque nos permite facer 

unha comparativa, aínda que o tempo transcorrido entrámbolas dúas fontes sexa escaso, 

apenas 46 anos. No primeiro exemplo, recóllense aproximadamente 105 festividades; 

no segundo, catro menos: no sínodo de 1528 desapareceron as festividades de San 

Antón (xaneiro), a de San Gabriel (marzo), San Antonio de Padua (xuño), e a de Santo 

Agostiño (agosto). A diferenza non é significativa dabondo para como obter unha 

conclusión rotunda, mais si é certo que se reflexa unha tendencia xa comentada: a 

progresiva redución das festividades desde os séculos baixomedievais e por interese das 

propias instancias de poder, neste caso a Igrexa
157

.  

                                                 
156

 As cifras son todas aproximadas porque o número de domingos pode non ser igual cada ano, e 

algunhas destas festividades podían así mesmo coincidir en domingo ou entre si. Por exemplo, nos 

sínodos ourensáns de Don Francisco Manrique de Lara dísenos que a festa de Santa Constanza se debe 

celebrar o domingo que caese, e se non caía en domingo que se celebrase o domingo seguinte.  
157

 Tamén se advirte noutras dioceses do noroeste, como as de Oviedo ou Astorga. Os sínodos nos que se 

especifican as festas de gardar son en ámbolos dous casos do ano 1533, e o seu número é menor ca nos 

sínodos do século XV galegos e portugueses. En Astorga había un total de 48 festas de gardar (40 sen as 

móbiles) máis domingos e festas parroquais; en Oviedo, bastantes menos: 43 festas de gardar totais (35 

sen incluír as móbiles) máis os domingos e, aínda que non precisa nada sobre as festas parroquiais, é de 

supoñer que tamén eran festexadas. Nestes dous sínodos (que son posteriores en data), a diferencia dos 

galegos e portugueses, nos que incluso se anima a celebrar outras a maiores (no de Ourense), xa se fai 

unha mención máis expresa á necesidade de reducir os días festivos: “E porque a nuestra noticia a venido 

que en este nuestro obispado en el guardar de las fiestas ay alguna diversidad, porque en unas partes se 

guardan unas fiestas, y en otras partes, otras; y porque, ansi en esto como en todas las otras cosas, las 

yglesias parrochiales se han de conformar con la yglesia catedral, como madre y cabeça de todas ellas, y 

porque por la multitud de las fiestas que se guardan en este nuestro obispado, los pobres no pueden 

trabajar en los dias que son de guardar y son affligidos con su pobreza por no poder ganar de comer, y 

estando los hombres ociosos facilmente se provocan a peccar. Por ende, acordamos en esta sancta sínodo, 

eadem aprobante, de hazer moderacion y de claracion de las fiestas que se han de guardar en nuestro 

obispado, las quales son las siguientes: […].”  GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon Hispanum, B. 

A. C., Madrid, 1984, tomo III, Astorga, León y Oviedo, pp. 73; para as festas de Astorga as pp. 73-76 e as 

pp. 502-503 para as de Oviedo.    
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Cadro 4: Número de festas de gardar por mes na diocese de Tui segundo os sínodos de 1482 

e 1528 

                  TUI   

1482 

Sínodo de 

don Diego 

de Muros 

1528 

Sínodo de 

Don Diego 

de 

Avellaneda 

Total mes 

Xaneiro 4 3 7 

Febreiro 2 2 4 

Marzo  2 1 3 

Abril 1 1 2 

Maio 3 3 6 

Xuño 4 3 7 

Xullo 3 3 6 

Agosto 5 4 9 

Setembro 4 4 8 

Outubro 2 2 4 

Novembro 4 4 8 

Decembro 3 + 4 3 + 4* 14 

Festas 

móbiles 

9 9 18 

 50 (+ 

domingos 

46 (+ 

domingos) 

Total: 96 

 

 Como no cadro nº 1, as festas de gardar de Nadal máis os tres días seguintes aparecen mencionadas ao comezo da lista, 

sen formar parte do mes de decembro 

* Fonte: Synodicon Hispanum, I-II, Galicia e Portugal. 

 

Non semella casualidade que a fixación das festividades só apareza nos sínodos 

de maneira tardía, no século XV en diante. Probablemente non sexa máis que unha 

consecuencia deste novo interese por controlar o tempo festivo, un reflexo do cambio de 

mentalidade propio da baixa Idade Media e inicios da Modernidade. A mentalidade 

medieval, festiva, estaba a dar paso a outra exemplificada pola aparición do reloxo na 
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que o tempo era diñeiro e a súa perda non era beneficioso para a sociedade, 

especialmente o tempo de ocio propio da maior parte das festividades. Polo mesmo 

motivo, os séculos baixomedievais e modernos foron testemuñas non só do control do 

tempo festivo, senón tamén de outras manifestacións e desordes propias do ocio 

popular, sobre todo no ámbito urbano
158

. 

En xeral, pódense apreciar diferenzas notables, pois ata practicamente unhas 

quince festas de gardar menos tiñan na diocese tudense con respecto á mindoniense, e 

en anos similares. Mais as tres coinciden na tendencia a festexar nos meses de estío e 

arredor do Nadal, pois en xullo/agosto e decembro/xaneiro sitúanse cerca da metade das 

festas de gardar fixadas pola Igrexa. Isto confirma unha vez máis o carácter ambiguo da 

festa, que se move especialmente ben entre polos opostos: por unha parte, gran presenza 

no período de máis carga de traballo aínda que tamén precisamente por isto (maior 

abundancia e, como dixen, o carácter da festa como culminación das tarefas 

comunitarias); por outra, presenza tamén nos meses nos que as actividades 

agropecuarias eran menos e máis liviáns, cun significado estreitamente ligado á 

renovación e impulso simbólico dun novo ciclo de traballo intenso. Especialmente 

relevantes son as cifras de decembro, por dous motivos. En primeiro lugar, polo período 

litúrxico do Advento e sobre todo o ciclo de Nadal, que constituía unha das principais 

festividades relixiosas, xunto coas móbiles de Xoves Santo e a Pascua. E segundo, 

porque é tamén un período fundamental do calendario festivo popular, arredor do 

solsticio de inverno e as festividades destinadas a garantir unha colleita frutífera, que 

foron obliteradas polo cristianismo e adaptadas ao seu calendario festivo, pero sen 

perder por completo a súa esencia
159

. Festexar unha colleita é importante, pero aínda 

máis o son os ritos destinados a favorecer a que aínda é incerta, a do ano que está por 

vir.  

                                                 
158

 Exemplos destacados deste maior control os atopamos nas cidades italianas, cunha grande riqueza de 

documentación municipal conservada. Ver por exemplo CROUZET-PAVAN, É., “Una flor del mal: los 

jñvenes en la Italia medieval (siglos XIII al XV)”, en LEVI, G., SCHMITT, J.-C. (dirs.), Historia de los 

jóvenes. De la Antigüedad a la Edad Moderna, tomo I, Taurus, Madrid, 1996, pp. 215-277. Para Galicia, 

ver DUBERT GARCÍA, I., Cultura popular..., op. cit.; DUBERT GARCÍA, I., FERNÁNDEZ 

CORTIZO, C., “Entre el “regocijo” y la “bienaventuranza”: Iglesia y sociabilidad campesina en la Galicia 

del Antiguo Régimen”, Semata, nº 6 (1994), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da 

Universidade de Santiago de Compostela, pp. 237-261; SAAVEDRA, P., A Vida cotiá..., op. cit., pp. 175-

230 e especialmente as pp. 206-218. 
159

 Para o concepto “obliteraciñn”, ver nota a pé de páxina 141. 
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A representación gráfica desta información nos permite visualizar de xeito máis 

evidente a liña festiva anual e as súas peculiaridades nas dioceses e galegas e tamén 

contando coas portuguesas.  

O primeiro gráfico amosa a liña de intensidade festiva e os seus períodos máis 

álxidos. Trátase do reconto do número de total de festividades tal e como aparece nos 

cadros, e vese que non coincide por completo co calendario festivo popular. Tralo 

período de decembro/xaneiro descende no seguinte a partires de febreiro, período no 

que, sen embargo, ten lugar a festividade popular por excelencia: o Entroido. Na 

Coresma, meses de marzo e abril, a cantidade de festividades obviamente descende, 

aínda que non desaparecen. Trala Pascua, a intensidade festiva renace, tal como a 

natureza, e o calendario festivo popular e eclesiástico volven estar conectados. A 

continuación veñen as festas do estío, nas que as tarefas máis arduas do campo 

intercálanse ou rematan con festexos, precisamente no momento do ano no que a 

natureza amósase con todo o seu esplendor e a dispoñibilidade de comida e maior
160

. 

Finalmente, tralas festividades ligadas á colleita dos froitos, a liña decae para retomar a 

súa ascensión en novembro e acadar o punto álxido en decembro. 

Gráfico 1: Número de festas de gardar por mes nas dioceses galegas na primeira metade do 

século XVI, exceptuando as festas móbiles 

 

 *Fonte: Synodicon Hispanum, I, Galicia. 

                                                 
160

 “O nexo entre o maior consumo e a colleita, certa tendencia ao gasto sen sentido unida á maior 

abundancia, pode dicirse que é coñecido como algo característico das vellas sociedades campesiñas en 

xeral.” CARO BAROJA, J., El estío festivo…, op. cit., p. 15. Para máis datos sobre a estreita relación 

entre colleita e festa, ver as pp. 14-50. 
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A continuación, o mesmo caso pero sumándolle a información dos bispados 

portugueses
161

:  

Gráfico 2: Número de festas de gardar totais nas dioceses galegas e portuguesas dos séculos 

XV-XVI, exceptuando as festas móbiles
162

 

 

*Fonte: Synodicon Hispanum, I-II, Galicia e Portugal. 

 

Nos dous gráficos seguintes introdúcese un novo matiz que fai obter uns 

resultados algo diferentes e perfectamente complementarios. Así, no terceiro gráfico 

apréciase no conxunto das dioceses de Galicia o número de festas de gardar diferentes, é 

dicir, que cando unha festa se conta para unha diocese, xa non conta para as seguintes 

aínda que tamén se celebre. Desta maneira, o que se aprecia é o número de días festivos 

diferentes que había en cada mes. No gráfico anterior, por exemplo, a festa da 

                                                 
161

 A liña festiva no caso das dioceses de Astorga e Oviedo é tamén semellante, aínda que conte cun 

menor número de festas de gardar: un punto álxido en decembro (8 e 6 respectivamente); descende ata o 

mes de abril (con 2 e 1); ascende durante o verán ata agosto (4 e 4); descende lixeiramente ata outubro (2 

e 3) e repunta ata acadar de novo o punto álxido do mes de decembro. 
162

 Considero que é un dato importante a suma de tódalas festividades aínda que a advocación coincida en 

máis dunha diocese, dado que na mentalidade tradicional (incluso nos nosos días) había diferencia entre a 

festa do/a santo/a da parroquia propia e a de outra; advocación podía coincidir, pero non era o/a mesmo/a 

santo/a, e por iso a festa era diferente. O mesmo podía acontecer no caso de dioceses diferentes. Son datos 

que lle engaden un matiz espacial (súmanse as festividades dos diferentes bispados cos seus territorios) á 

significación predominantemente temporal que aportan as datas por si mesmas.  
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Circuncisión contouse ata en 3 ocasións, dado que aparece nos tres sínodos analizados. 

Neste seguinte, sen embargo, só se conta unha vez, pois o que interesa é ter presente o 

número de festas diferentes que había no mes de xaneiro, non o número total de 

festividades mencionadas.   

A finalidade nos dous primeiros gráficos é considerar os períodos de tempo máis 

“festivos” tendo en conta os datos dos diferentes bispados; nestes dous seguintes, o que 

se considera son os períodos de tempo nos que máis festas diferentes se celebraban. 

Tódolos casos amosan diferentes puntos de vista da festa en relación co calendario e do 

seu papel na concepción cíclica do tempo. 

 Gráfico 3: Número de festas de gardar diferentes por mes nas dioceses galegas, 

exceptuando festas móbiles 

 

 *Fonte: Synodicon Hispanum, I, Galicia. 

 

Como se pode apreciar, a liña de intensidade festiva é moi semellante. Descende 

de xaneiro a abril e especialmente pola Coresma, aumenta ata o estío, volve descender 

tralas colleitas e de novo repunta ata acadar o seu punto álxido en decembro. Soamente 

cambia no mes de xuño, que non segue a liña ascendente iniciada en maio. Isto pódese 

deber a que dúas das festas de maio, por exemplo, teñen un carácter local, como son as 

de san Xoán ante Portam Latinam (Mondoñedo) e a de a Traslación de santo Agostiño e 
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santa Catarina de Siena (Tui). Sen embargo, as catro de xuño son respectadas nos tres 

bispados, agás a de san Antonio en Mondoñedo. Polo tanto, as festas de xuño serían 11 

datas festivas sumando as das tres dioceses, mentres que as de maio soamente 9.  

Sucede algo parecido cando a estes datos lles sumamos os dos tres bispados 

portugueses. A diferenza radica en que, tratando os datos desta maneira, a liña queda 

menos pronunciada, pois as grandes festividades, que son as que máis se repiten, 

quedan atenuadas ao seren contadas soamente nunha ocasión. Deste xeito, as festas de 

gardar de carácter máis local contan o mesmo que as grandes festas, pero o que me 

interesa subliñar con estes gráficos é a dimensión temporal en relación co calendario, o 

número de festividades diferentes por mes, máis ca o seu número total, que xa se 

reflectiu nos gráficos anteriores. Así queda a liña de festas de gardar diferentes: 

Gráfico 4: Número de festas de gardar diferentes por mes nas dioceses galegas e 

portuguesas dos séculos XV-XVI, exceptuando as festas móbiles 

 

*Fonte: Synodicon Hispanum, I-II, Galicia e Portugal. 
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4. 2. 1. Días festivos segundo a súa dedicación
163

 

Neste apartado, analízanse as festividades segundo a súa dedicación, facendo 

distinción entre aquelas que poden ter un carácter máis xeral, dado que son as 

relacionadas coas principais figuras da Cristiandade, e as do resto de figuras do santoral, 

que dan máis información sobre devocións máis rexionais ou mesmo locais, de especial 

relevancia para este traballo centrado principalmente en Galicia. 

 

4. 2. 1. 1. Festas relacionadas con Cristo, a Virxe, apóstolos, evanxelistas e 

arcanxos 

a) Xunto co número de festas de gardar e os seus ciclos, tamén é interesante 

destacar a similitude das dedicacións. Loxicamente, a vida de Cristo e da 

Virxe tiñan que ser gardadas e festexadas. En canto á primeira, Mondoñedo 

tiña 4 fixas (Circuncisión e Epifanía en xaneiro, a Transfiguración en agosto 

e o Nadal en decembro) e, como se veu no cadro 1, as móbiles non se 

especifican. En Ourense, tamén 4 e 9 móbiles (Xoves Santo, Pascua cos dous 

días seguintes, Ascensión, Pentecoste cos dous días seguintes, e Corpus, 

dedicada ao corpo de Cristo desde o século XIII). En Tui, as mesmas fixas e 

móbiles ca en Ourense, nos dous sínodos. No caso do norte portugués hai un 

par de diferenzas. En Braga e Porto a festa da Trasfiguración non se 

menciona, e os tres días despois de Nadal son das súas oitavas, en vez de os 

días de san Estevo, san Xoán Evanxelista e Santos Inocentes, co cal a súa 

conexión co día de Nadal está máis subliñada.  

 

b) No tocante ás devocións marianas, Mondoñedo tiña 7 festividades 

relacionadas coa Nai de Deus: Purificación (febreiro), Anunciación (marzo), 

Visitación (xullo), Asunción (agosto), Natividade (setembro), Concepción 

(decembro) e de novo Anunciación (decembro), que se celebraba tamén 

neste mes dado que a de marzo soía coincidir no tempo da coresma; 

Ourense, as mesmas, só que en vez da Anunciación en decembro, era a 

Conmemoración da Nosa Señora; e Tui, que tamén ten sete (nos dous 

                                                 
163

 Neste apartado inclúo os sete sínodos que aportan a información sobre as festas de gardar, é dicir, 

incluíndo os dous de Tui, de 1482 e 1528. Sen embargo, nos gráficos finais soamente se menciona a 

información do sínodo de 1482 como complemento. 
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sínodos), pero en vez das anteriores, en decembro se denominaba a 

Expectaciñn, é dicir, Sta. María da “O”. En Portugal, a única diferenza 

dábase en Valença do Minho, que só tiña 5 (non aparecen recollidas a 

Visitación en xullo nin a Concepción en decembro), e tamén unha 

singularidade: nos tres bispados era festexada santa María das Neves (5 de 

agosto), que non está relacionada directamente coa vida da Virxe pero si con 

ela pois se conmemora unha das súas aparicións. Polo tanto, Braga e Porto 

tiñan 8 festividades marianas.  

c) No caso das festividades relacionadas con Cristo e a Virxe as similitudes 

destacan máis ca as diferenzas, e o mesmo acontece nas festividades de 

apóstolos e evanxelistas. En Mondoñedo había 18: a Conversión de san 

Paulo en xaneiro; da Cátedra de san Pedro e san Matías en febreiro
164

; san 

Marcos en abril; san Filipe e Santiago e san Xoán ante Portam Latinam en 

maio
165

; san Bernabé e santos Pedro e Paulo en xuño; Santiago en xullo; san 

Pedro ad Vincula e san Bartolomeu en agosto
166

; san Mateu en setembro; san 

Lucas e santos Simón e Xudas en outubro; santo André en novembro; e santo 

Tomé, san Xoán Evanxelista e a Traslatio Sancti Iacobi, festa orixinal 

galega, en decembro. En Ourense, 13 (faltan, con respecto a Mondoñedo, a 

Conversión de san Paulo, a da Cátedra de san Pedro, a de san Xoán ante 

Portam Latinam, san Pedro ad Vincula, e a Traslatio). En Tui, as mesmas 13, 

nos dous sínodos. Nas dioceses portuguesas, temos que en Braga só hai 10 

(faltan, con respecto a Ourense ou Tui, san Marcos, san Bernabé, e san 

Lucas); en Porto 15 (aparecen, con respecto a Braga, a Conversión de san 

Paulo, a Cátedra de san Pedro, san Marcos, san Bernabé e san Lucas con 

respecto a Braga); e 16 en Valença (está san Xoán ante Portam Latinam a 

maiores con respecto a Porto). 

 

                                                 
164

 A festividade da Cátedra de San Pedro, o día 22 de febreiro, foi introducida en Roma no século IV. 

SCHAUBER, V., SCHINDLER, H. M., Diccionario ilustrado de los santos, Grijalbo, Toledo, 2001, p. 

581. 
165

 San Xoán foi co-patrón da basílica de Letrán en Roma, onde durante moito tempo tamén se venerou a 

súa suposta túnica. Cerca da Porta Latina existiu, a finais do século VIII, unha igrexa de san Xoán; crese 

que foi consagrada un 6 de maio, de aí a festividade. SCHAUBER, V., SCHINDLER, H. M., 

Diccionario..., op. cit., p. 354. 
166

 Dise que o 1 de agosto foi consagrada a igrexa de San Pietro in Vincoli, na que se depositaron e se 

conservaron as cadeas coas que o apóstolo Pedro estivo atado durante o seu encadeamento en Xerusalén. 
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d) En relación cos arcanxos, as semellanzas tamén destacan: en Mondoñedo, 

estaban as festividades dedicadas a san Miguel, en maio e setembro; en 

Ourense, so a de setembro. Sen embargo, en Tui, no sínodo de 1482, 

ademais das dúas mencionadas a san Miguel festexábase o día de san 

Gabriel, en marzo. No sínodo de 1528, sen embargo, o día de san Gabriel xa 

non é festivo. En Portugal sucede algo semellante: san Miguel é festexado 

nas tres dioceses en setembro, pero non en maio en Braga. O día de san 

Gabriel non aparece como festa de gardar en ningunha delas.  

 

 

e) Aparecen novas similitudes en relación coa Santa Cruz, símbolo por 

excelencia da relixión cristiá. A Inventio da Santa Cruz festexábase en 

Mondoñedo e Ourense (en maio), mais non en Tui. A Exaltación da Santa 

Cruz, en setembro, era festa nas tres dioceses galegas. No norte portugués, a 

Invención era festexada nas tres, namentres que a Exaltación só en Porto e 

Valença.  

 

4. 2. 1. 2. Festas doutros santos e santas 

As maiores diferenzas e mesmo orixinalidades locais aparecen en relación coas 

festas dedicadas a outros santos e santas, mártires, Pais da Igrexa, bispos, arcebispos ou 

festividades particulares de cada bispado. Mais antes de ir con estas diferenzas, primeiro 

subliñarei as coincidencias, que tamén as hai.  

Coincidencias en tódalas dioceses: en primeiro lugar, a festividade de san Xoán 

Bautista, que era festexada en tódalas bispados, incluídos os portuguesas. Tratábase, 

mesmo hoxe en día, nunha das principais festas do ano, ligada ao solsticio de verán, na 

que os elementos de orixe precristiá eran máis protagonistas ca os propiamente cristiáns. 

O mesmo podería acontecer coa festividade de Tódolos Santos, que tamén se recolle nos 

seis sínodos que se analizan. Festividade do 1 de novembro estreitamente relacionada 

coas crenzas sobre o Máis Alá, data do calendario celta que foi cristianizada, xunto co 

día seguinte dedicado aos defuntos, pola orde de Cluny no século X
167

. 

                                                 
167

 A liturxia específica que desenvolveu Cluny estaba fundamentada especialmente para a honra da 

memoria colectiva dos fieis que formaron parte da comunidade de Cluny, pero pouco a pouco foise 
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Máis similitudes nas advocacións de santos tiñan lugar no ciclo de Nadal, aínda 

que denominadas de xeito diverso. Estoume a referir aos días de santo Estevo e os 

Santos Inocentes (26 e 28 de decembro), que nos sínodos galegos aparecen así 

denominados, e nos portugueses como os tres días de oitavas do Nadal, pero eran as 

mesmas festas (estes tres días incluían o día 27, de san Xoán Evanxelista, xa citado)
168

. 

Festividades ligadas ás libertas decembris nas que a inversión e a sátira eran as 

protagonistas, especialmente nos cabidos catedralicios. A conmemoración de santo 

Estevo era un día no que os subdiáconos e nenos do coro, os de categoría máis humilde, 

posuían o poder durante un breve espazo de tempo, arredor do nacemento de Cristo. 

Constituía unha celebración simbólica que exaltaba a humildade e invertía as 

xerarquías
169

. O mesmo sucedía o día dos Santos Inocentes, na que se honraba aos 

nenos que foron asasinados por orde de Herodes.  

Outra coincidencia nos seis sínodos dábase na festividade de san Martiño (11 

nov.), unha das advocacións máis tradicionais do cristianismo (san Martiño de Tours, 

bispo do século IV, sepultado o 11 de nov.) e ligada estreitamente ao calendario festivo 

popular, pois é a data por excelencia da matanza do porco e de todas unha serie de actos 

que a caracterizan. Tamén hai unha relación moi estreita co calendario socioeconómico, 

que en páxinas posteriores analizaremos. Unha última converxencia é a festa de san 

Lourenzo (10 agosto), martirizado nunha grella no ano 258 e un dos mellores exemplos 

de ironía ligada á tradición cristiá, ao atribuírselle durante o seu martirio o comentario 

de “dádeme a volta, que por este lado xa estou asado”. Non deixa de ser irñnico tamén 

que sexa festexado durante o mes tradicionalmente máis caloroso do ano. 

Coincidencias en máis dun bispado: ningunha advocación volve coincidir en 

tódalas dioceses, aínda que bastantes son festexadas en varias. Seguindo unha orde 

cronolóxica, destacaba en primeiro lugar a festa de san Sebastián mártir (martirizado a 

frechazos o 20 de xaneiro do ano 288) presente nas tres dioceses galegas mais non nas 

                                                                                                                                               
estendendo para o resto dos cristiáns. Sobre os inicios desta liturxia cluniacense, PACAUT, M., L’ordre 

de Cluny (909-1789), Fayard, París, 1991, pp. 134-135. 
168

 Santo Estevo foi o primeiro mártir cristián. A súa veneración é coñecida en Occidente desde o século 

V, despois de que as súas reliquias foran atopadas no ano 415 en Xerusalén. SCHAUBER, V., 

SCHINDLER, H. M., Diccionario..., op. cit., p. 202. 
169

 Sobre este tipo de festividades ligadas ao ciclo de Nadal, ver HEERS, J., Carnavales y fiestas de locos, 

Península,  Barcelona, 1988, pp. 93 e seg. Para o caso galego, non atopei mencións nas fontes ata o XVII, 

nas Consitucións Sinodais da cidade de Lugo de 1669, feitas por don Matías de Moratinos Santos, libro 

III, título XVI, IV (“Que no se hagan con ocasion de Obispillos fiestas ridiculas, y otros abusos con 

vestiduras sagradas”). 
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portuguesas. No caso de Mondoñedo, aparece ligado a san Fabián, papa e mártir morto 

no ano 250. Outro mártir de xaneiro que era festexado en tres das dioceses era san 

Vicente (en Mondoñedo, Porto e Valença), santo hispano de gran veneración porque, 

como dixemos, é unha das únicas festividades (de santos, xunto cos santos Facundo e 

Primitivo) que puido ter continuidade desde a Hispania visigótica, como se pode ver no 

Pasionario hispánico
170

. Xa en febreiro, está a festa de san Brais bispo e mártir (día 3), 

presente en Mondoñedo e Ourense, data relacionada con outras festividades de inverno 

e mesmo co Entroido
171

. 

As coincidencias non volven aparecer ata o mes de xuño, coa festa de san 

Antonio de Padua ou Lisboa (día 13) nas dioceses de Ourense e Tui (no sínodo de 

1482)
172

. Trátase dunha advocación que nace na baixa Idade Media, unha das que foi 

transformando a devoción de santos altomedievais a outros posteriores pertencentes ás 

ordes mendicantes que nacían ao abeiro das novas realidades sociais. A pesares de ser 

un santo nado en Portugal, é significativo que ningunha das tres dioceses portuguesas 

inclúan esta data como festiva. 

A seguinte data festexada en máis dun bispado é santa Mariña (18 xullo), en 

Mondoñedo e Ourense, santa galega que contaba cunha forte devoción en Galicia e 

cunha das principais romarías asociada ao seu templo en Augas Santas (Allariz). Outra 

coincidencia do mes de xullo, dunha gran importancia, é a festa de santa María 

Magdalena (día 22), acompañante de Xesús, festexada nas tres dioceses galegas e en 

Porto e Valença (todas agás Braga). Unha santa dunha gran devoción que simboliza o 

perdón e o grande beneficio do arrepentimento. 

En agosto, outra das festas de gardar compartidas é a de santo Agostiño Pai da 

Igrexa Latina (que morreu un 28 deste mes do ano 430), presente en Mondoñedo e Tui 

(só no sínodo de 1482).  

                                                 
170

 Sobre a pasión de san Vicente, RIESCO CHUECA, P., Pasionario Hispánico, op. cit., pp. 83-101. 
171

 Ver CARO BAROJA, J., El carnaval…, op. cit., pp. 149-150. 
172

 Sobre as canonizacións de freires da orde franciscana e renovación do santoral na baixa Idade Media, 

VAUCHEZ, A., La Sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Âge, ÉcoleFrançaise de Rome, 

1981. No caso dos franciscanos, as pp. 131 e seg. 
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Unha última coincidencia estaría no mes de novembro con santa 

Catalina/Catarina de Alexandría mártir (día 25), a que conta cunha festa de gardar en 

dúas dioceses: Mondoñedo e Tui
173

. 

Festividades singulares: para rematar co apartado, imos facer un percorrido polas 

festas de gardar que son singulares de cada diocese. En Mondoñedo hai ata 9 festas de 

gardar deste tipo: san Ildefonso, arcebispo de Toledo no século VII e discípulo de san 

Isidoro de Sevilla, o 23 de xaneiro
174

; san Gregorio Magno (aprox. 540-604), papa e Pai 

da Igrexa, o 12 de marzo; san Ambrosio, Pai da Igrexa do século IV, e san Xurxo 

mártir, o 4 e 23 de abril respectivamente
175

; a Decolatio (decapitación) de san Xoán 

Bautista en agosto; san Xerónimo, Pai da Igrexa e autor da Vulgata, o 30 de setembro; 

san Francisco, fundador da orde Franciscana e unha das novas devocións 

baixomedievais, o día 4 de outubro, e a Dedicatio Ecclesia Mindoniensis tamén nese 

mes
176

; e san Nicolás de Myra ou Bari, un dos santos máis populares de maior fama do 

cristianismo (en Occidente especialmente desde o século X), cunha festividade ligada ás 

libertas decembris e con actos semellantes aos do ciclo de Nadal, o 6 de decembro. 

En Ourense, había 8: santa Constanza en febreiro; san Rosendo, fundador de 

Celanova, e san Xoaquín, o 1 e o 30 de marzo respectivamente
177

; en xullo, san Bieito, 

fundador da orde beneditina e patriarca do monacato occidental (o día 11, data da 

traslación das súas reliquias desde Montecassino ao mosteiro beneditino de Fleury-sur-

                                                 
173

 A festividade de santa Catarina mantivo unha gran importancia na cultura agropecuaria, pois esta 

festividade indicaba antigamente a fin do período de pastoreo en Alemaña e se comezaba a rapa das 

ovellas. Máis costumes en SCHAUBER, V., SCHINDLER, H. M., Diccionario..., op. cit., pp. 108-109. 
174

 A festividade de san Ildefonso era tamén celebrada na diocese de Santiago, dado que era o patrón dos 

acibecheiros. Ver LÓPEZ FERREIRO, A., Fueros municipales..., op. cit., p. 148. 
175

 A festividade de san Ambrosio é xeralmente festexada o día 7 de decembro, data da súa consagración 

como bispo no ano 347. A celebración de abril corresponde ao seu falecemento, o 4 de abril do ano 397, 

en Milán. San Xurxo, martirizado no ano 304/305, tivo un importante culto desde primeiro momento en 

Oriente, e algo máis tardío en Occidente, sobre todo cando a súa suposta cabeza chegou no 896 ao 

mosteiro de San Xurxo no lago Constanza. Desde o sínodo de Oxford de 1222, é patrón de Inglaterra. 

Santo importante na vida campesiña, pois o seu día era empregado para predicir o tempo. en grego, ge-

orgos significa “o que cultiva a terra”. SCHAUBER, V., SCHINDLER, H. M., Diccionario..., op. cit., p. 

346. 
176

 Sobre a expansión do culto e canonización de san Francisco, VAUCHEZ, A., La Sainteté…, op. cit., 

pp. 131 e seg. 
177

 Sobre san Rosendo, ORDOÑO DE CELANOVA, Vida y Milagros de San Rosendo, ed. por. DÍAZ Y 

DÍAZ, M. C., Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1990, ou ANDRADE CERNADAS, J. M. 

(et alii, dirs.), Rudesindus : "San Rosendo, su tiempo y su legado",  Congreso Internacional, Mondoñedo, 

Santo Tirso (Portugal) y Celanova, 27-30 de junio, 2007, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 

2009. A mencionada festividade de san Xoaquín quizais estivera dedicada a san Xoaquín de Fiore, abade 

e fundador deste mosteiro en 1189. A Igrexa católica festexa a data do seu pasamento, o 30 de marzo de 

1202. 
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Loire, no ano 673 ou 703), e santa Eufemia
178

; outra santa Eufemia mártir, de 

Calcedonia, unha das máis veneradas na Igrexa grega, o 16 de setembro; santos 

Facundo e Primitivo, mártires, en novembro
179

; e santa Lucía mártir, morta no ano 304, 

en decembro, o día 13. 

A diocese de Tui apenas contaba con dúas festas singulares no sínodo de 1482: 

san Antón abade e eremita, un dos santos máis populares e patrón dos animais, o 17 de 

xaneiro; e a Traslación de santo Agostiño e santa Catarina de Siena, mística do século 

XIV, en maio, data na que se unía o festexo dun acontecemento en relación cun dos 

santos de maior tradición con outro relacionado cunha das novas santas baixomedievais 

das ordes mendicates. No sínodo de 1528, aparece esta segunda festa de gardar, pero xa 

non a de san Antón. 

O caso de Braga é quizais o máis “orixinal”, en tanto en canto as súas festas de 

gardar particulares son todas de santos “locais” e bispos: san Martiño de Dume o 20 de 

marzo; san Fructuoso (século VII) e san Pedro mártir, primeiro bispo de Braga no 

século  V, os días 16 e  26 de abril respectivamente; e san Giraldo, bispo cluniacense, o 

5 de decembro (data da súa morte en 1108)
180

. 

As dúas dioceses restantes, Porto e Valença do Minho, non contan con 

ningunha festa de gardar singular
181

. 

A continuación, veremos nuns gráficos o número de festas de gardar do santoral 

por mes, exceptuando as móbiles e as que eran dun maior obrigado respecto (as 

relacionadas con Cristo –que en todo caso non eran todas, pois por exemplo a 

                                                 
178

 Sobre san Bieito, SCHAUBER, V., SCHINDLER, H. M., Diccionario..., op. cit., p. 65. 
179

 Sobre a pasión dos santos Facundo e Primitivo, ver RIESCO CHUECA, P., Pasionario Hispánico…, 

op. cit., pp. 19-39. 
180

 Sobre san Fructuoso e san Pedro mártir, ROMÁN LÓPEZ, Mª T., Diccionario de los Santos, 

Alderabán, Madrid, 1999, pp. 100 e 176, respectivamente. É interesante destacar o caso de san Fructuoso, 

pois as súas reliquias remataron na catedral compostelá tralo “Pío latrocinio” de Xelmírez. Sobre este 

episodio, FALQUE REY, E. (ed. lit.), Historia Compostelana, op. cit., p. 94; sobre as motivacións de 

Xelmírez e o contexto histórico de conflito entre a sé compostelana e a bracarense, AMARAL, L. C., “As 

sedes de Braga e Compostela e a restauraçao da metrñpole galaica”, en LÓPEZ ALSINA, F. (et. al., 

coords), O século de Xelmírez, Consello da Cultura Galega, A Coruña, 2013, pp. 17-44 e especialmente 

as pp. 30-41. Sobre san Martiño e san Geraldo, SCHAUBER, V., SCHINDLER, H. M., Diccionario..., 

op. cit.,pp. 481 e 264 respectivamente; e don BERNARDO, ARCEDIAGO DE BRAGA, Vita san 

Geraldo, trad. por CARDOSO, J., Cabido Metropolitano e Primacial de Braga, 1995, 2ª ed. Sobre o feito 

de seren todos bispos, VAUCHEZ, A., La Sainteté..., op. cit, pp. 329 e seg.  
181

 No caso dos bispados de Astorga e Oviedo, teñen tamén alguna particularidade. En Astorga, a festa de 

san Xosé confesor o 19 de marzo, e santo Toribio bispo, o 16 de abril. En Oviedo, contaban coa Festa das 

reliquias que estaban  nesa Santa Igrexa, en marzo; e a Dedicación da Santa Igrexa, en outubro, aínda que 

soamente debía ser gardada na cidade. 



113 

 

Transfiguración non aparece como festa de gardar en Braga e Porto-, a Virxe, apóstolos, 

evanxelistas, arcanxos e Santa Cruz), co obxectivo de comprobar se concordan coa liña 

establecida coa totalidade das festas ao longo do calendario. Mais antes de velos, é 

conveniente explicar os obxectivos da compilación desta información e o significado 

dos seus datos. 

 O meu obxectivo ao centrarme exclusivamente nas festas de gardar relacionadas 

cos santos e santas mártires, Pais da Igrexa, bispos, arcebispos ou festividades 

particulares de cada bispado, é establecer un complemento ás festas de gardar máis 

“importantes” no sentido de que están en relaciñn coas figuras máis elevadas do 

cristianismo: Cristo, a Virxe, apóstolos e evanxelistas, anxos e arcanxos, ou a Santa 

Cruz. As festas deste estatus tiñan un carácter festivo máis obrigatorio. Sen embargo, os 

outros compoðentes do santoral tiðan un carácter máis “optativo”, dado que a súa 

celebración podería responder máis aos intereses da poboación, á presenza dun culto 

establecido ou, tamén é preciso recoñecelo, quizais a un interese particular ou 

personalidade do propio bispo que celebrou o sínodo. Por dicilo dunha maneira 

resumida, este tipo de festividades nos din máis sobre as devocións dunha poboación en 

concreto e sobre a relixiosidade local, costumes e mesmo tradicións asociadas a unha 

data que as cristolóxicas ou marianas, que eran case de obrigado respecto en toda a 

Cristiandade. 
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Gráfico 5: Número de festas de gardar do santoral por mes nas dioceses galegas e 

portuguesas, séculos XV-XVI 

*A información do sínodo de Tui de 1482 non se inclúe no gráfico. A súa inclusión suporía unha data máis en xullo; 

dúas máis en xaneiro, maio, xuño, agosto e decembro; e tres máis en novembro. 

*Fonte: Synodicon Hispanum, I-II, Galicia e Portugal. 

 

Gráfico 6: Número de festas de gardar do santoral diferentes por mes nas dioceses galegas 

e portuguesas, séculos XV-XVI 

 

 *Fonte: Synodicon Hispanum, I-II, Galicia e Portugal. 
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Unha vez vistos os gráficos e aclarado o meu interese de partida, pódense extraer 

unha serie de conclusións. En primeiro lugar, unha serie de coincidencias. A grandes 

trazos, a liña festiva é semellante: alta nos meses de decembro (especialmente) e 

xaneiro, descende nos seguintes meses do ano (menor descenso nestes dous últimos 

gráficos dos santos), ascende de novo no período estival, volve descender tralas colleitas 

e repunta de novo a finais do ano. Por este motivo non é estraño que a maior parte das 

festas dos santos coincidan tamén en xaneiro/decembro ou xullo/agosto. Sen embargo, 

hai un par de peculiaridades, sobre todo o gran aumento de novembro, debido 

principalmente á presenza de dúas das festas de gardar máis importantes desde o punto 

de vista da devoción popular: Tódolos Santos e San Martiño. O mesmo sucede con 

marzo e abril, meses que non destacan na liña festiva xeral pero si no caso dos santos 

“particulares”, dada a presenza de san Rosendo en Ourense e, sobre todo, a grande 

innovación de Braga con tres santos propios: san Martiño de Dume, san Fructuoso e san 

Pedro mártir. 

En relación con estas dúas peculiaridades, estaría unha terceira característica. O 

calendario festivo dos santos segue a grandes trazos a liña festiva xeral, exceptuando as 

peculiaridades anteditas: moitos no estío e decembro, baixada a partir deste último mes 

e tras setembro, etc. Sen embargo, servía tamén como complemento do calendario 

festivo das festas anteriores (dedicadas a Cristo, a Virxe, etc.). Marzo e abril, como 

viamos, non destacan especialmente polo seu número de festas, pero a metade son de 

santos (destacando o caso de Braga como dixen e o de Ourense). Pola súa contra, maio e 

xuño, cun maior número de festividades (e sobre todo se contamos as móbiles), apenas 

presentan festas de gardar relacionadas cos santos deste último apartado, e 

practicamente están monopolizadas por san Xoán Bautista. Ou setembro, o terceiro mes 

en número total de festas, que apenas conta tamén con festividades de santos que non 

sexan apóstolos ou arcanxos. 

Todos estes datos non fan senón reforzar a idea dun calendario festivo 

perfectamente estruturado, arredor da vida de Cristo e da Virxe, pero no que tamén 

cobraron importancia outras figuras como os santos, moi representativos da devoción 

especialmente a nivel rexional e mesmo local. Un calendario festivo e relixioso que se 

complementaba co calendario agrícola e social/comunitario, pero seguindo as súas 
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pautas e lóxica: impulsando un tipo de festividades cando outras non estaban presentes; 

situando outras en determinadas datas debido ao seu significado, favorecendo así o 

proceso de aculturación entre cristianismo e crenzas tradicionais; fortalecendo as festas 

de gardar importantes con ciclos festivos ao seu arredor, etc. 

 

4. 2. 2. Outras implicacións da festa: obrigado cumprimento e xaxún 

Unha vez analizadas estas festividades e as súas características temporais, é 

preciso facer referencia a outra das súas características que afectaba á vida cotiá da 

poboaciñn. Todas estas datas aparecen denominadas como “festas de gardar”, pero esta 

obriga non sempre afectaba a tódolos membros da sociedade: había algúns casos nos 

que soamente os clérigos estaban obrigados a cumprir co precepto, tal e como había 

outros días que, como vimos anteriormente, eran gardados pola poboación sen estaren 

obrigados. Na diocese mindoniense non se especifica nada en torno a este asunto, pero 

no de Ourense indícase que a festa de san Rosendo podía ser gardado segundo a 

vontade. No sínodo de Tui de 1528 sucede algo semellante coas festas de san Sebastián 

que non supoñían pecado mortal nin para clérigos nin leigos; a Traslación de santo 

Agostiño e santa Catarina de Siena, que só obrigaba a clérigos e non supoñía pecado 

mortal para os leigos; ou a festa de san Martiño e de santa Catarina de Alexandría, que 

non implicaba pecado. Na diocese bracarense, tódalas festas son de gardar 

obrigatoriamente, así como no de Porto e o de Valença. 

Un último apunte sobre as festividades dos sínodos galegos e portugueses estaría 

en relación co reforzo do tempo sacro mediante a práctica do xaxún. Esta obrigación é 

característica da maioría das relixións, pois implica un proceso de purificación, unha 

especie de penitencia que tiña a finalidade de preparar o corpo e a alma dunha 

determinada persoa para a celebración dunha festividade que implicaba o contacto co 

sagrado. En concreto, significaba a transición, como un rito de paso, entre un tempo 

profano e outro sagrado. Por isto, o xaxún estaba especialmente indicado, como se pode 

apreciar nos sínodos que se analizan, para as vixilias das festas, así como para outros 

tempos específicos que antecedían unha festividade importante, como a Coresma ou as 

Catro Témporas, e mesmo para outros determinados días tras unha data festiva, como 

no caso da primeira cuarta feira tralo día do Espírito Santo. A obriga deste precepto era 

menos estrita que o de gardar as festas, e moitas delas non implicaban xaxún. Así por 
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exemplo, en Ourense non había que realizar xaxún nas festas da Circuncisión, a dos 

Reis, san Sebastián, san Brais, san Xoaquín (a vontade), san Marcos, san Antonio (a 

vontade), san Bieito (a vontade), santa Mariña (a vontade), santa María Madalena, santa 

Eufemia (a vontade), Santa Cruz, santa Eufemia en setembro, san Miguel, san Lucas, 

santos Facundo e Primitivo, santa Lucía (a vontade), e a Conmemoración da Nosa 

Señora. Como se pode apreciar, non era obrigatorio nun grande número de ocasións, e o 

mesmo acontece nos sínodos portugueses. 

O xaxún servía para marcar unha diferenza entre o grado de importancia das 

diferentes festas de gardar da Igrexa; as máis relevantes contaban con esta preparación 

física e espiritual (Nadal, Pascua, Pentecoste, festas marianas...). Non imos entrar na 

discusión de se eran ou non respectados, aínda que os sínodos (que son fontes 

normativas) aportan abundantes referencias ao seu incumprimento. O que si é 

interesante destacar é a súa contraposición co carácter da festa popular, o que ben 

podería ser unha das causas do seu incumprimento se é que se producía. Como xa se 

comentou, o comer e o beber son dous dos elementos esenciais das festas e celebracións 

populares. Non só como culminación do traballo, senón tamén como símbolo da 

abundancia propia do tempo utópico da festa, do país de cucaña e idade dourada que 

serven como referencia ideal de toda festa popular. Polo tanto, dende o punto de vista 

desta mentalidade, xaxún e festa son incompatibles. 

 

 O análise das festividades nun marco espazo-temporal concreto serve para 

extraer unha serie de conclusións. En primeiro lugar, o gran número de festas de gardar 

que adornaban o calendario festivo galego dos séculos XV e XVI, de feito que a propia 

Igrexa cría conveniente a supresión dalgunhas delas. As diferenzas entre as diferentes 

dioceses, incluídas as do norte de Portugal, chegan a ser destacadas, pero no que a 

cantidade se refire o número segue a ser elevado. 

Este alto número é o que nos permite extraer información con base suficiente 

sobre a liña festiva anual, que é moi semellante en tódolos casos analizados. 

Comezando por xaneiro, vemos que en xeral a liña descende ata os meses de primavera 

(inclúe a Coresma), para retomar a liña ascendente durante o verán (o que reforza unha 

vez máis a complementariedade entre festa e traballo). Tralo estío, a liña descende de 

novo ata volver a ascender de xeito destacado no mes de decembro, no que o ciclo de 



118 

 

Nadal abarca un número de festas importante (e volve confirmar que o tempo de 

inverno é propicio para a festa, pois non debemos esquecer que decembro é o mes cos 

días máis curtos do ano –como diría o refrán, “de Santos a Nadal, é inverno natural”). 

No caso concreto das festas do santoral, a liña é semellante excepto cando se analiza o 

número de festas diferentes, pois sen as festas cristolóxicas e os seus ciclos (que fan 

predominar uns meses en favor de outros) a diferenza non é tan notable. 

 

4. 3. Outras festividades 

O calendario eclesiástico medieval contaba cun número considerable de 

festividades, tal como acabamos de ver. Sen embargo, o calendario festivo da poboación 

non se correspondía exactamente con este calendario da Igrexa que acabamos de 

analizar. Había outros tipos de festas coas súas peculiaridades, de xeito que algunhas 

eran festas de gardar pero propias dun contexto territorial máis reducido ca o da diocese, 

outras non constituían festas de gardar pero tiñan unha razón de ser relixiosa, e outras 

cunha esencia popular que nin tiñan o respaldo oficial da Igrexa (quizais tampouco a 

oposición) nin o necesitaban, pois contaban co amparo da tradición. 

 

4. 3. 1. Outras festas de esencia relixiosa 

Neste apartado, inclúense outras festas de esencia relixiosa como as romarías, 

festas patronais e festas gremiais ou de confrarías. As primeiras, cun maior impacto 

socioespacial; as segundas, festas de gardar nos sínodos, limitadas a unha parroquia e as 

súas máis próximas; e as terceiras ligadas a un ámbito de sociabilidade específico, xa 

sexa laboral ou veciñal. 

As romarías xogaban un papel fundamental na sociabilidade medieval e 

tradicional. Tratábase dunha festividade arredor dun santuario e dedicada a un santo ou 

santa, pero a unha das súas manifestacións ou advocación en concreto. Así, Santa María 

das Leiras, romaría citada nas cantigas galaico-portuguesas
182

, era unha festividade 

                                                 
182

 “Disseron-mi ûas novas, de que m‟ é mui gran ben, / ca chegou meu amigo, e, se el ali ven, / a Santa 

Maria das Leiras, / irei, velida, se i ven meu amigo […]”. Primeira estrofa dunha das cantigas de romaría 

de Afonso Lopez de Baian, nobre portugués que compuxo entre 1246 e 1280. BREA, M., (coord.), Lírica 

profana…, op. cit., vol. I, p. 87. Esta romaría tiña lugar no concello de Viana do Castelo segundo o 

Dicionario de dicionarios do galego medieval, aínda que tamén hai unha parroquia de Santa María de 

Leira no concello de Ordes. 
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dedicada a esta advocación en concreto de Santa María en concreto. Sen embargo, aínda 

que non están intrinsecamente ligadas a unha advocación en xeral, si o están no que se 

refire ao seu marco temporal, e polo tanto as romarías cumprían do mesmo xeito unha 

función reguladora do tempo cíclico, compartindo coas anteriores festividades as 

mesmas características neste senso.  

O matiz diferente da romaría está máis en relación co espazo e co grupo 

social
183

. En primeiro lugar, a romaría ten lugar nun espazo privilexiado, no que houbo 

unha presenza ou manifestación directa e concreta do sagrado: aparicións, milagres, etc. 

Debido a isto, este espazo foi distinguido non so desde o punto de vista espiritual, senón 

tamén a través da construción física dunha estrutura (o santuario) que, xunto co espazo 

circundante, adquiriu e delimitou a sacralidade. E, en segundo lugar, non é unha festa 

cristiá universal nin aparece como festa de gardar (se exceptuamos, por exemplo, a 

festividade de Santiago, que pode ser considerada como unha romaría), entre outras 

cousas porque non lle facía falta: contaba, como no caso das festas populares, co 

respaldo dun grupo social que reafirmaba a súa pertenza á Cristiandade e especialmente 

a súa relación co santo/a do santuario, intercesor privilexiado coa divindade. Desde o 

punto de vista do ocio popular, a principal característica da romaría é a súa importancia 

como centro de sociabilidade comarcal e mesmo extracomarcal, pois constituía un 

espazo e un tempo concretos aos que concorrían xentes dos arredores, devotos do/a 

santo/a que acudían desde os lugares próximos a curto e medio prazo, a un ou varios 

días de percorrido. Alí, nese espazo sacro que tiña o santuario como eixo, tiñan lugar 

algúns dos actos máis senlleiros e completos de sociabilidade medieval e tradicional así 

como de relixiosidade, e que serán analizados máis en profundidade en apartados 

posteriores. 

A festa patronal da parroquia tiña unhas peculiaridades similares. A festividade 

era un momento álxido da vida da parroquia e data sinalada do seu calendario. Neste 

caso, ademais, contaba co respaldo da Igrexa que, como vimos nos sínodos galegos 

analizados, concibía o día da advocación parroquial como festa de gardar, o que era un 

aliciente máis para que os veciños e veciñas participaran de maneira activa. O espazo é 

                                                                                                                                               
<http://sli.uvigo.es/DDGM/ddd_pescuda.php?pescuda=das&tipo_busca=lema> (consultada en xullo de 

2015).  
183

 Sobre a romaría en Galicia, LISÓN TOLOSANA, C., De la estación del amor..., op. cit., pp 49 e seg.; 

PORTAS FERRO, X., “A romaría en Galiza, onte e hoxe”, Cedofeito, nº 9, Pontevedra, 1997, pp. 7-10; 

ou VÁZQUEZ, GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos de festa en Galicia, Fundación Caixa Galicia, A 

Coruña, 2006-2008, vol. II. 

http://sli.uvigo.es/DDGM/ddd_pescuda.php?pescuda=das&tipo_busca=lema
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tamén especial, arredor do adro e da igrexa parroquiais que, se ben manteñen a 

importancia simbólica ao longo do ano, nesa data adquiren unha significación singular. 

Dado o seu marco espacial, e a diferenza da romaría, a festa parroquial cumpría unha 

función de reafirmación e cohesión dos membros dunha parroquia concreta con respecto 

das outras; o seu marco de participación era menor, aínda que tamén era unha ocasión 

especial para reforzar a relación co santo/a protector/a do grupo. A exaltación do santo/a 

da parroquia contribuía a reforzar o sentimento de grupo en torno o estimado protector 

común, cara ao que a devoción era importante para conseguir non so a intercesión de 

Deus, senón tamén a defensa fronte a calquera tipo de agresión cara os propios 

membros da comunidade (intercesores en favor da saúde física e espiritual) ou as súas 

posesións (como por exemplo os cultivos). 

Para facérmonos unha idea das datas nas que estes patróns e patroas eran 

festexados, imos tomar como referencia a diocese de Ourense, que conta cunha 

magnífica fonte de información de finais da Idade Media: o “Memorial, tombo, 

inventario e informaciñn” de parroquias e beneficios do ano 1489
184

. A través das 

advocacións das igrexas, podemos saber as datas e os períodos máis festivos desta 

provincia eclesiásticas. 

Os datos son máis ou menos esperados. A Virxe María é a patroa dunha grande 

parte das parroquias; non se especifica si é a Asunción, a Natividade, Sta. Mª do 

Advento ou da O (festividade establecida no X Concilio de Toledo del año 656
185

, 

cunha enorme tradición na Igrexa hispana medieval e festa de gardar na diocese 

auriense), ou a Anunciación. En teoría, non podería haber mellor intercesora entre Deus 

e os cristiáns que a súa propia Nai… A continuaciñn, estarían as advocacións de 

Santiago, san Pedro e san Xoán. De novo, datos nada estraños: Santiago, apóstolo 

“galego”, estandarte da Reconquista e protector fronte ao infiel; san Pedro, apóstolo e 

                                                 
184

 Ver RÍOS RODRÍGUEZ, Mª L., Memorial tumbo de parroquias e beneficios da diocese auriense 

(1489), Grupo Filatélico e Numismático de Noia, Noia (A Coruña), 2010. 
185

 “[…] dado que o día en que se sabe que o anxo anunciou á Virxe a Concepciñn do Verbo, e a 

confirmou con milagres, non pode ser celebrado dignamente porque ás veces cae dentro da coresma e 

coincide coa festa da Pascua, tempos nos que non é axeitado celebrar ningunha das festas dos santos, 

segundo foi establecido nas normas antigas, e sendo non conveniente que a mesma Encarnación do Verbo 

sexa celebrada na época en que consta que o mesmo Fillo de Deus despois da morte da Carne subiu aos 

ceos pola gloria da Resurrección, establécese por especial decreto que o dóa octavo antes de aquel no que 

o Señor veu ao mundo, se teña tamén o día da Nai do Seðor como celebérrimo e preclaro. […] Polo tanto, 

para que en diante se desvaneza calquera dúbida, mándase que a partires de agora a solemnidade da Nai 

do Señor sexa celebrada en tódalas partes o día 18 de decembro e a Natividade do seu Fillo e noso 

Salvador sexa conmemorada en tñdolos lugares o 25 de decembro, como xa é costume.” VIVES, J. (ed.), 

Concilios visigóticos…, op. cit., pp. 309-310. 
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cabeza da Igrexa; e san Xoán, aínda que a documentación non especifica cál 

(Evanxelista ou Bautista). Tódalas advocacións eran festas de gardar na maioría das 

dioceses analizadas. Tres figuras estreitamente ligadas coa vida de Cristo e, no caso do 

Bautista, cunha grande importancia no calendario festivo tradicional. Precisamente 

tamén cunha grande presenza estaría o Salvador, advocación referida a Cristo e 

complementaria ás outras grandes festas do ciclo cristolóxico. Outras advocacións 

destacadas polo seu número serían santa Olaia (ou sta. Baia, o 10 de decembro), san 

Martiño ou san Miguel, datas tradicionais de pago de rendas, como se analizará en 

apartados posteriores; sta. Mariña (18 de xullo), mártir con especial arraigo na diocese e 

cos seus restos venerados na igrexa de Augas Santas
186

; ou san André, outro dos 

apóstolos. Por facer un breve resumo, vemos que a Virxe e os apóstolos, o Salvador e 

outros santos como san Xoán, san Miguel arcanxo, san Martiño, santa Olaia ou san 

Mamede son obxecto da maior devoción no que a patróns e patroas parroquiais se refire. 

No que se refire a períodos, o estío é a etapa máis destacada. Probablemente unha 

grande maioría das advocacións marianas estean referidas á Asunción ou á Natividade, 

e que xunto con san Xoán Bautista, san Salvador ou san Pedro son festexadas entre 

finais de xuño e comezos de setembro. Polo tanto, a festa parroquial tendía a ser 

festexada durante a época de maior dispoñibilidade de alimentos, durante ou despois de 

determinadas colleitas, e na que as condicións climáticas adoitaban ser máis favorables. 

Vexamos todas as advocacións nun cadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186

 O bispo de Ourense fray Muñoz de la Cueva dedicoulle varios libros das noticias históricas da Igrexa 

ourensá. Ver MUÑOZ DE LA CUEVA, J., Noticias históricas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense, 

reprod. facs. da edición de 1727, Orbigo, A Coruña, 2008.  
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Cadro 5: Advocacións na diocese auriense en 1489 

Advocación Nº de parroquias 

Sta. Bertolameu 5 (1)  

S. Xés 4        

Sta. Cristina 4        

Sta. Comba 3 (1)        

S. Adrao 3 (1)        

Sta. Eufemia 3 (2)       

S. Romao 3 (2)        

S. Torcado 2        

S. Xurxo 2        

Sta. Uxía 2        

S. Cosmede 2        

Sta. Locaia 2 (1)        

Sta. Mª Madalena 2 (2)   

S. Vitoiro 1        

S. Bieito 1        

S. Xusto 1        

Sta. Marta 1        

Sta. Tegra 1        

S. Isidro 1 (1)        

S. Mateu 1 (1)    

S. Fagundo 1 (1)    

S. Simón 1 (1) 

S. Nicolao 1 (1) 

                        

                   Total: 535 (115 anexos) 

 Fonte: Memorial tumbo de parroquias e beneficios da diocese auriense 

 

E, en terceiro lugar, as festas gremiais e de confrarías
187

. As características son 

similares ás anteriores. O día do patrón/patroa, reúnese o grupo, máis reducido que nas 

                                                 
187

 Sobre as confrarías e os seus diferentes tipos, principais actos e funcións, ver por exemplo ARMAS 

CASTRO, X., “Artesanado, oficios e confrarías gremiais nas cidades galegas do século XV”, en 

SINGUL, F. (dir.), Os Capítulos da Irmandade. Peregrinación e conflito social na Galicia do século XV, 

Xunta de Galicia, A Coruña, 2006, pp. 74-87; BARREIRO MALLÓN, B., “Los gremios compostelanos. 

Algunos datos y reflexiones”, en VV. AA., Santiago de Compostela. La ciudad. Las instituciones. El 

hombre, Colegio Franciscano, Santiago de Compostela, 1976, pp. 119-149; ou GONZÁLEZ ARCE, J. D., 

Gremios y cofradías en los reinos medievales de León y Castilla, siglos XII-XV, Región Editorial S. L., 

Palencia, 2009. Para os séculos modernos especificamente, GONZÁLEZ LOPO, D., “Aspectos de la vida 

religiosa…”, op. cit., pp. 427 e seg.; “El papel de las cofradías en las prácticas funerarias de las 

comunidades rurales gallegas (siglos XVI-XVIII)”, en V.V. A.A, V e VI Semanas Galegas de Historia..., 

op. cit., pp. 137-154; ou “Las cofradías en la formaciñn religiosa y el control festivo en las parroquias de 

Galicia y el norte de Portugal en época moderna”, Obradoiro de Historia Moderna, nº 22 (2013), Servizo 

de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 63-92; LÓPEZ, R. J., “Las cofradías 

gallegas en el Antiguo Régimen”, Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al Prof. Antonio Eiras 

Roel en el XXV Aniversario de su Cátedra, Universidad de Santiago de Compostela, 1990, pp. 181-200. 

Advocación Nº de parroquias 

Sta. María 114 (24 anexos) 

Santiago 46 (12) 

S. Pedro 43 (13) 

S. Xoán 42 (5)    

S. Salvador 41 (6)    

S. Martiño 29 (7) 

Sta. Olaia (Baia) 27 (3) 

S. Miguel 20 (5)        

Sta. Mariña 17 (2)        

S. Mamede 15 (1)   

S. André 15 (6)  

S. Fiz 9 (1)        

S. Breixo 9 (3)      

S. Cibrao 8 (2)    

S. Paio 8 (2)      

S. Vicenzo 8 (3)    

S. Tomé 7           

S. Cristovo 7 (3)          

S. Estevo 6          

S. Lourenzo 6          

Sta. Cruz 6 (2)         

S. Xiao 5          
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anteriores, destacando sobre todo a comensalidade como forma de reforzar a cohesión. 

Mais a importancia desde o punto de vista temporal é a mesma: é unha data especial 

para ese grupo en concreto e tiña lugar de maneira cíclica, cada ano
188

. Como nos casos 

anteriores, pódese aportar algún exemplo; para continuar co caso da diocese auriense, 

imos centrarnos na propia cidade episcopal e nas confrarías dos seus gremios, que 

ademais xogaban un papel fundamental en certas festividades como o Corpus. Gracias á 

documentación derivada desta festividade sabemos que no ano 1451 participaban as 

confrarías de Santa María a Madre, a de Santa Oufemia, a de San Sebastián, a de San 

Miguel e por último en orde a de Santa María Madalena. Como vemos as advocacións 

dos gremios ourensáns tiñan certa orixinalidade con respecto ás advocacións 

parroquiais, dado que santa Eufemia, san Sebastián e santa Mª Madalena apenas eran 

patróns en cinco igrexas do bispado (3 sta. Eufemia e 2 sta. Mª Madalena), aínda que si 

eran festas de gardar nos sínodos consultados nos apartados anteriores. O caso de santa 

Eufemia é especialmente significativo dado que os restos desta santa estaban 

custodiados na catedral ourensá, como especificaba a documentación antes 

mencionada
189

. Era polo tanto nestas datas nas que eran realizados os actos de 

comensalidade que máis adiante se analizarán con máis detemento. 

 

4. 3. 2. As festas tradicionais ou populares 

Non cabe dúbida de que as festas da Igrexa constituían unha porcentaxe 

maioritaria do calendario festivo, e dado que tiñan a súa razón de ser na vida de Cristo, 

a Virxe ou os santos, unha vez que a Igrexa fixou o seu calendario litúrxico o número e 

datas mantívose relativamente estable agás no caso das festividades dos santos, que 

variaron. Sen embargo, o calendario festivo non dependía exclusivamente do poder 

eclesiástico. Había outro grupo de festividades que poderiamos denominar 

                                                 
188

 As confrarías podían festexar máis dunha data desde o século XVI, momento no que comeza o seu 

esplendor tralo Concilio de Trento. Por exemplo, a Confraría do Rosario de Santiago realizaban unha 

misa cada mes, festexaban as festividades en honra á Virxe, unha festa principal dedicada á Virxe do 

Rosario, a Festa de Santo Domingo en agosto ou procesións durante a Semana Santa. Ver NOVOA G., 

Mª Á., “Actos celebrados por la Cofradía del Rosario en los siglos XVI y XVII: las fiestas marianas”, en 

VV. AA., V Semana Mariana en Compostela: Santiago, 4-9 de octubre de 1999, Real e Ilustre Cofradía 

Numeraria del Rosario, Santiago de Compostela, 2000, pp. 85-110. 
189

 “Iten, que a confraría de Santa Oufémea, por quanto era antígoamente feita e hordenada, ela e a dita 

confraría de Santa María a Madre ante que as outras confrarías nehuas e o corpo da Virgen Santa 

Oufémea estaba sopultado ena dita sua ygllesia a por seu onor e do seu corpo, que ende está sopultado, 

que ordenaba e mandaba que andase logo a dita confraría de Santa Oufémea depúus a confraría de Sant 

María a Madre […]”. FERRO COUSELO, X., A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos 

en galego dos séculos XIII ao XVI, vol. II, Galaxia, Vigo, 1967, pp. 144-145 (doc. 136). 
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“tradicionais”, no sentido de que foi a tradiciñn, a herdanza inmaterial (neste caso) dos 

antepasados, a súa canle de transmisión. Eran festividades estreitamente ligadas ao 

calendario natural e á natureza, ao clima e ás estacións; festividades que regulaban o 

paso do tempo mediante unha serie de rituais que en xeral tiñan a finalidade de tentar 

garantir as condicións naturais, climáticas, vitais, etc. máis favorables para asegurar a 

supervivencia da comunidade: axudar ao sol a recuperar a súa forza, propiciar o renacer 

da natureza ou da choiva cando se necesita... Este tipo de festividades eran as frecuentes 

das sociedades agropecuarias e gandeiras, pois vivían do favor da natureza. A Igrexa, 

como dixen, tomou conciencia da dificultade de eliminalas e “simplemente” tentou 

regulalas ou modificalas sumándolle novos significados, pero sen eliminar en moitos 

casos a súa esencia pagá. A súa actuación seguiu basicamente dous camiños: ou facer 

coincidir as súas propias festividades (como no caso do Nadal) ou non amosar respaldo 

oficial (como no caso do Entroido), o que non significa que tratara de eliminalas. Por 

isto, mantivéronse de maneira estable ademais de por seren parte da mentalidade da 

poboación e da súa maneira de afrontar a realidade. 

Esta falta de respaldo oficial, sen embargo, non significaba que non se podan 

considerar como festas, pois para selo desde a perspectiva que aquí se emprega, o 

importante non é o amparo oficial, senón a presenza do rito ou un papel destacado na 

concepción do tempo. Ademais, que a Igrexa non avalara activamente algunhas destas 

festividades non era o único motivo para que unha comunidade deixara de festexar 

certos días; podía regularse a si mesma e dar menor énfase a certos momentos 

pertencentes a un ciclo festivo por diferentes motivos. Por exemplo, sabemos que o 

ciclo do Entroido podía chegar a durar desde case o Nadal ata entrada a Coresma; é 

imposible, por motivos económicos, sociais e mesmo relixiosos, que todos e cada un 

dos días deste ciclo sexan festexados. 

 

Unha reflexión a modo de resumo pode servir como colofón a estes últimos 

apartados. A festa foi e continúa a ser unha das manifestacións culturais por excelencia. 

Tódalas sociedades contaron con períodos breves pero frecuentes de tempo nos que as 

barreiras cotiás entre o ser humano e a divindade abríanse de par en par, habendo unha 

estreita conexión entre ambos. Xunto a esta apertura, manifestada principalmente a 

través do rito, había outras manifestacións culturais que fan especial este marco 
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temporal específico: a intensa sociabilidade, o reforzo das estruturas sociais, a 

comunicación e intercambio de valores, a válvula de escape social, o simbolismo dunha 

idade dourada pasada ou futura, etc. Por tódolos seus valores e significados, creo que é 

xusto destacar o papel da festa na Idade Media. Probablemente foron os séculos 

medievais os que máis cantidade de festas contemplaron e de diverso matiz, dado que, 

xunto ás festividades ligadas ao ciclo agrario que reforzaban a conexión entre o ser 

humano e a natureza, ou as que se herdaron da cultura grecorromana, incorporáronse 

outras novas propias da relixión xudeocristiá, arredor de Cristo, a Virxe ou os santos. 

Isto quere dicir que, incluíndo días festivos e domingos, case un terzo do ano era, dunha 

maneira ou doutra, festa. Unha cantidade que, polos motivos xa expostos, foise 

reducindo paulatinamente nos séculos posteriores. Os homes e as mulleres da Idade 

Media poden ser denominados, máis ca ningún/ha outro/a, homo festivus
190

. 

 

4. 4. O calendario festivo e o calendario socioeconómico 

Como acabamos de ver, a festa está intrinsecamente ligada á concepción e 

sucesión do tempo cíclico; unha parte da súa esencia pertence ás máis altas esferas da 

mentalidade e pensamento humanos. Sen embargo, tamén viamos que outra parte 

situaba a festa na esfera da vida cotiá, na realidade tanxible e sensorial e, do mesmo 

xeito, en contacto con tódolos aspectos da vida dos homes e mulleres da Idade Media. 

A festa estruturaba o tempo da comunidade e os seus ritmos ao longo do ano 

mais, como ben sabemos, o tempo non era igual para un campesiño que para un nobre, 

para un mariñeiro que para un crego. Non se trata simplemente de relacionar o ocio co 

traballo, co que podía mesmo constituír un binomio máis ca compatible, senón de ter 

presente que o campesiño, ademais de membro dunha comunidade que festexa e 

traballa, podía ser do mesmo xeito unha persoa dependente ou mesmo servo en 

                                                 
190

 “Nos derradeiros séculos medievais había arredor dun centenar de días festivos entre domingos e 

festas de gardar, incluíndo as específicas de cada diocese e as do santo ou santos patróns de cada cidade 

ou pobo se non coincidían con algunha das festas xerais, como intentou en ocasións a xerarquía 

eclesiástica, en especial Urbano IV (1261-1264) ao establecer a festa do Corpus Christi e recomendar as 

de Pentecoste e Asunción como datas propias de festa patronal. Debemos engadir as festas tradicionais ou 

populares –por exemplo arredor do Nadal, Aninovo, Epifanía e Entroido- e as cívicas e políticas aparte do 

calendario eclesiástico, máis as patronais de cada gremio, confraría, irmandade ou asociación de diverso 

tipo. En resumo, case a terceira parte do ano era, dunha ou outra maneira, festa.” LADERO QUESADA, 

M. Á., Las fiestas…, op. cit., p. 31. Simplemente me gustaría engadir un matiz a esta cita. Desde o meu 

punto de vista, as festas políticas non serían festas, pois non existe unha conexión específica co tempo, a 

non ser que queden establecidas nunha data concreta e se repitan os actos regularmente (rito), o que podía 

non suceder, por exemplo, cos nacementos, vodas ou entradas reais. A festa non pode ser efémera e 

illada, pois perdería a súa conexión co devir e concepción temporais. 
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diferentes graos. Por este motivo, o calendario festivo adaptábase ao calendario do 

traballo e viceversa, mais tamén había un “calendario socioeconñmico” que influía e se 

vía influído polos dous anteriores. 

Aínda que podan parecer conceptos sen conexión, a festa e as obrigas 

socioeconómicas mantiñan unha estreita relación no que a datas se refire. Esta relación 

queda confirmada a través do estudo dos tombos e coleccións diplomáticas dos 

mosteiros galegos, nos que quedaron reflectidos as datas concretas nas que os 

campesiños debían cumprir co pago das súas rendas ao seu señor. A importancia desta 

fonte non é menor, pois rescata do esquecemento histórico e confirma a relevancia de 

certas datas que non chegaron a estar avaladas oficialmente polos poderes, pero que 

xogaban un papel destacado na mentalidade festiva popular. Ademais, a súa aparición 

tamén podía responder aos intereses dos creadores da fonte, dado que non había mellor 

maneira de controlar determinadas festas e os seus actos que obrigando á poboación a 

aparecer fisicamente ante o seu señor neses días, especialmente no caso dos señores 

eclesiásticos, encargados de manter a orde moral. 

Calquera tombo ou colección diplomática podería constituír un bo exemplo de 

calendario festivo e de datas de pago. Para realizar unha primeira aproximación, 

emprego principalmente as coleccións diplomáticas do mosteiro feminino de San Pedro 

de Ramirás, na terra de Celanova, e a de San Clodio do Ribeiro, nos que se pode 

apreciar unha grande variedade de datas de pago
191

. Todas elas, iso si, estaban dalgunha 

ou doutra maneira relacionadas con festividades tradicionais. 

Ao iren analizando todas estas datas, penso que é importante salientar a 

utilizaciñn do concepto “festa”. Non creo que os autores dos documentos denominen 

como tal calquera data do calendario, senón soamente aquelas que tiñan unha verdadeira 

importancia na mentalidade. Xa vimos algunhas definicións da festa e, e concreto, a de 

Afonso X nas Partidas, indicando que o concepto se aplicaba a datas relevantes, e por 

iso nas coleccións diplomáticas non podía ser menos. Con todo, debemos ter cautela: 

                                                 
191

 LUCAS ÁLVAREZ, M., LUCAS DOMÍNGUEZ, P., San Pedro de Ramirás. Un monasterio femenino 

en la Edad Media. Colección diplomática, Santiago de Compostela, 1988; LUCAS ÁLVAREZ, M., 

LUCAS DOMÍNGUEZ, P., El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media, estudio y 

documentos, Ediciós do Castro (Publicacións do Seminario de Estudos Galegos), Sada-A Coruña, 1996. 

Hai tamén alguna referencia á colección diplomática de San Pedro de Rocas, DURO PEÑA, E., El 

monasterio de San Pedro de Rocas y su Colección Documental, Instituto de Estudios Orensanos “Padre 

Feijño”, Ourense, 1972. Cando non especifico, os documentos pertencen á colección de San Pedro de 

Ramirás. 
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primeiro, porque as mencións non son sempre uniformes, xa que nalgúns documentos 

unhas veces unha data concreta é denominada festa, e noutras non; segundo, porque 

algunha das festividades que a Igrexa manda gardar, e importantes como a da Asunción 

(15 de agosto), non recibe o tratamento de “festa”; terceiro, porque o autor pertence ao 

estamento eclesiástico, e o que para el non é unha festividade si o podería ser para un 

campesiño, como por exemplo as kalendas de maio; recordemos que a propia definición 

de Afonso X non inclúe o que denominei como “festas tradicionais”. E cuarto, porque 

soamente inclúo basicamente dúas fontes, non é unha análise sistemática. A pesares 

disto, entendo que tal denominación non pode ser gratuíta.   

 

4. 4. 1. Datas máis presentes 

O primeiro que se podería dicir, xa centrándonos no tema, é que hai un pequeno 

número de datas que destacan sobre outras na documentación consultada. Son datas moi 

frecuentes no que ao pago de rendas se refire, e que tiñan a súa razón de ser nese 

contexto debido á súa relación cos tempos agrarios e de traballo. Por exemplo, o día de 

San Martiño, que aparece ata en 73 ocasións. Numerosos contratos e documentos 

indican esta data (11 nov.) como destinada a esta obriga, despois da colleita e da 

vendima; cereal e viño, corpo e sangue de Cristo, fundamentais na Idade Media e 

especialmente para unha institución eclesiástica. Sen embargo, esta data non só era día 

de pago; tiña tamén unha grande importancia como festividade na mentalidade 

tradicional. 

En primeiro lugar, en conexión coa matanza do porco, animal fundamental na 

economía campesiña e en certas mitoloxías
192

. E, en segundo lugar, arredor da 

festividade había toda unha serie de actos, mesmo ritos, que situaban as actividades 

económicas pastorais e agrícolas baixo a protección do propio santo nun contexto 

cristiá: primeira proba do viño, final das actividades gandeiras, a propia matanza... O 

santo é visto desta maneira non só como patrón, senón tamén como provedor da festa. 

Dada a relación co viño debido ás datas, a festividade en Europa estaba asociada co 

banquete (recordemos que festa e banquete son a culminación do traballo colectivo na 

                                                 
192

 Como é o caso da mitoloxía dos antigos deuses irlandeses, os Tuatha Dé Danann. A festa da 

inmortalidade, presidida por Mananann Mac Lir, tiða como manxar especial  os “porcos de Mananann”, 

co poder de facer inmortal a quen os comía. ERIAS MARTÍNEZ, A., “O calendario…”, op. cit.,  p. 429. 
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mentalidade popular), e podía contar incluso con elementos carnavalescos
193

. Xunto con 

estes datos, o día de San Martiño está en relación coa fin do verán celta e cos inicios do 

inverno, como un período liminal, con todo o que iso significa
194

. E tamén podía vir en 

ocasións un período de tempo atípico, o “veraniðo de San Martiðo”, unha oposiciñn que 

reafirmaba o seu carácter máxico no calendario.  

A gran relevancia que o día de San Martiño tiña na mentalidade tradicional fixo 

que na concepción do tempo chegara a ser unha data fundamental. Como podemos 

apreciar nos calendarios artísticos, a matanza típica deste día chegou a simbolizar ao 

mes de novembro, e o mesmo sucedía co calendario oral por excelencia, o refraneiro. O 

refraneiro clásico inclúe, por exemplo: “A cada porco chégalle o seu San Martiðo”, ou 

“Día de San Martiðo, proba o teu viðo”
195

.  Todo isto indica que o 11 de novembro 

constituía unha especie de “acontecemento social e cultural total”: data importante na 

concepción do tempo; fundamental no calendario campesiño, señorial e mesmo 

tradicional, dado que a comezos de novembro situaban os antigos o comezo da estación 

invernal; era unha festividade, como din os propios documentos (algúns din día de san 

Martiño, pero moitos denominan pro festo Santi Martini -doc. 34) e festa de gardar na 

maior parte das dioceses; e mesmo era data da celebración de feiras, como a de 

Ourense. 

                                                 
193

Sobre o carácter popular de San Martiño e da súa festividade, ver WALSH, M. W., “Martin of Tours: 

A Patron Saint of Medieval Comedy”, en STICCA, S. (ed.), Saints. Studies in Hagiography, Center for 

Medieval and Early Renaissance Studies, State University of New York at Binghamton, New York, 1996, 

pp. 283-315.  
194

 Sobre períodos de transición ou liminais, ver por exemplo PEDROSA BARTOLOMÉ, J. M., “Las 

brujas de Nochebuena...”, op. cit., especialmente as pp. 267 e seg. 
195

 MALDONADO, F. (ed.), Refranero clásico…, op. cit., pp. 77 e 120 respectivamente. Nos refraneiros 

contemporáneos a denominación do mes de novembro como San Martiño é máis evidente. Por exemplo: 

“A horta de San Martiðo mantén o dono e máis o veciðo”, no que San Martiño non significa unha data en 

concreto, senón un mes ou mesmo a estación. 
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Fig. 12 e 13. Mes de novembro no calendario de Santa María do Azougue, cunha escena da matanza do porco 

 

Outra data que aparece con gran frecuencia é o día de San Xoán, que aparece en 

22 contratos. De novo, unha data fundamental na mentalidade tradicional, que mesmo 

denomina ao mes de xuðo como “mes de san Xoán”. O 24 de xuðo e, especialmente, a 

noite do 23, é unha das festividades populares máis arraigadas na poboación galega ata 

os nosos días. Festa ligada ao solsticio de verán cunha serie de ritos estreitamente 

vinculados cos astros e co paso do tempo, pero tamén importante desde o punto de vista 

social e do calendario socioeconómico. Momento previo ao comezo das tarefas máis 

arduas no estío, que podía ser de pactar contratos e condicións, e tamén de abundancia 

vexetal e de froita, características que de novo quedaron reflectidas tanto nos 

calendarios artísticos como no oral: “As rifas deste San Xoán son paz para todo o ano” 

(fanse acordos que poden suscitar discusións, pero mellor deixar todo ben disposto neste 

momento)
196

. No caso dos documentos, moitos deles tamén denominan esta data como 

festa (por exemplo o doc. 56, pro festo sancti Iohannis de verano). 

                                                 
196

 MALDONADO, F. (ed.), Refranero clásico…, op. cit., p. 170. 
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Fig. 14 e 15. Mes de xuño no calendario de Santa María do Azougue, con abundancia de froitas 

 

O día de Nadal é outra das datas que máis aparecen, ata en 24 ocasións. Como 

no caso do San Xoán, aparece na documentación como festa (por exemplo no doc. 23, 

in festo Natalis Domini) e tamén está estreitamente ligada co paso do tempo, pois 

correspóndese co outro solsticio anual, o de inverno. Arredor desta data había unha serie 

de festividades que foron cristianizadas (Saturnalia e festa do Sol invicto) e cambiaron 

de significado por completo, pero mantendo algúns dos ritos precristiáns que as 

caracterizaban. A pesares de ter que dar contas ante o señor, non deixaba de ser unha 

festa alegre, especialmente a noite, na que había toda unha serie de licencias, como por 

exemplo a permisividade dos xogos de azar
197

. Ademais, o día de Nadal era o primeiro 

dunha serie de datas festivas especiais que formaban un ciclo (libertates decembricae) 

que tamén quedou reflectido no calendario socioeconómico, aínda que con menor 

presenza. 

 

4. 4. 2. Outras datas 

Tralo día de Nadal, aparece tamén como data de pago o día 26 (in alio die 

Natalis Domine, non aparece denominada como festa), en dúas ocasións
198

. Podería 

responder simplemente a unha denominación frecuente nas fontes, a de mencionar a 

véspera ou o día posterior dunha festividade importante, pero neste caso resalto esta 

                                                 
197

 Un exemplo moi gráfico aparece no libro dos feitos do Condestable Miguel Lucas de Iranzo. 

CUEVAS MATA, J. (et al., eds.), Relación de los hechos del muy magnífico e más virtuoso señor, el 

señor Don Miguel Lucas, muy digno condestable de Castilla, Universidad de Jaén, 2001, pp. 36 ou 130. 
198

  Documentos 170 e 177. 
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data porque coincidía co día de Santo Estevo, no que tiñan lugar toda unha serie de 

celebracións de raíz eclesiástica e de esencia satírica como a do “Bispiðo”, que contaba 

cunha grande presenza na Idade Media hispana mais non nas fontes galegas
199

. 

As datas do ciclo festivo do Nadal continúan. Como no caso anterior, as 

mencións non son moitas, pero existen. Na colección diplomática de Ramirás aparece 

en 3 ocasións como data de pago o día 1 de xaneiro (kalendarum ieniarii/kalendas 

janeyras), e en dúas o día 2 (“En outro dia de kalendas janeyras”)
200

. No caso de San 

Clodio, temos só unha mención ás kalendas de xaneiro (doc. 606). O que nos pon en 

contacto cos festexos arredor do fin do ano e comezos do outro, tal e como se comentou 

anteriormente en relación co calendario de Santa María do Azougue e da representación 

do mes de xaneiro. Sen embargo, non aparecen mencionadas como festa, o que 

corrobora a súa esencia popular e a falta de respaldo ou simplemente desinterese por 

parte da Igrexa.  

A aparición dos días das kalendas, os días un de cada mes, non semella unha 

casualidade. As kalendas de xaneiro son as máis recoñecibles pois nelas se celebraba o 

comezo do ano. Sen embargo, non eran as únicas. Como vimos, xa san Martiño de 

Braga condenaba a celebración dos días das kalendas, e probablemente non se refería só 

ás de xaneiro, senón que en cada mes eran susceptibles de ter a súa ritualidade
201

. Non é 

de estrañar por iso que algunhas das festividades que chegaron ata os nosos días teñan 

lugar no primeiro día do mes, tales como o primeiro de maio ou de novembro, coa 

festividade de Tódolos Santos. Pero, dado que eran tamén datas importantes do 

calendario celta, (Beltaine o 1 de maio, Samaín o 1 de novembro), as coleccións 

diplomáticas galegas tamén recollen outra das súas datas clave, o 1 de febreiro 

                                                 
199

 Hai mencións en moitas das catedrais españolas, e mesmo era unha festa que se comezou a celebrar 

nas novas dioceses, como Granada e Canarias. LADERO QUESADA, M. A., Las fiestas…, op. cit., pp. 

38-40. En Galicia non atopei ata o século XVII, nas Consitucións Sinodais da cidade de Lugo de 1669, 

feitas por Don Matías de Moratinos Santos, libro III, título XVI, IV (“Que no se hagan con ocasion de 

Obispillos fiestas ridiculas, y otros abusos con vestiduras sagradas”). Onde si pode haber unha menciñn, 

de maneira indirecta, é no sínodo de Braga de 1477, cando se mencionan os xogos que se facían no coro 

durante a vixilia de Nadal. GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo II, p. 90, 

sínodo de D. Luís de Pires (Braga, 1477), 14. Este tipo de xogos podía durar ata o día dos Santos 

Inocentes (28 dec.). HEERS, J., Carnaval y fiestas de locos…, op. cit., pp. 93 e seg. 
200

 Documentos 125, 130 e 219; e 165 e 205 respectivamente. 
201

 Xa na propia Biblia eran en ocasións condenadas: “Detesta a miða alma as vosas calendas e as vosas 

festividades; fixéronseme pesadas, teðo sufrido soportándoas” (Isaías, 1, 14). Versículo que aparece no 

Liber Sancti Iacobi. MORALEJO, A. (dir.), Liber Sancti Iacobi…, op. cit., p. 138. 
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(Imbolc)
202

.  É certo que soamente aparece nunha ocasión na colección de san Clodio 

(doc. 216), pero é importante porque o 1 de febreiro se relaciona cunha importante 

festividade mariana como a da Candeloria (Purificación da Virxe, festa de gardar nas 

dioceses galegas) e mesmo coa de San Brais, que aparece como festa de gardar no 

bispado de Ourense. Ámbolos dous, ademais, referencia temporal tamén no refraneiro 

(por exemplo, “Cando a Candeloria chora, o inverno vai fñra” ou “Por san Blas, una 

hora más”). A pesares disto, non aparece denominada como festa na documentación. 

Se seguimos unha orde cronolóxica, as seguintes datas en aparecer están de novo 

en relación coas festas de inverno, neste caso coa principal: o Entroido. Hai sete 

mencións en relación con esta festividade: 1 do domingo “dante Antroido”, 4 do propio 

día “d‟Entroydo” e 2 do Mércores de Cinza
203

. No caso de San Clodio, temos a 

destacable cifra de 9 mencións; unha do domingo e oito do propio día
204

. Non é 

ningunha estrañeza que aparezan estas mencións, porque o Entroido era na Idade Media 

unha das principais festividades. Sabemos que nos últimos séculos os actos desta festa 

podían comezar ata case un mes antes
205

. Neste caso, só se fai mención aos días que 

constitúen hoxe en día o Entroido en sentido estrito, e que quizais eran os que o 

constituían nos séculos medievais: o Domingo e o Martes, que sería o principal
206

. 

Especialmente interesante para min son as mencións que aparecen na colección 

documental do mosteiro de San Clodio do Ribeiro en 1276, ou na San Pedro de Rocas 

no ano 1363, onde se menciona a “festa d‟Entruydo ou d‟entroydo, co cal xa non se 

trata só de que sexa unha festividade importante na mentalidade popular, senón que 

incluso nun documento eclesiástico xa se lle recoñece a categoría de festa
207

. O mesmo 

                                                 
202

 A outra data clave do calendario celta, o 1 de agosto (Lugnasad), non aparece como data de pago nas 

coleccións empregadas. Tradicionalmente, é un día de gran cantidade de traballo agrícola. 
203

 Documentos 230; 87, 110, 202 e 205; e 31 e 140 respectivamente. 
204

 Documentos 387; 171, 257, 291, 292, 459, 498, 514 e 537 respectivamente. O día de Entroido tamén 

aparece como referencia de pago en documentos notariais dos séculos XIV e XV. Ver por exemplo 

LÓPEZ CARREIRA, A., Fragmentos de notarios (Ourense, séculos XIV-XVI), Consello da Cultura 

Galega, Pontevedra, 2007, pp. 31 (doc. nº 25 do fragmento A), 230-231 (doc. nº 8 do fragmento E), 309-

310 (doc. nº 38 do fragmento E-2), ou 456 (doc. nº 8 do fragmento H).  
205

 Sobre datas do Entroido ou desta festa en xeral, ver CARO BAROJA, J., El Carnaval…, op. cit., pp. 

43 e seg.; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, E., El carnaval en España, Actas Editorial, Madrid, 2002; 

HEERS, J., Carnavales y fiestas..., op. cit.,; GAIGNEBET, C., El Carnaval..., op. cit.; e, para o caso 

galego, COCHO, F., O Carnaval en Galicia, Ed. Xerais, Vigo, 1990. 
206

 Por exemplo, “domingo de Entroydo” no documento nº 387, p. 518, de San Clodio (LUCAS 

ÁLVAREZ, M., LUCAS DOMÍNGUEZ, P., El monasterio de San Clodio…, op. cit.,); o martes aparece 

mencionado simplemente como “dia d‟Entroido”. 
207

 LUCAS ÁLVAREZ, M., LUCAS DOMÍNGUEZ, P., El monasterio de San Clodio…, op. cit., doc. 

171, p. 375; DURO PEÑA, E., El monasterio de San Pedro de Rocas...op. cit., documento número 106. A 

maior parte das referencias ao Entroido na Galicia medieval aparecen nas coleccións diplomáticas de 

mosteiros da actual provincia de Ourense (San Pedro de Rocas, San Clodio do Ribeiro, Santa María de 
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acontece co Mércores de Cinza, festividade cristiá e a medio camiño entre a fin do 

Entroido e primeiro día da Coresma, que tamén aparece cualificado como tal (doc. 140, 

pro festo Cineris). 

A seguinte data en orde cronolóxico sitúase no tempo contraposto ao Entroido 

pero estreitamente vinculado: a Coresma. Tempo eclesiástico de xaxún e abstención de 

carne, tamén incluía obrigas en forma de pago de rendas, especialmente o 

pescado.Temos dúas mencións á entrega de peixe tanto no medio da Coresma como o 

Xoves Santo nos documentos de San Clodio. No primeiro caso (doc. 642), o mosteiro 

debía recibir unha ducia de “escoalos”; no segundo (doc. 378), “huna lamprea por 

quinta feira de Çena Domini”, o que podería ser indicio dun pequeno banquete nunha 

semana de absoluta solemnidade, aínda que tamén é posible que esas lampreas estiveran 

destinadas ao Sábado ou Domingo de Pascua. Dentro deste período litúrxico, os 

mosteiros establecían outras datas de pago, como no “medio da Coresma cando se canta 

o Letare Iherusalem” (doc. 89); ou por “Coresma mediada” (San Pedro de Rocas, doc. 

80). 

Unha vez que remata a Coresma, os campesiños afrontaban unha época de 

renacemento e alegría, cunha festividade fundamental para os cristiáns (e xudeus e 

musulmáns) como era a Pascua. O número de documentos que fixan esta data para 

pagar é, como non, destacada (11 referencias). Nese momento comezaba un novo ciclo 

festivo, a “estaciñn do amor”, coas festividades de primavera cos seus ritos e 

significados particulares, que xa tratei brevemente cando me referín ao mes de abril e a 

festa de San Marcos ou Robigalia no calendario de Santa María do Azougue. Dada a 

súa importancia, non é estraño que na documentación sexa nomeada como festa (por 

exemplo no doc. 171, pro festo Pasche). 

A seguinte data mencionada era o día das kalendas de maio, aínda que só cunha 

aparición (doc. 85). Como noutros casos, estamos ante unha festa de raíz popular que 

foi cristianizada, tal como a de San Marcos uns días antes. Festividade que na 

                                                                                                                                               
Montederramo...), aínda que tamén de maneira relativamente significativa nos documentos da catedral de 

Mondoñedo. Hainas tamén en documentos notariais, como por exemplo na documentación de Luis 

Byeira, notario do cabido de Tui. Ver IGLESIAS ALMEIDA, E., “Luis Byeira, notario del cabildo de la 

catedral de Tui (1466-1467), Museo de Pontevedra, nº 59 (2005), Museo de Pontevedra, pp. 73-108. 

Referencia na p. 91 (folio 17r).  
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mentalidade medieval aínda estaba ben presente, mais quizais non na dos autores dos 

documentos que, como o resto das kalendas, non cualifican como festa
208

. 

O resto das datas xa están todas en relación co santoral. De novo, calendario 

festivo, eclesiástico e socioeconómico quedan profundamente conectados, dado que a 

maioría destas datas constituían festas de gardar. Seguindo a orde cronolóxica, teríamos 

a festa de San Pedro, con 7 mencións e cuns actos similares ao San Xoán, e que tamén 

na documentación recibe o tratamento de festa nalgún caso (doc. 28, pro festivitate 

Sancti Petri de iunio)
209

. Despois, Santa Mariña, cunha soa mención (doc. 143) pero 

tamén importante na mentalidade popular pois, como o San Martiño con novembro ou o 

San Xoán con xuño, Santa Mariña podía ser sinónimo do mes de xullo
210

. Non aparece 

denominada como festa, a pesares de que, como vimos, era festa de gardar nas dioceses 

de Mondoñedo e Ourense.  

A seguinte data de pago é a de Santa María de Agosto. A Asunción de María era 

a máis popular festividade mariana de finais da Idade Media, festa maior e patronal en 

moitos pobos. Se as cousas transcorreron con normalidade, dúas das tarefas máis arduas 

do campesiñado estaban xa rematadas (sega e malla), o que significaba que era o 

momento axeitado para un descanso e culminación dunha parte do traballo porque xa 

había unha gran dispoñibilidade de produtos. Pero non só era data de festa, senón tamén 

de pago: na colección de Ramirás aparece ata en 4 ocasións
211

, e unha como inicio da 

tempada de pago (doc. 295, entre santa María e san Miguel); na de san Clodio, dúas 

mencións
212

. Pode sorprender que, unha vez dito isto, esta data apareza en tan poucas 

ocasións. A clave pode estar precisamente no seu preciso momento: non deixaba de ser 

un pequeno descanso no medio do duro traballo; era a culminación dunhas 

determinadas tarefas, pero non do ciclo agrario. Ningunha das mencións, aínda que 

poucas, denomina esta data como festa, a pesares da súa importancia no calendario 

litúrxico. No caso de agosto aparece en máis ocasións pero non xa cunha data en 
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 Tampouco a data das kalendas de abril, cunha soa mención (documento 104 de San Clodio). 
209

 Mencións nos documentos 28, 70bis, 146, 169, 178, 376 e 549. 
210

 Por exemplo: “Marzo espigarzo, abril penduril, maio granado, en San Xoán curado e na Santa Mariða 

metido na arquiða”, VIDAL CASTIÑEIRA, A., “Aproximaciñn ñ “mínimo paremiolñxico” galego. Unha 

proposta didáctica”, Cadernos de Fraseoloxía Galega, nº 4, 2003, Vigo, Xunta de Galicia, 2003, pp. 79-

116. Refrán nº 154. No refraneiro clásico aparece este:“Por Santa Marina ve a ver tu viða; cual la hallares, 

tal vendimia”. MALDONADO, F., Refranero clásico…, op. cit., p. 167. 
211

 Documentos 108, 215, 222 e 310. 
212

 Documentos 330 e 460. 
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concreto, senón como marco temporal de pagamento precisamente para o cereal, limpo 

e sen palla.  

Outra data deste calendario que aparece con relativa frecuencia é a do día de San 

Miguel ou da súa actividade característica: a vendima. Nove mencións temos en 

Ramirás, cinco só ao propio día do santo, tres como límite (ate día de San Miguel), e 

unha como día da vendima
213

. Na documentación esta data si aparece como festa e 

mesmo vinculando ao santo coa actividade (doc. 28, in festo Sancti Michaelis de 

uindemia). Esta estreita relación tamén se revela no refraneiro, especialmente o máis 

recente (por exemplo, “San Migueliðo das uvas, tarde vés e pouco duras”), pero tamén, 

aínda que sexa de maneira indirecta, o refraneiro do século XVI: “Por San Simñn, 

apreta o zapñn”, ou “Por San Simñn y Judas cogidas son las uvas; también las verdes 

como las maduras”
214

. 

Para a sociedade medieval a vendima era unha actividade fundamental, tanto 

para leigos (para os que o viño era imprescindible e mesmo o seu consumo estaba 

rodeado de certa ritualidade, como vimos ao falar do san Martiño) como para cregos 

(que necesitaban do viño para a liturxia). De aí que fora un punto de referencia temporal 

para o calendario agrario, festivo e tamén socioeconómico. Se a todo isto lle sumamos a 

especial conexión da vide a das súas tarefas relacionadas con certos territorios galegos, 

como é o caso do marco territorial do calendario de Santa María do Azougue (Betanzos 

e comarca), non nos pode sorprender que o mes de setembro apareza representado por 

unha escena de vendima. 

 

                                                 
213

 Documentos 28, 159, 243, 315, e 362; 295, 324 e 335; e 330 respectivamente. 
214

 MALDONADO, F., Refranero clásico…, op. cit., p. 167. 
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Fig. 16 e 17. Mes de setembro do calendario de Santa María do Azougue. Campesiño cunha pequena fouce para 

vendimar e un pequeno cesto215. 

 

A seguinte data que aparece é a do 1 de novembro, ou festividade de Tódolos 

Santos. De novo as kalendas dun mes (non se denomina como tal porque xa ten unha 

denominacións cristiá) e de novo en relación co calendario celta. A cristianización desta 

festividade foi reforzada no século IX  a instancias de Cluny coa celebración do día dos 

Defuntos ao día seguinte, e ten cabida dentro de toda unha serie de festividades 

relacionadas coa fin do verán e comezo do inverno, momento de aprovisionamento e de 

recordo dos defuntos antepasados precisamente no momento en que a natureza tamén 

sofre o seu proceso de decaemento. Aínda que o día de Tódolos Santos era unha 

festividade importante desde o punto de vista cristiá (era festa de gardar nas dioceses 

galegas comentadas a finais da Idade Media), o era de maneira máis especial desde o 

punto de vista popular, pois se aproveitaba ese día para levarlles ofrendas aos mortos. 

Como data de pagamento, aparece mencionada en cinco ocasións nos documentos de 

Ramirás
216

. Cabe destacar que, a diferenza das anteriores kalendas que fomos vendo, 

nesta ocasión si aparece como festa na documentación (por exemplo no doc. 102, pro 

festo omnium Sanctorum). 

A finais de novembro (“Bendito mes, que comeza con Tñdolos Santos e remata 

con Santo André”) estaba outra data importante do calendario socioeconómico e festivo: 

o día 30, festividade de Santo André, festa de gardar nas dioceses galegas. Como no 

                                                 
215

 Sobre os instrumentos agrarios medievais e tradicionais, ver MINGOTE CALDERÓN, J. L., 

Tecnología agrícola medieval en España: una relación entre la etnología y la arqueología a través de los 

aperos agrícolas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1996. 
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caso anterior, era unha festividade relacionada co comezo da estaciñn invernal (“De 

Santos a Nadal, é inverno natural”) e tamén con crenzas sobre o Máis Alá, como no 

caso do santuario de Santo André de Teixido. Ademais, era outra das datas tradicionais 

de matanza do porco (quizais non tanto como o san Martiño, pero tamén destacada: 

“Por San Andrés toma el puerco por los pies, y si no le puedes tomar, déjale estar hasta 

Navidad”)
217

. Na documentación de Ramirás aparece soamente en dúas ocasións; na de 

San Clodio, en cinco
218

. Aínda que festa de gardar, como vimos, na documentación 

ningún documento denomina esta data como festa. 

Por último, unha festividade mariana cunha grande devoción en Galicia, desde 

época altomedieval: Santa María do Advento ou da “O”, que aparece na documentación 

de Ramirás nunha ocasión (doc. 159) e que era festa de gardar na diocese de Tui con 

esta mesma advocación, se ben non está mencionada como tal. 

Para rematar con este apartado, unha breve conclusión. O estudo das datas de 

pagamento das coleccións diplomáticas (neste caso San Pedro de Ramirás e San Clodio 

do Ribeiro principalmente) non é unha simple curiosidade, senón que pon de manifesto 

a estreita relación entre o calendario eclesiástico, natural, festivo e o que denominei 

“calendario socioeconñmico”. Todos estes calendarios regulaban o paso do tempo da 

comunidade, e todos eles xogaban o seu papel na mentalidade dos homes e mulleres dun 

período da Idade Media galega. Digo período porque a documentación é case en 

exclusiva dos séculos XIII ao XV (agás 11 documentos), pero volvo a insistir no 

carácter relativamente estable da festa como unha realidade que non xorde da noite á 

mañá. Case tódalas datas de pago que se analizaron pertencen, algunhas de maneira 

máis manifesta ca outras, ao calendario festivo tradicional. Son festividades que se 

festexaban con anterioridade a estes séculos baixomedievais (algunhas xa son 

mencionadas por san Martiño de Braga no século VI), aínda que o seu significado 

variase. É por iso que o análise destas datas pon de manifesto unha realidade festiva que 

non debe ser esquecida. A comunidade festexaba, tanto desde o punto de vista relixioso 

como laico, e a festa, basicamente ambigua, manifestaba a súa dobre face: unha sagrada, 

e outra profana. 
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Este dobre rostro era vixiado pola Igrexa. Por unha parte, quería potenciar as 

súas festividades; pola outra, pretendía regular e comezou a intentar controlar e 

moralizar certos actos das festividades populares. Temos un bo exemplo na 

documentación de San Clodio, documento 612, do ano 1490, precisamente nun 

momento no que, como dixen, a Igrexa máis intentaba regular temporalmente e eliminar 

certos actos propios da festa popular
219

. Neste documento se nos di, referíndose aos 

foreiros que debían pagar no día de san Martiðo, que estaban “obligados de viir a visytar 

aquy a festa de san Martiðo, con do que toverdes...”. Esta obriga, que aparece en máis 

documentos, pon de manifesto que a Igrexa, neste caso o mosteiro de San Clodio, non 

era contraria á festa. É máis, obrigan aos campesiños a acudir e potenciar a súa 

festividade, da que son partícipes os monxes
220

. Sen embargo, os obxectivos podían ir 

máis aló: ao teren que acudir nesas datas, non só no san Martiño, os galegos e galegas 

da Idade Media debían moverse do seu fogar, do seu microcosmos, e desa maneira os 

seus actos festivos víanse regulados e quizais algo cohibidos, dada a presenza da 

autoridade eclesiástica. As festividades das Kalendas, Entroido, San Xoán, etc. podían 

ver cómo desaparecían temporalmente dos seus espazos festivos os seus principais 

protagonistas para cumprir coas obrigas para co seu señor. Mais a festa continuaba, 

aínda que fora noutro contexto e cun menor grado de liberdade. A Igrexa tamén axudou 

a reafirmar o seu carácter ambiguo: controlada pero manifesta, quizais algo cohibida 

pero de igual xeito expresiva. O rostro profano da festa entraba por completo no 

contexto sacro, e, tamén é preciso recoñecelo, mesmo os eclesiásticos formaban parte. 

As festividades arredor do mosteiro, especialmente no día do patrón, eran ocasións 

especiais tanto para a comunidade monástica como para os campesiños que acudían a 

ela, e o ocio profano, música e baile estaban presentes. Aínda que fose de xeito 

supervisado e nun contexto relixioso, e tamén grazas a isto, a simbiose entre sacro e 
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profano, ocio e devoción, liberdade e dependencia, manifestábase fortemente en 

determinadas datas nos albores da Idade Moderna. 

 

O análise dos tombos e coleccións diplomáticas desde esta perspectiva  permite 

unha aproximación ao calendario socioeconómico, que se agarda sexa confirmada nun 

tratamento mais amplo da documentación. En primeiro lugar, cabe destacar unha vez 

máis, a relación e complementariedade entre o traballo e a festividade. A maior parte 

das datas, as de san Martiño, san Xoán ou Nadal, están situadas despois de ciclos 

agrarios, antes ou no seu intermedio: san Martiño tralas colleitas e vendima; san Xoán 

entre a semente dos cultivos de primavera e a colleita dos de inverno; e o Nadal trala 

sementeira do cereal de inverno e o comezo do novo ciclo agrario tralo repouso dos 

meses de maior frío. Sen embargo, a estes dous calendarios (festivo e agrario) se lle 

suma tamén o que se denominou como “socioeconñmico”, no que o pago das rendas 

forais era o fundamental desde o punto de vista temporal. E o que se aprecia é, de novo, 

a interrelación entre estas diversas manifestacións socioeconómicas e culturais. 

O resto de datas tamén estaban situadas en momentos especiais (como por 

exemplo a Pascua), pero o que máis interesa destacar é a súa presenza na 

documentación. Non é casualidade que a súa case totalidade (algunhas refírense aos 

meses de xaneiro ou xuño en xeral) coincida con datas do calendario festivo popular, xa 

fora o Entroido, as kalendas ou o día de san Miguel. A relevancia destas datas na 

mentalidade popular e no seu calendario é manifesta aínda que non houbera en todas 

elas actos festivos. De feito, nos documentos consultados neste capítulo soamente se dá 

o caso na data de san Martiño. 

Por último, o análise dos documentos nos sitúa ante unha tendencia, con tódalas 

precaucións ditas ao comezo do apartado, do recoñecemento por parte da Igrexa, cando 

menos a nivel local ou rexional, destas datas como festividades. Penso que iso é un sinal 

da súa presenza e importancia no seo da comunidade, como é o caso da “festa 

d‟Entruydo” na colecciñn diplomática de san Pedro de Rocas. Sen embargo, hai tamén 

casos opostos como o da Asunción, festa de gardar nos sínodos pero que non é 

mencionada como tal na documentación consultada. O estudo debe ser ampliado e 

reforzado con máis fontes e tamén novos puntos de vista, como por exemplo a relación 

entre as datas, a festa e os produtos mencionados. 
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4. 5. A festividade: tempo de ocio e devoción 

Neste apartado, o noso obxectivo é a análise da festividade como contexto 

temporal privilexiado para a expresión de certas formas de devoción, e que desta 

maneira quedan fixadas nunhas datas concretas nas que toman o seu verdadeiro 

significado; é dicir, trátase de afondar na conexión da festividade co sagrado no seu 

marco temporal concreto. Verase que, como no caso do ocio, os tempos da devoción 

manifestan tamén o seu calendario, e que en numerosas ocasións ámbolos dous 

coinciden. 

Antes de comezar coa análise destas formas de devoción, é preciso explicar 

brevemente en qué nos imos centrar: sobre todo, en prácticas relixiosas, na “ortopraxe”; 

pero tamén determinadas crenzas asociadas a estas prácticas, dado que na mentalidade 

está a explicación dos actos e costumes que constitúen a manifestación externa da 

devoción e da relixiosidade. Aínda que as autoridades eclesiásticas amosaron unha 

maior preocupación polas prácticas que polos coñecementos teolóxicos ou do dogma da 

poboación, non hai dúbida de que as primeiras tiñan asociadas determinadas crenzas ou 

discursos relixiosos que lles daban sentido, polo menos desde o punto de vista da 

mentalidade dos practicantes. A relixiosidade defínese precisamente por esta 

conxunción entre prácticas e crenzas, ás veces coherente e noutros casos contraditoria, 

non exenta de dúbida e continua corroboración, vivida de diferentes maneiras segundo 

os territorios e os diversos grupos sociais e, en definitiva, cunha grande riqueza de 

manifestacións
221

. Se pensáramos a relixiosidade como soamente un conxunto de 

prácticas, poderiamos caer no erro de concibilas como “supervivencias” do pasado que 

se continúan a realizar por inercia, sen ter un mínimo de xustificación resultado dunha 

reflexión ou, o que é aínda máis inconcibible, sen unha función e utilidade claras na 

mentalidade
222

. 
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Será este polo tanto un apartado centrado en prácticas de devoción ou 

relixiosidade popular, entendida como un compendio de prácticas, costumes e crenzas 

conectadas co resto de actividades (e polo tanto calendarios) da comunidade
223

, aínda 

que neste caso a parte das prácticas terá unha maior importancia, pois tamén é o aspecto 

máis reflectido polas fontes. 

No que se refire ao termo “popular”, enfrontámonos de novo coa dificultade de 

definición, dado que a práctica relixiosa non difire en esencia entre os diferentes 

estamentos ou grupos sociais. Polo tanto, ao longo destas páxinas, para discernir entre 

“popular” e o que “non é popular”, o que se terá máis en conta é a procedencia social da 

persoa que realiza tales prácticas ou manifesta determinadas crenzas, mellor que insistir 

nunha diferenciación estrita entre diferentes relixiosidades ou centrarse exclusivamente 

nos puntos en común entre elas
224

. Con todo, semella acertado diferenciar entre o que se 

podería cualificar como “cristianismo oficial” e universal, co predominio da palabra 

escrita (mais non exclusivamente), e un “cristianismo non oficial” de carácter local ou 

rexional, no que a oralidade tiña un maior peso pero no que os textos escritos e a 

relación entre ambos xogaba tamén un papel importante
225

. E é neste segundo no que se 

centrará a nosa atención. 

Como última aclaración, queremos salientar que todas estas prácticas e crenzas 

asociadas estarían encadradas dentro do cristianismo, fuxindo das etiquetas de “pagán” 

ou “supervivencia” para tratar de intentar comprender a súa funciñn e sentido para a 

comunidade
226

, o por qué da súa continuidade nunha relixión diferente. É ben certo que 

nos séculos altomedievais aínda existiron determinadas prácticas e crenzas que tamén 
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existían na antiga relixiñn “pagá”. Sen embargo, por remitirnos a un punto de inflexión 

tradicionalmente recoñecido, tomaremos como referencia o ano mil, a partir do cal o 

noroeste peninsular podía ser considerada unha zona cristianizada, en diferentes niveis e 

con certas limitacións, pero cristianizada
227

. Por iso serán as fontes posteriores a esta 

data nas que nos imos centrar porque, se aceptamos a existencia de prácticas propias 

doutra relixión, quedarían excluídas do cristianismo e polo tanto do concepto de 

relixiosidade (sempre tendo presente o contexto espacial e temporal da investigación, é 

dicir: un territorio medieval cristiá). Por este motivo, a obra de san Martiño de Dume, os 

concilios visigóticos ou outras fontes altomedievais servirán soamente como referencia 

explicativa e complementaria
228

. 

 

4. 5. 1. Algunhas ideas básicas sobre proceso de cristianización na alta Idade 

Media 

A pesares de ser o noroeste peninsular unha rexión cristianizada, isto non 

implica que houbera unha diferenciación radical entre os séculos altomedievais e 

mesmo a Antigüidade e os séculos posteriores ao ano mil. No apartado dedicado á 

definición das características esenciais da cultura popular xa destacamos a tendencia á 

estabilidade desta cultura. As crenzas e as prácticas relixiosas non se poden cualificar 

estritamente como cultura popular dado que a influencia do cristianismo “oficial” é 

manifesta, pero si amosan elementos “populares” como resultado do proceso de 

aculturación e ademais comparten numerosas particularidades. Entre elas, o grande peso 

da tradición e en xeral a importancia do legado dos antepasados; o caso da relixión non 

foi unha excepción. 

Nas sociedades tradicionais, o pasado é fundamental dado que é o único seguro e 

dá confianza; a tradición é sinónimo de estabilidade perante un presente e futuro 

incertos. Nesta situación, unha conversión semella moi dificultosa dado que significaría 

rexeitar a fe e herdanza dos antepasados e, polo tanto, negarse un a si mesmo. Por poñer 
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un exemplo dos séculos medievais, aínda que un monarca declare o seu estado como 

adepto a unha nova fe (por numerosas razóns que non atinxen exclusivamente a motivos 

relixiosos), a poboación verdadeiramente parte e partícipe destas sociedades nas que o 

peso da tradición é tan forte non renegan tan facilmente. Faise preciso, xeralmente, un 

longo proceso de conversión ou, neste caso en concreto, cristianización
229

.  

Nesta tesitura, a Igrexa cristiá amosou tres estratexias diferentes: unha máis 

combativa nos primeiros tempos (exemplificada por Martiño de Tours), outra baseada 

na evanxelización, precisada de tempo, paciencia e sabedoría á hora de transmitir a 

mensaxe (exemplificada por Gregorio o Magno), e unha terceira caracterizada polos 

monxes irlandeses e o seu carisma
230

. A segunda é na que nos imos centrar e pode ser 

exemplificada no caso do noroeste peninsular, con dúas etapas. Unha primeira de crítica 

e mesmo condena de moitas das crenzas e prácticas acusadas de pagáns, e que polo 

tanto había que reformar
231

. E unha seguinte de evanxelización e posterior aculturación 

baseada non xa na conversión e reforma inmediatas, senón na ensinanza e paulatina 

corrección na que foi clave o proceso de obliteración xa comentado, que supuxo a 

conservación de certas prácticas xustificadas polo seu profundo cambio de 

significado
232

; é dicir, unha cristianización por asimilación
233

. 

Neste sentido, a Igrexa atopou máis sinxelo e efectivo a cristianización dos 

tempos e espazos propios do paganismo, especialmente as festividades e os espazos de 
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culto. No primeiro dos casos, xa non se trataba de condenar unha festividade como as 

kalendas, senón de atribuírlle unha nova significación no seo da nova relixión
234

; no 

segundo, non se pretendeu condenar o culto que realizaban en determinadas fontes ou 

rochas, senón en asignarlles tamén a estes espazos carácter sacro desde o punto de vista 

cristiá
235

, un carácter que aínda hoxe en día algunhas conservan. 

Esta segunda etapa trouxo consigo un notable éxito no proceso de cristianización 

mais tamén unha confusión, pois en certa maneira as prácticas e tempos festivos do 

paganismo quedaron reafirmados dado que o cambio de significado foi máis sutil para a 

poboación que para os evanxelizadores e membros da xerarquía eclesiástica. É certo que 

o proceso de cristianización supuxo unha modificación importante na estrutura mental 

da poboación, mais non tanto no que se refire á relación coa divindade característica das 

relixións pagás. No fondo, a práctica relixiosa seguiu baseándose nunha relación máis 

directa coa divindade e unha grande ansia do sagrado, onde a natureza e os seus 

elementos seguían a manter un importante papel. Neste senso, a función que cumpriron 

os santos foi fundamental, por unha parte ao favorecer o acceso ao sagrado e afondar na 

cristianización de tempos e espazos, sobre todo naturais, a través das súas propias 

festividades (natalicios e sobre todo datas de deceso) e os lugares sacros que 

consolidaron coas súas actividades e camiño vital
236

; e segundo porque tamén 

asimilaron algunhas das as capacidades e atributos de moitas das divindades pagáns. 

                                                 
234

 Non soamente as de xaneiro (aínda que si especialmente) senón as de cada mes, como fixera san 

Martiño. Sobre a cristianización da concepción do tempo e do calendario, ver CARDINI, F., Días 

sagrados, op. cit.; ou GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á., Historia religiosa…, op. cit., pp. 91-99, sobre a 

sacralización do tempo e do espazo. 
235

 No caso da cristianización dos espazos pagáns foi importante a actitude do papa Gregorio Magno, 

exemplificada na súa Epistola ad Mellitum (dirixida ao bispo de Londres, no ano 601), conforme a que se 

recomendaba reutilizar o espazo sagrado pagán para edificar nese preciso punto as igrexas, e ademais 

asignarlle un novo significado, cristiá, a determinadas costumes propias da poboación (que sería o 

proceso de obliteración que acabamos de comentar).  E interesante resaltar que aínda no século XV nos 

sínodos galegos se contemplaba a posibilidade de ter que bendicir fontes, para o cal remitíanse ao 

establecido no Manual: “[…] para bendezir el primer fundamento de la iglesia, e para otras cosas que 

aveis de saber hazer, e los casos reservados a nuestro mui sancto padre e a nos e la manera como aveis de 

administrar los sacramentos e enterrar los muertos, dezir vuestros treintanarios, bendezir las fuentes, e la 

doctrina e lo demas que a de hazer un sacerdote en su officio […]”. GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), 

Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 163, sínodos de Francisco Manrique de Lara (Ourense, 1543-

1544), “Carta que se mando poner al principio de las constituciones sinodales”. 

Sobre a epístola ad Mellitum, ver CARRERA AIROLA, L., “La Epístola ad Mellitum de Gregorio 

Magno: conversiñn por asimilaciñn”, Revista Historias del Orbis Terrarum, Anejos de Estudios Clásicos, 

Medievales y Renacentistas, vol. 4 (2012), Santiago de Chile, pp. 43-52; [en liña] 

<file:///C:/Users/PC/Desktop/Dialnet-LaEpistolaAdMellitumDeGregorioMagno-4517887.pdf> 

(consultada en xuño de 2015).  
236

 Temos exemplos nas Vidas de Santos galegos, cristianizando o calendario a través do festexo da data 

da súa morte, como no caso de san Rosendo; ou unha sacralización do espazo a través das súas 

file:///C:\Users\PC\Desktop\Dialnet-LaEpistolaAdMellitumDeGregorioMagno-4517887.pdf
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Este continuísmo de determinadas prácticas que se foron obliterando, a 

capacidade de asimilalas, pode parecer en certa maneira un “fracaso”: a asimilación 

implicou tamén concesión. Como xa se analizou, o calendario festivo cristiá é 

basicamente o mesmo ca o calendario festivo tradicional e a concepción do tempo 

mantivo elementos populares
237

; e, como estamos a comentar, a continuidade dalgunhas 

prácticas relixiosas foi unha realidade. Sen embargo, foi precisamente este proceso de 

asimilación a clave do éxito do cristianismo, que amosou unha grande capacidade de 

adaptación e permeabilidade con respecto a estas prácticas e as crenzas asociadas ás 

relixións e estruturas sobre as que se foi asentando. De tal xeito que, como dixemos, 

arredor do ano mil podemos falar dun noroeste peninsular cristianizado. 

Toda esta reflexión sobre os inicios do proceso de aculturación e cristianización 

non é soamente unha contextualización do noso obxectivo de análise; o máis importante 

é que foi durante a alta Idade Media cando se sentaron as bases e a raíz das prácticas 

relixiosas cristiás populares, ou que polo menos non formaban parte do cristianismo 

“oficial”, nas que nos imos centrar neste apartado. Algunhas delas están testemuñadas 

xa desde os primeiros séculos medievais.  

Despois de termos analizado o calendario de festas litúrxicas e o das festas 

tradicionais así como a súa complementariedade, pasamos a conectar o ocio coa 

devoción no marco temporal da festividade, sobre todo a través dalgunhas prácticas 

                                                                                                                                               
fundacións ou a construción de determinadas estruturas relixiosas na súa honra, como é o caso do 

pequeno oratorio que levanta Valerio do Bierzo na rocha na que adoitaba orar san Fructuoso. Ver 

ORDOÑO DE CELANOVA, Vida y Milagros de San Rosendo, op. cit., pp. 210-213; VALERIO DO 

BIERZO, Autobiografía, op. cit., p. 119; GARCÍA DE CORTÁZAR, J. Á., “El sanctus viator: los viajes 

de los santos (venidas del más allá, difusión de advocaciones, traslado de reliquias), en DE LA IGLESIA 

DUARTE, J. I. (coord.), Viajar en la Edad Media. XIX Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 4 al 

8 de agosto de 2008, Institutos de Estudios Riojanos, Logroño, 2008, pp. 49-102, especialmente as pp. 64 

e seg.; ou RÍOS RODRÍGUEZ, Mª L., COIRA POCIÑA, J., A viaxe como proba: camiños de santidade 

na Idade Media peninsular (artigo pendente de publicación). O mesmo aconteceu con outros santos 

doutros territorios, como por exemplo no caso de san Columba, que cristianizou mananciais dos pagáns e 

mesmo unha árbore; ou o caso de san Samsom de Dol, que realizou milagres durante unha celebración 

pagá e gravou unha cruz sobre un menhir venerado. SAINT ADAMNÁN, Life of Columba, ed. por ORR 

ANDERSON, A., OGILVIE ANDERSON, M., Thomas Nelson and Sons, London, 1961, cap. XI e II do 

Libro II respectivamente; e FLOBERT, P., La vie ancienne de Saint Samsom de Dol, CNRS Editions, 

París, 1997, pp. 216-217.  
237

 A este respecto, é preciso destacar o feito de que nun principio a Igrexa atopou unha grande dificultade 

para cristianizar as festividades dos pagáns, dado que o cristianismo non ofreceu festas e cerimonias que 

puidesen competir coa emoción e o espectáculo, en ocasións tendentes ao éxtase, das festas pagáns. 

GIORDANO, O., Religiosidad popular…, op. cit., p. 27. Unha limitación que foi superada, pois como 

sabemos as cerimonias litúrxicas cristiáns adoptaron características propias da teatralidade (de feito, 

poucos estudosos negan que na misa se atopa o xerme do teatro medieval –sobre este aspecto, ver 

GÓMEZ MORENO, Á., El teatro medieval castellano en su marco románico, Taurus, Madrid, 1991, p. 

49) e as festividades, especialmente a do Corpus Christi, chegaron a constituír verdadeiros escenarios de 

teatro urbano. Veremos máis datos sobre o teatro na Galicia medieval en apartados posteriores.  
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relixiosas ligadas a unha data concreta na que amosaban a esencia do seu significado. 

Unha esencia que, na maior parte dos casos, enlazaba coa herdanza cultural e mental do 

pasado precristiá. 

 

4. 5. 2. Práctica relixiosa popular e crenzas asociadas a partires do ano mil 

Cando nos aproximamos ás prácticas relixiosas medievais, un primeiro aspecto a 

ter en conta é que debemos distinguir, como xa apuntamos, entre un cristianismo 

“oficial” e un cristianismo “non oficial” de marcado carácter local ou rexional. Isto é 

importante porque o que podería estar mal considerado pola xerarquía eclesiástica podía 

non selo polo cura da parroquia, que mesmo concordaba en ocasións e se situaba á 

cabeza da súa comunidade na realización de determinadas prácticas en teoría 

prohibidas. Tamén se debe indicar que en determinadas ocasións incluso os membros da 

xerarquía podían amosarse tolerantes e permisivos con relación a certas prácticas que 

non se consideraran heréticas ou que atentasen contra a orde moral e social. Debido a 

isto, probablemente só unha parte destas prácticas quedaron reflectidas nas fontes, dado 

que moitas outras remataron por ser plenamente asimiladas e aceptadas. 

E segundo, estreitamente relacionado con isto, habería que aclarar que non 

tódalas prácticas que se van analizar semellan actos de devoción, pero que si o son 

cando temos en conta o seu cambio de significado –obliteración-, máis ou menos sutil, 

segundo o cal desde o punto de vista do cristianismo tódolos actos ou ofrecementos 

teñen en última instancia un destinatario no que se confía: Deus. Por poñer un exemplo 

xenérico, un rito de fertilidade podería parecer un acto incompatible coa fe cristiá dado 

que ten a finalidade de controlar ou influír na natureza, algo que en principio 

corresponde soamente a Deus; sen embargo, tralo proceso de cristianización estes ritos 

non se manteñen por unha simple cuestión de inercia nin por ser parte da tradición, 

senón que o que precisamente pretenden é obter a benevolencia divina a través dun 

medio ben coñecido e cunha eficacia na que se confía. En moitas ocasións, ademais, 

estes ritos podían contar cun intermediario privilexiado como eran os santos, o que os 

sitúa dunha maneira máis manifesta no marco do cristianismo, ou cando menos no seu 

marco teolóxico. 

Para comprender mellor a finalidade e razón de ser de moitas das prácticas e 

crenzas que se analizarán a continuación, unha primeira reflexión que hai que facer xira 
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en torno á natureza. Unha natureza que, por resumilo nunha frase, estaba sacralizada nas 

relixións precristiáns. Como ben relata san Martiño, a comezos da Idade Media a 

natureza era obxecto de culto e devociñn por parte dos galaicos: “[…] pois acender 

velas xunto ás pedras, ás árbores, ás fontes e nas encrucilladas, que outra cousa é senón 

culto ao diabo?”
238

; a natureza e a divindade constituían unha mesma cousa
239

. 

Un dos primeiros obxectivos dos Pais da Igrexa e de todos aqueles ministros de 

Cristo que dirixiron o proceso de evanxelización e cristianización foi precisamente o de 

desacralizar a natureza, facela comprensible, intelixible e predicible, e concederlle desa 

maneira unha identidade diferente á de Deus
240

. O obxectivo foi acadado a medias: por 

unha parte, a natureza foi considerada unha creación divina, non a propia divindade; 

mais pola outra, ao conservárense no proceso de cristianización gran parte dos lugares 

de culto precristiáns, imposibilitou que esta vinculación se perdese por completo na 

mentalidade da meirande parte da poboación, pois a natureza nunca perdeu o seu papel 

na devoción e no culto, como veremos. Deste xeito, máis que de “desacralizaciñn” 

habería que falar de “resacralizaciñn”, dado que determinados espazos continuaron 

mantendo a súa conexión co sagrado trala súa aprobación por parte da Igrexa, formando 

unha xeografía do sagrado, pero mediante a participación de Deus na paisaxe mais que 

esta como divindade en si mesma. Tras uns primeiros séculos de reticencia a recoñecer 

espazos dunha maior sacralidade ca outros (pois a Biblia insiste na ubicuidade de Deus), 

finalmente o mundo material era recoñecido como raíz de puntos de acceso ao divino. A 

natureza cobrou así unha concepción ambivalente: un lado positivo como testemuña e 

creación do poder de Deus, con determinados lugares nos que se manifestaba de xeito 

destacado, e que ademais subministraba todo o necesario ao ser humano para a súa vida; 

mais tamén unha parte negativa como espazo material que era raíz do pecado, cunha 
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 MARTÍN DE BRAGA, Sermón contra las supersticiones rurales, op. cit., p. 43. 
239

 Sobre estes cultos en Galicia ver especialmente TABOADA CHIVITE, X., Ritos y creencias…, op. 

cit., os artigos titulados “O culto das pedras no noroeste Peninsular” (pp. 145-184) e “El culto a los 

árboles en Galicia” (pp. 79-89). Sobre o culto á auga en xeral (fontes, ríos, etc.), tan testemuñado desde a 

Antigüidade, e a súa relación coa saúde, GONDAR PORTASANY, M., “Auga, mitos, ritos e saúde”, en 

VV. AA., Arquitectura da auga en Galicia, Guiverny, A Coruña, 2013, pp. 117-133; ou  VÁZQUEZ 

GALLEGO, X., Tradiciones y curanderismo en Medicina Popular en Galicia, Tórculo Edicións, 

Santiago de Compostela, 2004. Sobre as encrucilladas, BERMEJO BARRERA, X. C., Sociedade e 

relixión na Galicia antiga, Lóstrego, Santiago de Compostela, 2008, pp. 158 e seguintes; ou TABOADA 

CHIVITE, X., “La encrucijada en el folclore de Galicia”, Boletín Auriense, nº 5 (1975), Museo 

Arqueológico Provincial, Ourense, pp. 101-112. 
240

 Sobre este tema, ver ROSENBERG, S., “Forming the saeculum: the desacralization of nature and the 

ability to understand it in Augustine‟s Literal Commentary on Genesis”, en CLARK, P., CLAYDON, T. 

(eds.), God’s bounty? The Churches and the Natural World, Saffron Walden, The Ecclesiastical History 

Society, 2010, pp. 1-14.    
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esencia menos boa ca a do mundo espiritual, e con forzas que podían resultar 

devastadoras, o que podía facer do mundo natural un lugar perigoso e amedrentador. 

Con todo, a natureza non era inherentemente mala; a súa concepción dependía do uso 

que o ser humano facía dela. 

Son as súas forzas negativas e a necesidade de controlalas o que lle daba sentido 

e razón de ser aos diferentes ritos realizados polos homes e mulleres antes da chegada 

do cristianismo, e que continuaron tamén despois do proceso de cristianización polos 

mesmos motivos. Aínda que a natureza fora resacralizada e a Igrexa insistira na bonanza 

de Deus e da súa creación, o caso era que as pragas, as inundacións, a sarabia ou as 

secas seguían acontecendo. Era a potencial hostilidade da Natureza, que non sempre 

amosaba a súa faciana amable, o que mantivo a vixencia e necesidade de realizar 

determinados ritos, moitos deles de raizame precristiá, que ofrecían unha maior 

confianza como parte e herdanza duns tempos pretéritos que se concibían como máis 

seguros.  

A Igrexa, sen embargo, tratou de canalizar estes temores e ameazas da natureza 

concibíndoos como mensaxes divinos (dándolle así un sentido moralizante), dada a 

imposibilidade de disociar na mentalidade da época os fenómenos naturais, rexidos por 

leis físicas, dos fenómenos sobrenaturais, sen unha explicación racional
241

. Ao poñer ao 

servizo da súa mensaxe a ambigüidade da natureza, logrou modificar en parte o 

significado e finalidade destas prácticas e crenzas: xa non se trataba de actuar ou influír 

directamente sobre ela, senón de favorecer a bondade e xenerosidade divinas 

manifestadas a través dunha natureza ao servizo da relixión. Mais, con todo, a súa 

utilidade seguiu vixente ao longo dos séculos medievais na mentalidade dos seus 

realizadores. 

Unha vez comprendida a razón de ser destes actos e crenzas, e para potenciar a 

súa relación co tempo, iremos analizándoas seguindo como referencia o calendario 

anual, comezando polo ciclo de Nadal, que marcaba a súa fin e o seu comezo. Para 

finalizar co apartado, trataremos de forma breve outras relacionadas con determinados 

días pero xa non estritamente co calendario. 
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 Sobre a concepciñn da natureza e dos seus fenñmenos na alta Idade Media, ver FOOT, S., “Plenty, 

Portents and Plague: Ecclesiastical readings of the natural world in early Medieval Europe”, en CLARK, 

P., CLAYDON, T. (eds.), God’s bounty? The Churches and the Natural World, Saffron Walden, The 

Ecclesiastical History Society, 2010, pp. 15-41. 
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O ciclo de Nadal, xunto coa Semana Santa e a Pascua, constitúe un dos marcos 

temporais máis importantes do calendario litúrxico cristiá, arredor do nacemento de 

Cristo. Mais tamén era un período fundamental nas relixións precristiáns, debido a dous 

motivos: o solsticio de inverno e a festividade do final de ano, que nas sociedades 

tradicionais implicaban un descanso das tarefas tralo remate dun ciclo agrario á espera 

do seguinte; arredor destas datas, a natureza e o sol amosaban o seu ocaso. O 

cristianismo aproveitou este período para establecer o nacemento de Cristo debido á súa 

asimilación precisamente coa luz e co sol, un astro que comezaba tralo solsticio o seu 

período de auxe ata alcanzar o seu esplendor seis meses despois. A situación da 

natureza é a que explica a finalidade e razón de ser de determinadas prácticas e crenzas 

asociadas a estas festividades, como o banquete das kalendas de xaneiro ou o “tizñn de 

Nadal”. 

O denominado rito do “tizñn de Nadal” consistía nun gran tronco que se poðía a 

arder durante a véspera de Nadal (Noiteboa) pero que non se deixaba queimar por 

completo, conservándose o cepo para volver acendelo cando houbese temor dalgunha 

desgraza para a casa. As súas cinzas tamén se consideraban especiais, e eran gardadas e 

empregadas para curar certos males.
242

 En Galicia esta práctica semella estar 

testemuñada na obra de san Martiño. Dicimos que “semella estar” porque o santo non se 

refire especificamente a esta data, mais si ao tronco cando, nunha das súas 

enumeracións das supersticións, nos di:  

“[…] Festexar as Vulcanais e as Calendas, adornar mesas e poðer ramas de loureiro, 

prestar atención ao pé que se usa, derramar gran e viño no lume sobre un tronco e 

poñer pan nas fontes, que outra cousa é senón culto ao demo?
243

”  

 

O feito de aparecer relacionado coa festividade das kalendas e a propia práctica 

de derramar gran e viño sobre o tronco pode indicar que esta costume se realizara 

durante o Nadal, pois como outras prácticas dese tempo o que pretendían era garantir un 

novo ano frutífero mediante o dispendio simbólico de dous dos produtos fundamentais: 

o gran e o viño. O mesmo significado tiña o banquete das kalendas de xaneiro. 
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 Sobre o Tizón de Nadal en Galicia, TABOADA CHIVITE, X., Ritos y creencias…, op. cit., pp. 127-

128 e 242-243. 
243

 MARTÍN DE BRAGA, Sermón contra las supersticiones rurales, op. cit., p. 43. 
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Xunto con esta finalidade, o tizón de Nadal tamén levaba asociado outros 

significados, como na maioría de ritos nos que o lume é protagonista. En primeiro lugar, 

un significado solar, símbolo do sol vello que se consume no solsticio de inverno e 

renace das súas cinzas
244

; segundo, o renacemento que acabamos de comentar, en 

relaciñn coa costume do “lume novo” e outras fogueiras do ciclo de Nadal, 

especialmente a noite de san Silvestre
245

; e terceiro, de xeito especial o lume da lareira, 

un significado en relaciñn coa “parroquia de mortos”, pois considerábase que as ánimas 

dos defuntos da casa achegábanse esa noite a quentarse a carón do lume (tamén se podía 

poñer un prato de máis na mesa, como no caso do banquete de aninovo). 

Esta costume e as outras relacionadas do ciclo de Nadal buscaban influír na 

natureza para obter a súa xenerosidade. Por este motivo trataron de ser cristianizadas a 

través da fixación das festividades de Nadal, san Silvestre ou a Circuncisión, e que en 

todo caso a benevolencia que se pretendía procedera en última instancia de Deus ou dos 

santos, os seus intercesores. Sen embargo, a mentalidade popular tiña tamén outro 

motivo para realizar estes e outros ritos, e que contribuían a reforzar a súa continuidade: 

como xa se comentou, a orde e sucesión das estacións e dos astros non era auto-

evidente, é dicir, non se concibían como entidades autónomas; a axuda por parte do ser 

humano (que, recordemos, non se concibía como un ser alleo á natureza) era 

imprescindible para que os ciclos luares e solares continuasen como viña sendo 

habitual
246

. 

Estes significados e crenzas, modificados en parte polo proceso de 

cristianización, motivaron que o rito do tizón de Nadal se mantivese ao longo da Idade 

Media mais non evitaron que finalmente fora condenado, como outros ritos, cando se 

quixeron reformar as costumes e a relixiosidade da poboación especialmente a partires 

do século XVI
247

. É precisamente neste século no que esta costume está plenamente 

testemuñada no sínodo mindoniense de Antonio de Guevara de 1541: 
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 CARDINI, F., Días Sagrados…, op. cit., pp. 129-130. 
245

 Ver TABOADA CHIVITE, X., Ritos y creencias…, op. cit., pp. 242-243 
246

 Ver nota ao pé nº 134. 
247

 As condenas foron férreas noutros casos nos que a crenza e a práctica constituían claramente un 

pecado, como a adiviñación, que significaba o control do tempo; ou a feiticería, que implicaba o control 

da natureza. Estas dúas prácticas foron unha das maiores resistencias do proceso de cristianización 

(MARTIN, H., Mentalités médiévales…, op. cit., pp. 217 e seg.). A súa condena apareceu con frecuencia 

nos sínodos medievais: “Statuimus quod nullus clericus sit sortilegus uel incantator, uel augur uel 

diuinator. Et si monitus super hoc non resipuerit, beneficio suo priuetur et est excommunicatus a 

canone”; ou “Otrosi mandamos que los curas beneficiados o sus tenientes, cada y quando supieren en sus 
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“Item nos consto por la visita que la noche de Navidad hechan un gran leño en el 

fuego, que dura hasta año nuevo, que llaman el tizon de Navidad, y dan despues 

para quitar calenturas de aquel tizon; y como esto sea rito diabolico y gentilicio, 

anathematizamos y descomulgamos y maldezimos a todas las personas que, de aquí 

adelante, usaren de esta supersticion; y mas, y allende de esto, los condenamos en cada 

dos mill maravedis y que un domingo, en la misa maior, haga penitencia publica.”
248

 

 

Estes ritos poden parecer unha práctica que nada ten que ver coa devoción. Sen 

embargo, a propia disposición outórgalle esta natureza desde o momento en que os 

concibe como un “rito diabñlico e xentilicio”, e non unha simple costume a eliminar ou 

falta, como comer carne os días das ladaíñas. A xerarquía eclesiástica, cando menos este 

bispo, o considerou un acto de devoción; non ao Deus cristiá, pero devoción ao fin e ao 

cabo. 

Con todo, a condena destes ritos non supuxo a súa fin, pois no século XX aínda 

temos constancia da súa práctica
249

. 

Corenta días despois do día de Nadal tiña lugar outra das importantes 

celebracións cristiáns, neste caso en relación coa Virxe: a súa Purificación ou a 

Candeloria (o 2 de febreiro). Esta festa superpúxose a toda unha serie de ritos 

relacionados coa fin do inverno e comezo do renacer da natureza, así como a outras 

festividades do calendario celta (Imbolc) e o culto a divindades pagáns cristianizadas a 

través da festividade de santa Bríxida (o 1 de febreiro)
250

. 

A festa da Candeloria está estreitamente relacionada coa luz. O acto máis 

característico é o aceso de velas e cirios simbolizando o retorno paulatino da luz, 

axudando desa maneira ao fortalecemento do sol invernal a medida que as horas de día 

aumentaban. O refraneiro dá boa conta do carácter de punto de inflexión que pode ter 

esta data en canto ás condicións climáticas: “Cando a Candeloria chora, o inverno vai 

                                                                                                                                               
parrochas de algunos sortiligos o que cortan rosas o catan çiatas o cosas semejantes, poniendo fuerça en 

las palabras y signos, y atribuyendoles la potençia, debiendose a solo Dios donde todo procede, y 

adivinando o afirmando las cosas foturas, que los amonesten se aparten y no lo hagan; donde no, los 

eviten de las horas y nos lo denunçien a nos o a nuestro provisor para lo castigar”. GARCÍA Y GARCÍA, 

A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 275 e 514 respectivamente, sínodo de Rodrigo 

González de León (Santiago de Compostela, 1289), 11; e de Diego de Avellaneda (Tui, 1528), V, IV.  
248

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 74, sínodo de Antonio de 

Guevara, 6. 
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 En Vilalba, Teixido (Cedeira), San Vicente de Vigo (Carral), Baños de Molgas (Ourense) ou en 

Cruido (A Coruña). Ver TABOADA CHIVITE, X., Ritos y creencias…, op. cit., p. 242. 
250

 Sobre estas celebraciñns na cultura celta, ver ALONSO ROMERO, F., “Tradiciones y creencias 

relacionadas con el día de Santa Brígida y la Candelaria”, Garoza, nº 11 (2011), Sociedad Española de 

Estudios Literarios de Cultura Popular, pp. 19-29. Sobre a Candeloria, as pp. 25 e seg. 
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fñra”, ou “Cando a Candeloria ri, o inverno está por vir”; aínda que tamén podía 

completarse este refrán coa seguinte parte: “cal chorar, cal rir, medio inverno está por 

vir”, dando mostra do carácter práctico e en ocasións contraditorio da cultura popular, 

ante a realidade de que a comezos de febreiro aínda queda moito frío por vir, polo 

menos no noroeste da Península, faga sol ou non este día.  

O lume da Candeloria era tamén un lume purificador, que ao ser bendicido polo 

sacerdote na misa dese día, os devotos crían que adquiría poderes sobrenaturais para 

afastar os malos espíritos e outros males, especialmente agrícolas, como a tormenta
251

. 

O día seguinte (3 de febreiro) era o día de San Brais, festividade que tamén 

contaba con ritos como a recollida de herbas, aínda que esta costume será analizada 

cando tratemos a festividade de San Xoán. 

Tralas festividades relacionadas co Entroido (que non imos tratar neste apartado 

de devoción
252

) e a meirande parte da Coresma, o calendario litúrxico situaba dous dos 

seus puntos álxidos centrados na vida de Cristo: a Semana Santa e a Pascua. 

A Semana Santa era, especialmente os seus últimos días, un período de tristeza e 

choro pola morte de Cristo, que deu a súa vida para redimirnos e pechar a etapa de 

pecado iniciada por Adán, ao mesmo tempo que abría unha nova de esperanza na 

Salvación. Deberían ser, polo tanto, uns días de reflexión e penitencia pero tamén de 

confianza ante o futuro próximo de resurrección e celebración simbolizado pola 

Pascua
253

. 
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 Sobre a celebración desta festividade nas confrarías (séculos XVI e XVII), coa bendición das velas, 

misa e procesión, ver por exemplo NOVOA G., Mª Á., “Actos celebrados por la Cofradía del Rosario…”, 

op. cit., pp. 89-94 
252

 Hai diversas interpretacións que relacionan as principais personaxes do Entroido como representacións 

das persoas dominadas polos praceres carnais -tal como os pagáns-; e algunhas, como os animais e as 

máscaras, como símbolo da parte carnal do corpo. Deste xeito, o Entroido encaixaría perfectamente 

dentro do esquema mental do cristianismo, segundo o cal as persoas que se deixan levar polos praceres 

sensuais son como animais. Ademais, a relación entre o Entroido e a Coresma é manifesta. Con todo, e 

dada tamén a grande amplitude desta complexa festividade, penso que non é axeitado analizala como 

unha manifestación máis de devoción, por moi “popular” ou tradicional que sexa. Sobre as interpretacións 

anteditas, ver MARIÑO FERRO, X. R., O Entroido ou os praceres da carne, Ediciós do Castro, Sada (A 

Coruña), 2000. Sobre o Entroido en Galicia e España, ver nota ao pé nº 205. 
253

 Sobre a Semana Santa en Galicia, IZQUIERDO GUTIÉRREZ, P., Ritos, Costumes e Expresións da 

Coresma e da Semana Santa, Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 2011; ou PÉREZ NEGREIRA, 

M. (coord.), La Semana Santa en Galicia, 3 vols., Hércules Ediciones, A Coruña, 2008. 
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Aínda que a Coresma era unha etapa que non destacaba polo seu número de 

festividades (cando menos desde o punto de vista do ocio)
254

, non estaba exenta de 

prácticas e crenzas nas súas principais datas. Neste caso, ímonos centrar nun acto que 

tiña lugar durante a noite do Venres Santo e, como outras costumes, foi prohibida nos 

sínodos do século XVI: as fogueiras realizadas diante do Santísimo Sacramento. Estes 

lumes, como outros moitos, tiñan unha finalidade purificadora a través do fume, para 

espantar os malos espíritos (a defensa dos ritos non era só ante males da natureza que 

podían afectar aos cultivos, senón tamén para os males espirituais ou sobrenaturais), 

precisamente trala noite do tormento de Xesucristo e o seu sacrificio penitencial, na que 

as tebras vencían momentaneamente á luz
255

. Así se recollía esta costume: 

“Item nos consto por la visita que en algunas iglesias de nuestra diocesis tienen en 

costumbre la noche del Viernes Santo quemar delante del Santisimo Sacramento y 

al monumento, leña y hazen alli fuegos, a cuia causa se ahuma toda la iglesia; 

ordenamos y mandamos que, de aquí adelante, no se haga ningun fuego en la iglesia 

aquella noche y, si no huviere cera que arda, o, a lo menos, dos lamparas de azeite 

delante del Santisimo Sacramento, que no hagan monumento los clerigos, pues la 

pobreza no sufre otra cosa.”
256

 

 

Unha vez pasados estes días de tristeza e recollemento teóricos, comezaban os 

festexos da Pascua. Esta festividade, como outras deste ciclo litúrxico, exemplifica á 

perfección a ambigüidade característica do cristianismo en moitas das súas facetas, dado 

que é unha festa fixa (sempre é domingo) dentro da súa mobilidade (a súa data varía en 

función do ciclo da lúa)
257

. 

A festa da Pascua cristiá é sobre todo a festa da renovación e vitoria sobre a 

morte, a resurrección da natureza e da divindade. É polo tanto unha festividade alegre 

na que, como veremos en maior profundidade, a risa, a música, o baile, o banquete e 
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 Basta recordar as palabras do canon XI do IV Concilio de Toledo do ano 633: “[…] en tñdolos ditos 

días da coresma, e dado que non é tempo de gozo senón de tristura, non se canta o aleluia; pois entón é 

necesario insistir máis ben no choro e nos xaxúns, vestir o corpo con cilicio e cinza, abater o ánimo coa 

dor, converter o gozo en tristura, ata que veña o tempo da resurrección de Cristo, no cal convén cantar 

alegremente o aleluia e trocar a dor en gozo.” VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 195. 
255

 Outras prácticas desta Semana Santa tiñan a mesma finalidade, como a queima de follas de loureiro 

bendicidas o Domingo de Ramos. A comezos do século XX aínda se queimaban as súas ramas na cociña, 

o que producía un fume que se repartía por toda a casa para espantar as bruxas e as tormentas. TENORIO, 

N., La aldea gallega, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1982, pp. 162-163.  
256

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 75, sínodo de Antonio de 

Guevara (Mondoñedo, 1541), 10. 
257

 Ver CARDINI, F., Días Sagrados…, op. cit., pp. 137 e seg. 
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outras manifestacións de ocio son protagonistas
258

. O festexo da resurrección de Cristo 

marca o fito fundamental desde o punto de vista dunha sociedade cristiá, pero tamén era 

o punto de partida de toda unha serie de festividades e actos de devoción que xiraban en 

torno á natureza e o seu renacemento. Unha vez máis, como no ciclo de Nadal e outras 

datas, os ritos deste período estaban encamiñados a obter o favor da natureza, aínda que 

fora a través de Deus ou os santos. O proceso de cristianización conseguiu ir situando a 

maioría destes ritos no marco das súas festividades (San Marcos, a Cruz de Maio, 

Corpus Christi, San Xoán, etc.), mais a percepción da natureza como algo vivo e 

obxecto de culto non desapareceu da mentalidade popular. O exemplo máis gráfico é 

Robigus, a personificación do espírito da vexetación e antigo deus romano representado 

no mes de abril do calendario de Santa María do Azougue (unha igrexa do século 

XIV)
259

, e que dá conta de que a natureza nunca perdeu a súa conexión co sagrado, 

como iremos vendo a continuación. 

Un dos ritos da primavera no que máis conectadas estaban a natureza e a 

relixiosidade eran as rogativas. As rogativas son, como o seu concepto indica, actos de 

petición (sufraxios) que se lle fan a Deus ou aos santos coa finalidade de obter un 

beneficio. Neste caso, nos imos centrar nas rogativas do día de San Marcos (as Ladaíñas 

maiores, o 25 de abril
260

), nas que as comunidades campesiñas rogaban pola protección 

dos campos e das colleitas precisamente no período do ciclo agrícola en que máis 

necesario era: a primavera, meses de grande inestabilidade climática e nos que os 

campos estaban xa sementados.  

Tradicionalmente, as Ladaíñas maiores considerábanse establecidas polo papa 

Gregorio Magno no ano 590, ao realizar unha procesión penitencial por mor dunha 

epidemia de peste que asolaba a cidade de Roma. Sen embargo, xa existía unha 

procesión na mesma data e cunha finalidade semellante a mediados do século V. Sexa 
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 Neste senso, é destacable a función que tiña o rito do risus paschalis, que se analizará posteriormente. 

Non temos constancia da súa existencia na Península ata o século XVII (nas Constitucións Sinodais de 

Tortosa de 1637), pero noutras partes de Europa se viña celebrado desde o século XV e encaixa 

perfectamente coa concepción da risa da cultura popular. Ver IZQUIERDO GUTIÉRREZ, P., Ritos, 

Costumes e Expresións…, op. cit., pp. 91-95. 
259

 Robigus e outras divindades relacionadas coa vexetación e a natureza tamén podían aparecer 

representadas no mes de maio. Ver nota ao pé nº 97. 
260

 Así o precisaba Santiago de La Vorágine na súa Lenda Dourada. As ladaíñas menores, os tres días 

previos á festividade da Ascensión, foron atribuídas tradicionalmente a san Mamerto, bispo de Vienne 

entre os anos 458-474. Sobre as orixes e finalidade das rogativas, VAUCHEZ, A., “Liturgie et culture 

folklorique: les rogations dans la Légende Dorée de Jacques de Voragine”, en ESTEVAN, A., 

ÉTIENVRE, J. P. (coords. e eds.), Fiestas y Liturgia. Actas del coloquio celebrado en la Casa de 

Velázquez, 12/14-XII-1985, Universidad Complutense, Madrid, 1988, pp. 21-34.   
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como for, tratábase de rituais cunha longa tradición que xa se realizaban antes de ser o 

cristianismo a relixión oficial na honra aos deuses da vexetación, como Robigus (a súa 

festa, as Robigalia, tiñan lugar tamén o 25 de abril).  

O principal desta festividade era a procesión que se realizaba polos campos coa 

finalidade de garantir a súa fecundidade e a protección das colleitas. O cristianismo 

asignoulle un matiz penitencial, mais a súa esencia agrícola nunca se perdeu: tratábase 

de previr e evitar o prexuízo, mais ca de realizar unha penitencia para aplacalo. Dada a 

importancia capital das colleitas para a subsistencia da poboación, a Igrexa non dubidou 

en engadir á súa liturxia este tipo de procesións nos que se bendicían os campos e se 

purgaba a atmosfera da presenza do demo, portando unha cruz, esparexendo auga 

bendita ou facendo soar as campás das igrexas (o ruído tiña o efecto de espantar o mal, 

especialmente se proviña dun instrumento sagrado).  

Sobre a celebración das Ladaíñas maiores no occidente medieval contamos con 

poucas fontes
261

; con todo, temos algunha información sobre esta procesión no noroeste 

peninsular, en concreto na cidade de Santiago, a través do relato da Historia 

Compostelana
262

: 

“O extraordinario talento do mencionado prelado, […] consagrou segundo o rito 

eclesiástico a igrexa da Santa e Venerable Cruz, erixida por mandato seu con evidente 

esforzo ao outro lado da cidade, no monte do Gozo. A esta igrexa ordenou que tanto o 

clero como o pobo acudiran en procesión a semellanza da curia romana tódolos anos 
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 VAUCHEZ, A., “Liturgie et culture folklorique…”, op. cit., p. 25. 
262

 Tamén contamos coa mención a estes ritos nun dos códices da Vita Fructuosi (ca. 670-680), aínda que 

non especifica que sea na festividade das Ladaíñas maiores: “[…] sucedeu que por aqueles días unha 

austera seca abrasaba gravemente a terra con airada indignación crecente; por orde do santo saíron 

tódalas congregacións de monxes coas santas reliquias en rogativas ao Señor polos santos lugares. 

Despois dalgúns días, cansados polas penurias, volvéronse a el, ao non obter ningunha solución ás súas 

peticións; mais el, xemendo e choroso díxolles: «Levantade a miña man sostendo a debilidade dos meus 

membros. Grande é a misericordia do Señor; quizais concederá ao seu tempo a choiva». Logo saíu e, 

levantada a súa dereita, sostida polos monxes, non recorrerá nin un estadio cando tal tromba de auga se 

desatou que apenas puideron volver ao lugar da partida: así todos a unha glorificaban ao Señor 

misericordioso, admirando o mérito do seu fiel e santísimo servidor.” DÍAZ Y DÍAZ, M. C. (ed.), La vida 

de san Fructuoso de Braga, Braga, 1974, p. 87 (na nota a pé nº 3). Tamén se fai unha pequena mención á 

procesiñn do día de San Marcos nun sínodo ourensán: “[…] Los quales perdones tambien otorgamos a las 

personas que por devocion fueren a la procession de Sant Marco, y de las ledanias menores, e a la de 

Corpus Christi, e a las otras processiones que por alguna devocion se hazen en las ciudades, villas y 

lugares. […]” GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 246, sínodos de 

Francisco Manrique de Lara (Ourense, 1543-1544), 35, 3. Mesmos ritos tiñan lugar noutros lugares da 

Cristiandade. En Iona (Escocia), trala morte de san Columba, ante unha gran seca que duraba meses, os 

monxes do mosteiro realizaron unha procesión arredor dos campos labrados e sementados, levando con 

eles a túnica coa que morrera o santo e libros escritos pola súa man. Tres veces izaron e sacudiron a 

túnica e leron pasaxes dos seus libros. Ese mesmo día, despois de non ter unha nube durante os meses de 

marzo e abril, cubriuse o ceo con nubes que viñan do mar e houbo unha grande choiva, de tal xeito que a 

colleita veu boa como era costume. SAINT ADAMNÁN, Life of Columba, op. cit., cap. XLIV do libro II. 
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polas ladaíñas maiores, é dicir, na festividade de San Marcos evanxelista, de quen as 

súas reliquias, alí reunidas, veneramos, e que, tras celebrar o prelado da sé apostólica 

solemnemente a santa misa, sustentados todos cos alimentos da vida eterna, volveran ás 

súas casas en orde e sen deterse, do mesmo modo no que tiðan ido anteriormente.”
263

   

 

Esta fonte e a súa información son especialmente importantes porque as 

Ladaíñas maiores e os seus actos rituais aparecen tamén relacionados coa festividade da 

Santa Cruz que tiña lugar apenas unha semana despois, o 3 de maio. Esta festa, como 

outras deste período primaveral, serviron para “resacralizar” o calendario sobrepoðendo 

un significado cristiá sobre estes ritos agrarios característicos deste período, e que 

estaban fondamente arraigados na mentalidade dos campesiños desde os tempos 

precristiáns. Co paso dos anos semella que moitas destas festividades, nas que a 

vexetación e os ritos agrarios de protección xogaban un papel protagonista, se foron 

asimilando e mesmo confundindo, de tal xeito que as rogativas e as procesións tiñan 

lugar noutras datas, como na festividade da Invención da Santa Cruz
264

. Con todo, e a 

pesares da introdución de festividades cristiás e os seus cambios de significado, sempre 

se mantivo no fondo a conciencia do protagonismo da natureza e da importancia dos 

ritos que pretendían o seu favor. Robigus, rei da primavera, nunca chegou a ser 

destronado na Idade Media
265

. 
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 FALQUE, E. (ed. lit.), Historia Compostelana, op. cit., p. 110 (cap. XX do libro I). 
264

 Vauchez advirte o feito de que quizais xa en época de Santiago de La Vorágine a celebración das 

Ladaíñas maiores non tiña demasiada relevancia, namentres que a Invención da Santa Cruz tivo un grande 

auxe desde o século XI. Posiblemente houbera unha confusión entre estas dúas festividades tan próximas 

no tempo. VAUCHEZ, A., “Liturgie et culture folklorique…”, op. cit., p. 25. En Galicia o Domingo de 

Pascua, despois do Sábado Santo que era o día da bendición do cirio pascual, das pías bautismais e da 

auga, tamén foi tradicionalmente unha data de bendiciñn dos campos: “o sacerdote e os fieis ían en 

procesión, cantando a ladaíña dos santos, ata un lugar elevado onde se divisaba a maior parte da 

parroquia. Dende alí asperxía co hisopo en tódalas direccións recitando as oracións.” IZQUIERDO 

GUTIÉRREZ, P., Ritos, Costumes e Expresións…, op. cit., pp. 38-39. 
265

 Estes ritos agrarios e outros propios do mes de maio eran realizados tamén noutras partes da Península, 

como testemuñan os penitenciais. Os canons nº 102 do Vigilanum (segunda metade do século IX) e 194 

do Silense (ca. 1060/1065) din: “Qui in saltatione femineum habitum gestiunt, et monstruose fingunt, et 

maias et arcum et palam et his similia exercent, I annum peniteant”, facendo referencia ás canciñns e 

raíñas de maio, as rapazas que se vestían ricamente para a ocasión e que constituían a encarnación deste 

mes. BEZLER, F. (ed. lit.), Paenitentialia Hispaniae, op. cit., pp. 12 e 36 respectivamente. O análise 

deste canon en BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., pp. 291-292. Sobre as festividades e ritos 

característicos do mes de maio na Península Ibérica, ver CARO BAROJA, J., La estación de amor…, op. 

cit., pp. 13-116. En Galicia, contamos con información de comezos do século XX grazas, por exemplo, 

aos datos recollidos polo xuíz Nicolas Tenorio. Por el sabemos que os mozos de Viana do Bolo 

celebraban a entrada da primavera cortando ramas con follas e recubrindo a dous deles con elas, aos que 

guiaban polas rúas cantando e pedindo cartos. TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 139-140. Na 

actualidade, a festividade dos “maios” ten aínda bastante presenza en Galicia. 
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Continuando co calendario festivo e relixioso, a seguinte festividade na que nos 

imos centrar é do Corpus Christi. Dado que os seus principais actos serán analizados en 

apartados posteriores, soamente a imos poñer en relación coas festividades analizadas 

ata o momento a través do papel da natureza e as crenzas e prácticas relacionadas
266

.    

O Corpus é, ante todo, unha festa urbana; naceu para as cidades e é neste marco 

onde adquire a súa máxima expresión. Sen embargo, a natureza era tamén un dos 

elementos indispensables. Como no resto de festas da primavera, producíase unha 

exaltación do mundo vexetal: flores, ramas, follas, etc. Estes elementos eran 

transportados ás rúas e prazas e, mediante estas enramadas, convertíase o núcleo urbano 

de xeito simbólico nunha parte máis da natureza. Sen embargo, non se trataba 

simplemente de adornar e ambientar, nin tan sequera do desexo de crear un novo espazo 

natural; os elementos naturais adquirían, como noutras datas, unhas calidades 

particulares, mais non especificamente pola súa data (recordemos que o Corpus é unha 

festa móbil), senón porque é o único día no que o Santísimo Sacramento saía do templo 

e percorría en procesión os espazos da cidade ou da parroquia. Ao bendicir o espazo 

circundante, bendicía ao mesmo tempo ás persoas e elementos que se atopaban neste 

radio, entre eles a vexetación que adornaba o percorrido. Por este motivo, as ramas, 

flores ou follas eran recollidas e aproveitadas con fins profilácticas ou medicinais, tanto 

na casa como nas cuadras
267

. 

Noutras partes da Península, os actos eran semellantes, como testemuñan a 

crónica do condestable don Miguel Lucas de Iranzo: 

“A la fiesta del Corpus Christi, el repostero de estrados del señor condestable fazía 

barrer toda la calle delante de su posada, e echar munchos ramos e junça. E colgava 

en las paredes de la dicha calle, por do avía de pasar el Corpus Christi, quantos paños 

françeses tenía. E su merçed iva a la iglesia mayor, muy bien vestido e aconpañado de 

munchos cavalleros e otras gentes. E desque avía oído misa, iva con las andas en 

proçesiñn. […]”
268

  

 

                                                 
266

 Sobre o Corpus na Península Ibérica, ver CARO BAROJA, J., El estío festivo…, op. cit., pp. 51-89. 
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 Sobre a importancia e propiedades das flores e plantas na medicina tradicional, ver por exemplo LIS 

QUIBÉN, V., La Medicina Popular en Galicia, Pontevedra, 1949. 
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 CUEVAS MATA, J. (et al., eds.), Relación de los hechos…, op. cit., p. 142. Esta fonte é especialmente 

boa e prolífica no que se refire ao calendario festivo. Ao situarse nun territorio fronteirizo co Islam, 

festexa tódalas festas relixiosas e mesmo profanas, como unha maneira de reafirmar a súa identidade 

cristiá e a dos seus antepasados en contraposición á dos seus veciños. 
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Tralo paso dos meses de primavera, o astro sol alcanzaba o seu punto de máximo 

esplendor. Neste momento, arredor do solsticio de verán, tiñan (e teñen) lugar algunhas 

festividades nas que de novo a natureza e os seus elementos eran protagonistas. A 

principal delas foi cristianizada mediante o establecemento do natalicio de san Xoán 

Bautista (poucas festividades cristiáns celebran o nacemento en lugar do pasamento dun 

santo), xusto 6 meses antes da Natividade de Cristo, de quen se considera precursor.  

A  noite de san Xoán é unha festividade con toda unha ritualidade riquísima e 

moi variada: lume (símbolo do sol), auga (de fontes, ríos e mar) e orballo (“rocío”) da 

mañanciña como elementos fundamentais e con propiedades específicas nesta data, así 

como herdanzas cristianizadas do seu culto; ritos de fecundidade e fertilidade; 

características especiais da natureza e enramadas; bromas e falcatruadas como no 

Entroido; noite de meigas e outros seres mitolóxicos, etc. É unha festividade moi 

estudada e como tal non nos imos estender na súa análise
269

. Simplemente imos destacar 

certas prácticas mencionadas nas fontes medievais e algúns matices que fan especiais os 

ritos do solsticio estival. 

En primeiro lugar, unha apreciación de significados. Os ritos agrarios do 

solsticio son semellantes, na súa realización e crenzas asociadas, aos analizados con 

anterioridade: lumes que potencian o sol, elementos naturais con características 

protectoras, bendicións, etc. A pesares de estar xa no estío, aínda é necesario pregar con 

tódolos medios posibles pola benevolencia do clima, pois “Agua de por San Juan, quita 

vino y no da pan”
270

. Sen embargo, hai un matiz diferente porque xa non se trata 

soamente de exaltar a vexetación, senón tamén o froito da natureza. Xuño é xa mes 

froiteiro, e como tal aparece representado no calendario de Santa María do Azougue, 

mediante un campesiño con froita, probablemente cereixas
271

; circunstancia que 
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 Para a Península Ibérica, ver especialmente CARO BAROJA, J., La estación de amor…, op. cit., pp. 

119 e seg. Para Galicia, GONZÁLEZ REBOREDO, X. M., A festa de San Xoán, Ir Indo, Vigo, 1989; ou 

“Festa de San Xoán en Galicia”, en VÁZQUEZ GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos de festa en Galicia, 

op. cit., t. II, pp. 99-121; e TABOADA CHIVITE, X., Ritos y creencias gallegas, op. cit., pp. 11-45 (“La 

noche de San Juan en Galicia”), e 237-252 (“Ceremoniales ígnicos y folklore del fuego en Galicia”). 
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M., “Las brujas de Nochebuena…”, op. cit., pp. 265-296. Sobre o lume do solsticio estival e as diferentes 

costumes en Europa no último século e medio, ver a obra xa clásica pero fundamental de FRAZER, J. G., 

La rama dorada. Magia y religión, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1991, 2ª ed. (13ª reimp.), pp. 

699-710. 
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 MALDONADO, F. (ed.), Refranero Clásico…, op. cit., p. 50. 
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 Imaxe moi pouco frecuente nos calendarios hispanos, quizais debido á riqueza e dedicación froiteira da 

comarca de Betanzos. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., “El desfile de los meses…”, op. cit., p. 184. 
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corrobora o arcipreste de Hita tamén no mes de xuño do calendario da tenda de Don 

Amor: 

“El segundo tenía en su mano la foz,                               

segando las çevadas de todo el alfoz;                            

comié las bebras nuevas e cogía el arroz;                        

agraz nuevo comiendo enbargóle la boz.                         

 

Enxería los árboles con ajena corteza 

comié nuevos panares, sudava sin pereza, 

bolvié las aguas frías de su naturaleza, 

trayé las manos tintas de la mucha çereza.”
272

 

 

Dito isto, pasamos a salientar determinadas prácticas que tiñan na noite e 

madrugada de San Xoán o seu marco temporal específico: os baños rituais e a recollida 

de herbas. 

A práctica do baño ritual non implicaba un baño como o podemos concibir hoxe 

en día; abondaba con lavar unha parte do corpo, tal e como hoxe en día o bautismo nos 

limpa o pecado orixinal cun pouco de auga sobre a cabeza. Ao longo e ancho da 

Península este ritual foi realizado pola crenza nas particularidades especiais da auga de 

San Xoán
273

. Mais tamén, e aí está a importancia das herbas, podíanse conxugar 

ámbolos dous elementos, auga e flores ou plantas aromáticas (auga e terra, dous dos 

elementos fundamentais), para acadar un maior efecto protector e purificador que 

espantase os malos espíritos e certos seres malignos, como as bruxas. Con todo, auga e 

herbas tiñan unha función por si mesmas; a variedade dos rituais facilitaba que non 

sempre se empregasen conxuntamente
274

. 
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 JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., p. 557, 

estrofa 1290-1291. 
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 Ver CARO BAROJA, J., La estación de amor…, op. cit., pp. 175-184. 
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 Sobre as funcións da auga e as súas maneiras de uso na medicina popular, ver por exemplo 

GONZÁLEZ PÉREZ, C., “As fontes sagradas e as augas santas. Achegamento á auga como axente de 

saúde”, en GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (coord.), Medicina popular e Antropoloxía da Saúde. Actas 

do Simposio Internacional en homenaxe a D. Antonio Fraguas, Santiago de Compostela, 11-14 outubro 

1995, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1997, pp. 41-67. 
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Nos penitenciais podemos atopar un exemplo destes baños, en diversas formas. 

O penitencial Silense recolle a costume de bañarse baixo un muíño de auga e tamén á 

“inversa”, especialmente pecaminosos cando se facían recitando unha fórmula máxica: 

“Qui per aliquam incantationem pro qualiuet re inuersum se balneaberit, I annum 

peniteat; sine incantatione autem XL dies peniteat”     

“Si pro infirmitate sub molino balneaberit, cum incantatione I annum peniteat; sin 

autem XL dies peniteat.”
275

 

 

Estes canons non especifican a data, e mesmo o segundo afirma que se realizan 

en caso de enfermidade. Sen embargo, sabemos por un sermón de época visigótica que 

estes baños tamén se realizaban no día de san Xoán
276

: 

“Nec ullus in festivitate sancti Iohannis in fontibus aut in paludibus uel in 

fluminibus, nocturnis uel matutinis horis, labere se presumat, quia ista infelix 

consuetudo adhuc de paganorum observatione remansit.”
277

 

 

Ademais, tamén é importante destacar o feito de que algúns destes ritos se 

realizasen recitando unha fórmula máxica, o que sen dúbida os relacionaba aínda máis 

se cabe (desde o punto de vista eclesiástico) co paganismo ou mesmo co culto ao demo. 

No caso da recollida de herbas, os penitencias tamén dan testemuño deste rito. O 

Silense, no seu canon nº 106, di o seguinte: “Non liceat kalendas <et> lunam obseruare 

neque in collectiones <h>erbarum incantationes adtendere, nisi cum symbolo et 

oratione dominica omnia exercere”.
278

 

                                                 
275

 BEZLER, F. (ed. lit.), Paenitentialia Hispaniae, op. cit., p. 36 (nºs 192-193). O análise destes canons 

en BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., pp. 287-288. Bezler explica que o baño baixo o muíño de 

auga debíase á novidade desta tecnoloxía na época, que debía de producir asombro e estaba arrodeado de 
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p.14., cit. por BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., p. 288. Santo Agostiño tamén mencionou os baños 
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 BEZLER, F. (ed. lit.), Paenitentialia Hispaniae, op. cit., p. 27 (nº 106). O análise deste canon en 

BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., p. 288 
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De novo, especifícase a importancia da recitación de determinadas palabras. 

Neste caso, é isto o especialmente condenado, mais ca a propia recolleita das herbas. 

Para remedialo, dá un bo exemplo da táctica empregada no proceso de cristianización xa 

comentado: en lugar de recitar encantamentos, debíanse recitar oracións cristiáns; a 

práctica era a mesma, mais o seu significado diferente
279

. A disposición tamén é 

interesante pola mención das kalendas, xa comentadas, e da observación da lúa, que se 

analizará posteriormente. 

Estas prácticas, especialmente a da recolleita de herbas, remataron sendo unha 

práctica cristiá máis, e como tal continuaron ao longo dos séculos medievais. Os 

sínodos galegos do século XV volven dar testemuño deste rito, tanto no día de san Xoán 

como no de san Brais e outros, pero xa son mencionados como actos de devoción e 

beneficiosos:  

“[…] E los dias que tienen en devocion bendezir las yervas para dar a los animales, 

assi como el dia de San Blas y el dia de San Johan, etc., se bendigan; e las otras 

buenas costumbres que en las yglesias se usan por algun bien de los parrochianos e 

alabança de Dios se pueden usar y exercitar en todo tiempo. […]”
280

  

 

Con todo, o perigo da recitación de determinadas palabras namentres se recollía 

algunhas plantas, a modo de sortilexio, non desaparecera da mentalidade das 

autoridades eclesiásticas, como testemuña outra disposición dun sínodo tudense. A liña 

entre o pecado e a devoción era en ocasións moi fina, case que só cuestión de palabras: 

“Otrosi mandamos que los curas beneficiados o sus tenientes, cada y quando supieren 

en sus parrochas de algunos sortiligos o que cortan rosas o catan çiatas o cosas 

semejantes, poniendo fuerça en las palabras y signos, y atribuyendoles la potençia, 

debiendose a solo Dios donde todo procede, y adivinando o afirmando las cosas foturas, 

que los amonesten se aparten y no lo hagan; donde no, los eviten de las horas y nos lo 

denunçien a nos o a nuestro provisor para lo castigar.”
281
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 Nos concilios visigóticos e na obra De correctione rusticorum a recolleita de herbas con fórmulas 
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A pesares disto, a recolleita de plantas no día de san Xoán foi en xeral unha 

costume ben considerada, tal e como puidemos comprobar na cita do sínodo ourensán. 

O refraneiro clásico, como non podía ser doutra maneira ante unha realidade tan 

asentada na tradiciñn e mentalidade, aporta algún bonito exemplo: “Mañana de San 

Juan, mozas, vámonos a coger rosas”
282

. Refrán que ademais confirma que 

probablemente eran as mulleres, sobre todo as máis novas, as encargadas de realizar 

esta recolleita
283

. 

Noutras zonas da Península as costumes eran semellantes e, como se analizou no 

caso doutras festividades do período, as enramadas e adornos naturais xogaban tamén 

unha función fundamental. De novo a crónica do condestable don Miguel Lucas de 

Iranzo aporta un magnífico exemplo, tanto das enramadas (que tamén se facían na 

festividade de Santiago) como da costume de acudir aos ríos; aínda que non se 

menciona o baño tan explicitamente como nos Penitencias previamente analizados, 

tampouco é descartable a idea de que lavasen algunha parte do corpo,  que introduciran 

os animais (neste caso cabalos) ou simplemente bebesen dunha auga con propiedades 

especiais: 

“[…] E con los cavalleros que fasta aquella ora se avían recogido e le estavan 

aguardando a la puerta de su posada, e con los dichos tronpetas y atabales tañiendo 

delante, salía por la puerta de Santa María. E tomando el camino del río, con todos los 

dichos cavalleros, se enramava de munchas flores y ramos. […] 

En tanto que el dicho señor condestable, tomando flores y ramos, segund dicho es, 

estava en el dicho río, su alguazil mayor, con todos los otros cavalleros que en la çibdad 

quedavan, le salía a reçebir.[…]”
284

 

 

O análise da festividade de San Xoán sitúanos ante o forte arraigo que tiveron 

certas prácticas e crenzas de orixe precristiá na mentalidade da poboación. A Igrexa 

conseguiu cristianizar a maior parte, pero neste caso concreto o peso dos elementos 

cristiáns é exiguo. Soamente naqueles casos nos que san Xoán era o patrón da cidade ou 

parroquia o peso da liturxia cristiá tiña unha maior importancia; mais isto debíase ao seu 

carácter de festa patronal, non a que as prácticas e crenzas anteditas perderan a súa 

forza. Son precisamente as festas patronais das parroquias as seguintes en seren 
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analizadas, dado que no estío, que comezaba arredor da festividade do Bautista, tiñan 

lugar a maior parte destas festas tal e como vimos no exemplo da diocese auriense (na 

que ademais desta última advocación destacaban especialmente as marianas –sobre todo 

a Asunción e a Natividade-, e Santiago, san Pedro ou san Salvador)
285

. O mesmo 

acontecía coas romarías, que contaba con varias datas pero nesas en concreto, en 

relación co seu patrón ou patroa, os seus elementos adquirían tamén características 

especiais. 

A festa do patrón da parroquia era un dos momentos máis especiais da vida da 

comunidade. Nesa data, a sociabilidade veciñal, co propio patrón/a e tamén incluso coa 

“parroquia de mortos” víase potenciada a través dunha serie de actos entre os que 

destacaban tres: a misa coa procesión e outras formas de devoción, a comida e o baile. 

Dado que estas dúas serán analizadas con posterioridade, agora ímoslle dedicar 

soamente un breve comentario á procesión da misa desta data singular. 

  A procesión constitúe un acto de unidade simbólica da comunidade; é realizada 

por e para os seus membros, que en principio son obxecto dos seus beneficios. A imaxe 

sagrada sae da igrexa e a circunda o adro ou percorre en ocasións os seus arredores 

simbolizando o percorrido da parroquia toda, bendicíndoa. É ademais un acto de 

reafirmación da súa identidade, ao transitar polos lugares da historia común e 

compartida na memoria colectiva. Dese xeito, xunto coas danzas (que quizais ás veces 

formaban parte da propia procesión
286

), a comida e o baile, a parroquia estreitaba a súa 

relación co seu intercesor/a ante Deus e saía fortalecida espiritual e socialmente
287

.  
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 Tamén a relixión pagá tiña festividades importantes durante o estío, como era o caso das “Vulcanais” 

mencionadas por san Martiño de Braga e festexadas o 23 de agosto. MARTÍN DE BRAGA, Sermón 
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facendo reverencias. É costume que a danza a acompañe o mestre e un de axudante que leva un pau de 
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entón representan unha, que puidera chamarse loanza na súa honra que consta de recitado e mímica. 

Poñen o pau coas cintas no medio dos danzantes, cada un destes colle a súa e dan voltas arredor do 

madeiro, tecéndoas ata cubrilo e volvendo desfacer o feito, ao mesmo tempo que recitan versos en favor 
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No caso das romarías, o marco de referencia espacial era máis amplo ca o da 

festa parroquial
288

. O seu radio de atracción era maior ca o dunha soa freguesía, pois a 

elas acudían xentes das terras circundantes e incluso doutros reinos. Esta característica 

determina moitos dos seus elementos estruturais.  

Un primeiro elemento fundamental dunha romaría é o acto da peregrinación, 

dunha maior ou menor lonxitude en función da distancia ao santuario: podían ser desde 

peregrinacións de centos de quilómetros como as que se realizaban á catedral de 

Santiago de Compostela
289

, ata peregrinacións de poucos quilómetros a algún dos 

moitos santuarios que contaban con algún santo/a de fama milagreira, como a Santa 

María das Leiras, xa comentada, ou a Santo André de Teixido
290

. 

A peregrinación, á parte do seu matiz penitencial e purificador, respondía sobre 

todo á ansia do sagrado característico da sociedade medieval, pois o sagrado era unha 

                                                                                                                                               
do Santo, as máis das veces produto do enxeño do mestre da danza. Era anteriormente a danza de mozos, 

en cada aldea había un determinado número de danzantes que se sucedían cando algún casaba ou morría; 
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social na Galicia do século XV, Xunta de Galicia, A Coruña, 2006, pp. 468-483. Temos tamén algún 
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madr‟, e praz-me de coraçon / por duas cousas, se Deus me perdón, / en que teño que me faz Deus gran 

ben: / ca ve[e]rei el-rei, que nunca vi, / e meu amigo que ven con el i.” Primeira estrofa dunha cantiga do 

trobador galego Airas Carpancho (activo a mediados do XIII) e unha cantiga de Airas Nunez, clérigo 
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USERO, R., El santuario de San Andrés de Teixido, A Coruña, 1972, pp. 91 e 101.   
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ferramenta a través da que Deus manifestaba a súa capacidade de obrar milagres e os 

santos o seu poder de intercesión. Esta ansia foi o motivo do enorme culto que tiveron 

as reliquias e da familiaridade con que eran tratadas, pois arredor delas realizábanse 

diversas prácticas que nalgúns casos chegaron a ser acusadas de idolatría
291

. Mais non 

soamente o sagrado físico e palpable como os restos dos santos fomentaban a 

peregrinación, o culto e a devoción; tamén o facían determinados espazos nos que a 

santidade se manifestara. Tal é o exemplo dunha aparición mariana que tivo lugar na 

diocese auriense no século XV, e que levou ás autoridades eclesiásticas a confirmar un 

pequeno santuario que por piedade popular se levantara na súa honra, e así fomentar a 

devoción ante a fervorosa peregrinación da poboación: 

“[…] Et por quanto segund somos informado asy por relaçion e fama vulgar como por 

espeçial inquisiçion por nos mandada fazer açerca de un oratorio que algunas personas 

syn nuestra liçençia e abtoridad quesieron edificar ençima de la Sierra de Jeres, que es 

en el nuestro coto de Riocaldo de nuestra diocesis, a reverençia de la dicha Virgen 

Maria, desiendo que por revelaçion se avia demostrado a algunas personas devotas 

declarando su voluntad que alli fuese edificado el dicho oratorio a gloria e 

alabança suya, de lo qual algunos indiçios fallamos por la dicha inquisiçion, et ansy 

por esto como por non amengoar la devoçion de los fieles christianos que en sus 

nesçesidades e tribulaçiones se encomiendan a la dicha Nuestra Sennora e prometen a 

venir en peregrinaçion a reverençia e exaltamiento suyo e de su bendito e muy 

amado Fijo et de dar sus dones, votos e elimosinas e ofertas para edificaçion del dicho 

oratorio, non queriendo nin presumiendo contrariar el juisio de Nuestro Sennor dando 

inpedimento en lo semejante, […] damos abtoridat e liçençia para edificar el dicho 

oratorio e hermita […] por los limites e terminos e çemientos que agora estan 

començados, e non mas mayor nin mas ancha nin mas luenga, […]”
292
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 No III Concilio de Braga do ano 675, o seu canon nº V establecía o seguinte: “[…] E dado que se 

presentou á nosa asemblea para que atoparamos a detestable ousadía dalgúns bispos, soubemos, en efecto, 

que nas solemnidades dos mártires, dirixíndose á igrexa poñen ao pescozo algunhas reliquias, e para 

presumir diante dos homes cunha gloria máis fastosa, como se eles mesmos foran a arca das reliquias, 

diáconos vestidos con alba os levan en cadeiras xestatorias. Este detestable abuso debe ser abrogado 

totalmente para que non prevaleza a soa fachenda camuflada baixo o manto da santidade, se a reverencia 

debida a cada orde non recoñece os seus límites. E, polo tanto, a este respecto obsérvese a antiga e 

solemne costume de que calquera día festivo, non os bispos, senón os diáconos, levarán sobre os seus 

ombreiros a arca do Señor coas reliquias, aos que sabemos que na antiga lei lles foi imposta e mandada 

esta carga. E se tamén o bispo quixera levar as reliquias persoalmente, non será levado na cadeira 

xestatoria polos diáconos, senón máis ben marchando el mesmo a pé, acompañado do pobo, as santas 

reliquias de Deus serán levadas polo mesmo bispo aos recintos das santas igrexas.” VIVES, J. (ed.), 

Concilios visigóticos…, op. cit., pp. 375-376.  Con todo, o culto das reliquias estivo xustificado durante a 

Idade Media como un culto que no fondo era a Deus, mais ca as propias reliquias. Sobre estas 

xustificacións, ver SANSTERRE, J. M., “Les justifications du culte des reliques dans le haut Moyen 

Âge”, en BOZÓKY, E., HELVÉTIUS, A. M. (eds.), Les reliques. Objects, cultes, symboles. Actes du 

colloque international de l´université du Littoral-Côte d´Opale (Boulogne-sur-Mer), 4-6 septembre 1997, 

Brepols, 1999, pp. 81-93. Sobre as reliquias en Galicia, GARCÍA IGLESIAS, J. M. (dir.), En olor de 

santidad: relicarios de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Santiago de 

Compostela, 2004. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 109-110, sínodo de Pedro 

de Silva (Ourense, 1454). Quén sabe se este culto mariano substituía a outros anteriores, dado que a 
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Xunto con esta necesidade vital de estar ante o sagrado, a peregrinación podía 

responder tamén ao desexo establecido por unha persoa no seu testamento para que 

outra, no seu lugar, acudise ao santuario. Estas mandas testamentarias ou ben responden 

a unha promesa que a persoa non puido cumprir en vida, ou ao desexo que acurtar a súa 

estadía no Purgatorio. Temos un bo exemplo a fins do século XV no testamento de dona 

Urraca de Moscoso: 

“[…] Iten mando que por quanto yo tengo prometidos a mis fijos de los levar en 

romeria donde esta el cuerpo de Santo Elifonso a la cibdad de Çamora, mando a los 

dichos mis fijos que vayan anbos e dos a la dicha romeria e que lieven un romero por 

min. 

Iten mando que enbien un romero a Santa Marina de Agoas Santas, tierra de Orense, 

por min e se venga por Orense e faga diser una misa dentro de la capilla de Santa 

Eufemia donde jaz su cuerpo e que ponga un frontal o un paño de lienço que vala fasta 

quinentos maravedis con que cubran la sepultura de la señora Santa Eufemia. 

Iten mando que enbien un romero desde el puerto de Laje a la hermita de Santa 

Maria de Monte Sovran, que es cerca de Vayo, e que fagan diser una misa. […]”
293

 

 

Unha vez realizada a peregrinación, no espazo sagrado, as prácticas relixiosas 

podían continuar coa vixilia, se se chegaba o día anterior ao día da festividade, ou as do 

propio día. Dado que as vixilias serán analizadas nun apartado posterior, o obxectivo 

neste punto é centrarnos no propio día da romaría. 

Despois da penitencia e da purificación, que nalgúns casos implicaba lavarse 

nunha fonte do santuario ou preto, o cristián estaba listo para a penitencia sacramental, a 

                                                                                                                                               
localización da aparición encaixa cos lugares propios dos cultos criticados xa desde tempos de san 

Martiño de Braga: o alto da serra, quizais nun cumio, e preto de mananciais de augas con virtudes 

especiais e mesmo curativas, como as que hai no lugar de Riocaldo. Sobre aparicións da Virxe e sobre 

todo de imaxes súas (estritamente non é o mesmo unha aparición da Virxe que duna imaxe súa, pero son 

feitos estreitamente relacionados, polo menos na súa significación para a comunidade), VELASCO, H., 

“Las leyendas de hallazgos y de apariciones de imágenes. Un replanteamiento de la religiosidad popular 

como religiosidad local”; en ÁLVAREZ SANTALÓ, C., BUXÓ, Mª J., e RODRÍGUEZ BECERRA, S. 

(coords.), La religiosidad popular, op. cit., vol. II (“Vida y muerte: la imaginaciñn religiosa”), pp. 401-

410.  
293

 GARCÍA ORO, J., PORTELA SILVA, Mª J., La casa de Altamira durante el Renacimiento, Editorial 

El Eco Franciscano, Santiago de Compostela, 2003, p. 104. Sobre a romaría de Santa María de Augas 

Santas, ver FARIÑA BUSTO, F., Santa Mariña de Augas Santas, Grupo Marcelo Macías de 

Colaboradores do Museo Arqueolóxico de Ourense, Fundación Caixa Galicia, 2002; MARIÑO FERRO, 

X. R., “Santa Mariða de Augas Santas”, en VÁZQUEZ GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos de festa en 

Galicia…, op. cit., t. II, pp. 185-195; e sobre a igrexa, PÉREZ RODRÍGUEZ, F., “Santa Mariða de Augas 

Santas en la Edad Media (ss. XI-XV)”, Diversarum rerum, nº 8 (2013), Archivo Catedral y Director del 

Archivo Histórico Diocesano, Orense, pp. 275-283. 
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misa, que era o rito imprescindible para un axeitado e máis beneficioso contacto co 

mundo sagrado e as reliquias. 

Neste momento a dialéctica das relacións entre a persoa e o santo/a continuaba 

coas ofrendas por parte do crente. Non abondaba coa penitencia e o esforzo de acudir ao 

santuario; para obter (ou agradecer) a xenerosidade do santo/a e que a relación fose 

proveitosa para ambos, había que ofrecer algo máis. O máis tradicional era o 

ofrecemento de candeas, cartos, produtos do campo e mesmo exvotos, ofrenda que 

serve como sinal ou lembranza do beneficio recibido ou que se pretende recibir, aínda 

que os que contaban con maiores recursos económicos podían realizar ofrendas de máis 

contía, como vimos no caso de dona Urraca
294

. 

 

Fig. 18. Exvoto de cera coa figura dun meniño que lle entrega unha muller a Santa María para que lle resucite o fillo. 

Cantigas de Santa María295. 

 

                                                 
294

 Outros membros da nobreza, como don Gutier e dona Ilduara, ofrecían séculos antes outros produtos 

como o incenso para conseguir ter descendencia, segundo o autor da Vida de san Rosendo: “Aínda que de 

familia rexia e dotado de boa figura e excelente saúde (que os mortais estiman como os bens principais), e 

satisfeito coa beleza da súa santa esposa, entristecíase porque conservaba a súa facenda para herdeiros 

alleos. Recorre, pois, coa súa esposa diversos monasterios, sen parar de depositar ofrendas e incenso nos 

altares dos santos, regando coas súas bágoas as súas igrexas”. ORDOÑO DE CELANOVA, Vida y 

Milagros de San Rosendo, op. cit., pp. 116-117. 
295

 Imaxe recollida en: 

<https://www.google.es/search?q=cantiga+n%C3%BAmero+118&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch

&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIjquH7anLxgIVxbgUCh15lAC2&biw=1280&bih=699#imgrc=D

99VLG09ryaZ6M%3A> (consulta en xullo de 2015). Sobre os exvotos e outros ofrecementos nas 

Cantigas de Santa María, ver FUENTES ALENDE, X., “Promesas, ofertas e exvotos nas Cantigas de 

Santa María de Afonso X o Sabio”, Museo de Pontevedra, t. LII (1998), Deputación Provincial de 

Pontevedra, pp. 207-230; ou PORTAS FERRO, X., “A romaría en Galiza, onte e hoxe”, Cedofeito, nº 9 

(1997), Pontevedra, pp. 7-10.  

https://www.google.es/search?q=cantiga+n%C3%BAmero+118&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIjquH7anLxgIVxbgUCh15lAC2&biw=1280&bih=699#imgrc=D99VLG09ryaZ6M%3A
https://www.google.es/search?q=cantiga+n%C3%BAmero+118&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIjquH7anLxgIVxbgUCh15lAC2&biw=1280&bih=699#imgrc=D99VLG09ryaZ6M%3A
https://www.google.es/search?q=cantiga+n%C3%BAmero+118&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIjquH7anLxgIVxbgUCh15lAC2&biw=1280&bih=699#imgrc=D99VLG09ryaZ6M%3A
https://www.google.es/search?q=cantiga+n%C3%BAmero+118&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMIjquH7anLxgIVxbgUCh15lAC2&biw=1280&bih=699#imgrc=D99VLG09ryaZ6M%3A
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As cantigas galaico-portuguesas tamén ofrecen algúns exemplos de romarías e 

dos seus actos máis tradicionais, como por exemplo o ofrecemento de candeas. Dado 

que serán analizadas máis polo miúdo en apartados posteriores, soamente imos citar 

unha estrofa: 

“[…] Se vos prouguer, madre, d‟ esta guisa 

irei alá mias candeas queimar, 

eno meu mant‟ e na mia camisa, 

a Santa Cecilia, ant‟ o seu altar, 

ca moir’ eu, madre, por meu amigo 

e el morre por falar comigo. […]
296

   

 

En relación coa devoción, as romarías e os santuarios xogaban tamén un papel 

fundamental dentro da medicina tradicional
297

. Dada a estreita conexión entre o pecado 

e os males físicos, non era estraño que a poboación acudise a limpar a súa alma como 

parte do mesmo proceso de curación das enfermidades tanto físicas como psíquicas. As 

igrexas e santuarios convertéronse dese xeito en lugares de sanación na Idade Media tal 

e como os hospitais, e ademais eran espazos nos que se agardaba a manifestación do 

milagroso
298

. O refraneiro, como non podía ser doutra maneira, apórtanos algún 

exemplo máis desta realidade: “Quien enferma y sana, romería es que anda”
299

.  
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 BREA, M., (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, p. 618. Cantiga do xograr Martin de Ginzo, 

activo a finais do século XIII. 
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 Sobre este tema, ver BILLER, P., ZIEGLER, J. (eds.), Religion and Medicine in the Middle Ages, 

York Medieval Press, New York, 2001; ou HORDEN, P. (ed.), Hospitals and Healing from Antiquity to 

the Later Middle Ages, Ashgate Variorum, University of London, 2008.  
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 Non so os santos/as eran os posuidores das virtudes curativas, senón que tamén o propio santuario tiña 

propiedades especiais, como testemuða unha cantiga: “Ai vertudes de Santa Cecilia, / que sanhudo que 

se foi un dia / o meu amigu’ e ten-se por morto / e, se s’ assanha, non faz i torto / o meu amigu’ e ten-se 

por morto. // Ai vertudes de santa ermida, / con gran pesar fez aquesta ida / o meu amigu’ e ten-se por 

morto / e, se s’ assanha, non faz i torto / o meu amigu’ e ten-se por morto. BREA, M., (coord.), Lírica 

profana…, op. cit., vol. II, p. 616. Cantiga do xograr probablemente galego Martin de Ginzo, activo na 

segunda metade do século XIII. Trátase da ermida de Santa Cecilia do Soveral, que segundo o Dicionario 

de dicionarios do galego medieval podería pertencer á parroquia de Santa Mariña de Xinzo, no concello 

de Ponteareas (Pontevedra), aínda que o topñnimo “Sobral” existe noutros lugares de Galicia e Portugal. 

En Portugal, de feito, hai un lugar chamado Santa Cecilia, na freguesía de Sobrado, concello de Castelo 

de Paiva (Aveiro), sendo moi frecuente o topñnimo “Sobral”. 

<http://sli.uvigo.es/DDGM/ddd_pescuda.php?pescuda=cecilia&tipo_busca=lema> (consultada en xullo 

de 2015). 
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 LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 157. 

http://sli.uvigo.es/DDGM/ddd_pescuda.php?pescuda=cecilia&tipo_busca=lema
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Xunto con estas finalidades, tal e como se pode ler na estrofa da cantiga citada, 

tamén habería que salientar que as romarías eran o marco temporal doutras 

manifestacións sociais que non se limitaban á devoción, senón que eran do mesmo xeito 

o punto de encontro de moitas persoas co conseguinte fomento da sociabilidade. A festa 

que tiña lugar despois dos actos de devoción era a mellor das culminacións, na que se 

mesturaba o mundo profano ao que se volvía, mais no propio contexto sacro, invertendo 

a vida cotiá e constituíndo un exemplo magnífico da estreita relación entre o ocio e a 

devoción. 

A continuación das festas estivais, damos un pequeno salto temporal ata 

situarnos no mes de novembro, unha vez finalizadas as colleitas e no momento en que o 

sol volvía decaer e, segundo o refraneiro popular, comezaba o inverno: “De Santos a 

Nadal, é inverno natural”. Arredor do Día de Tódolos Santos (1 de novembro), Día de 

Defuntos (o día 2) e incluso o de San Martiño (11 dese mes) tiñan lugar toda unha serie 

de ritos relacionados coa “parroquia de mortos” que se consideraba especialmente 

activa nesa etapa de transición entre a fin do verán e o comezo do inverno, festexada 

polos celtas co nome de Samahain (1 de nov.) Nesta data, críase que o mundo dos 

mortos abría as súas portas e as almas achegábanse ata o dos vivos, creando unha 

simbiose particular por mor de ter que tranquilizar os seus poderes. Dado que xa 

falamos sobre estas datas en apartados anteriores non imos insistir, mais si debemos 

salientar a importancia da comensalidade e do seu significado como reafirmación da 

vida. Por este motivo, os actos de comer e beber, que serán protagonistas nun apartado 

posterior, xogaban un papel fundamental nestas festividades nas que a morte e os 

defuntos estaban tan presentes.  

Un destes actos de comensalidade estaba constituído polo “magosto”, un rito 

funerario no que se celebraba o encontro ritualizado entre os vivos, sobre todo a 

xuventude, e os habitantes do outro mundo en lugares específicos como a lareira, onde 

se xuntaba a sociedade doméstica ao completo; a encrucillada, onde se atopaban os 

habitantes da aldea cos do outro mundo; ou o monte, onde estes últimos habitan
300

. 

Comida, baile e alegría da xuventude facían deste festexo característico do 1 de 
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 MANDIANES CASTRO, M., “O magosto, rito funerario”, Raigame, nº 18 (2003), Deputación de 

Ourense, pp. 49-55. 
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novembro un dos actos nos que máis se reafirmaba a vida na nosa tradición, e así se 

mantivo ata o século pasado
301

. Hoxe en día, sen embargo, perdeu este significado. 

Unha vez estudadas algunhas das prácticas e crenzas relixiosas que tiñan como 

contexto temporal unha data concreta do calendario, remataremos este apartado coa 

análise doutras que tiñan a súa razón de ser en determinados días concretos, máis sen 

relación co calendario, ou polo menos non co solar: as noites de lúa chea e os días de 

treboada. 

As noites de lúa chea foron momentos especiais desde a Prehistoria
302

. A lúa é 

un dos astros que ilumina o ceo e desempeña a función de referencia temporal, 

marcando períodos de 28 días. Sen embargo, ademais desta regularidade, amósase 

tamén como un astro cambiante e voluble ao longo das súas fases, razón pola cal xeraba 

temor e desconfianza e foi asociada ao tenebroso e á escuridade, á maxia, en 

contraposición ao sol que simbolizaba a luz
303

. É por iso que no seu momento de 

esplendor o ser humano aproveitara para renderlle culto ou confiar na súa especial 

influencia para realizar determinados actos. 

No norte da Península, as noites de lúa eran o contexto temporal escollido polos 

pobos para festexar en honra aos deuses antes  e durante a chegada dos romanos
304

, e os 

concilios visigóticos aínda mencionan o culto aos astros ou a súa influencia para 

construíren a súa casa, sementar ou contraer matrimonio
305

.  
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 Sobre o magosto no século XX, ver TENORIO, N., La  aldea gallega, op. cit., pp. 108-109. Pódese 

consultar o fragmento no Anexo, nº 2. 
302

 Sobre o culto á lúa no noroeste peninsular, ver TABOADA CHIVITE, X., Ritos y creencias gallegas, 

op. cit., pp. 91-116 (“O culto da Lua no Noroeste Hispánico”). 
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 CARDINI, F., Días sagrados…, op. cit., pp. 97 e 113. 
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 “[…] Algúns afirman que os galaicos non teðen deuses e que os celtíberos e os seus veciðos do norte 

<fan sacrificios> a un deus sen nome nas noites de lúa chea diante das portas das aldeas, e que con toda a 

familia danzan e permanecen en vela toda a noite. […]” ESTRABÓN, Geografía de Iberia, trad. por 

GÓMEZ ESPELOSÍN, J., Alianza Editorial, Madrid, 2007, Libro III, 4: Mediterráneo e Interior, 16 

(“Producciones. Clima y cultura. Fichas etnográficas”), pp. 259-260. 
305

 Nos Capitula Martini do II Concilio de Braga (572) disponse: “Non está permitido aos cristiáns 

conservar as tradicións dos xentís nin festexalas, nin tampouco ter en conta os elementos, ou o curso 

da lúa, ou das estrelas, ou a infundada falacia dos astros, para a construción da súa casa, ou para a 

sementeira ou plantación de árbores, ou para a celebración do matrimonio, pois está escrito: «Todo o que 

facedes, sexa de palabra, sexa de obra, facédeo no nome do noso Señor Xesucristo dándolle grazas a 

Deus»”; e no XII Concilio de Toledo (681): “Son preceptos do Seðor que dixo: « Non farás obra de 

escultura, nin figura algunha do que hai arriba no ceo, nin do de abaixo na terra, nin das cousas que estean 

nas augas debaixo da terra; non as adorarás nin lles renderás culto. Ademais, o que sacrifica aos deuses 

agás soamente ao Señor, será morto ». E noutra parte: «O home ou a muller que fai o mal na presenza do 

Señor o teu Deus, e viola o pacto do Señor, indo a servir aos deuses alleos e a adoralos, e ao sol e á lúa 

e a toda a milicia do ceo, o que eu non mandei, se te avisaran disto, farás con toda dilixencia unha 

investigación, e se atopares que é verdade que en Israel se practicou tal abominación, sacarás ao varón e á 
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Crenzas arredor da lúa continuaron durante a Idade Media aínda que con novos 

significados; xa non tanto como obxecto de culto, mais si cunha influencia poderosa que 

era aproveitada para certos remedios propios da medicina popular. O sínodo 

mindoniense de Antonio de Guevara é o que aporta información sobre estas crenzas: 

“Item nos consto por la visita que algunas mugeres hechizeras toman a los niños el 

primero dia de la luna y los ponen de pies en el suelo, el qual ha de estar mojado con 

agua en que se cocieron las hortigas, y con un cuchillo por entre los dedos dizen que les 

cortan las verrugas o lombrizes, diciendo: „¿Qué cortas?‟ y responden: „Berrugas tallo 

de tuo corpo e de tuo tallo‟; y como esto sea rito gentilico y supersticion diabolica, 

anathematizamos, maldezimos y descomulgamos a todas las personas que tal hizieren o 

vieren y no lo denunciaren; y mas, y allende de esto, las condenamos en que sean 

encorozadas y puestas a la puerta de la iglesia un dia de fiesta.”
306

 

  

Unha práctica que as autoridades eclesiásticas consideraron como diabólica e 

realizada por feiticeiras ou bruxas, súbditas do demo contra as que a Igrexa mantivo 

unha férrea loita. A pesares disto, e dadas as continuas condenas que aparecen nos 

sínodos contra bruxas, feiticeiros e adiviños, semella que continuaron existindo ao 

longo dos séculos, constituíndo unha das maiores resistencias no proceso de 

cristianización
307

. No caso das mulleres citadas nesta constitución, así como na maior 

parte dos casos, probablemente se trataba máis ben de curandeiras, persoas con 

coñecementos da medicina tradicional e que non se deberían confundir con ese ser 

mítico que pacta co demo, o que lle confire poder para realizar maleficios
308

. Sen 

embargo, a mentalidade das autoridades eclesiásticas tendía a non facer distinción entre 

bruxa, meiga ou a sabia curandeira que trataba de sandar cos seus medios, neste caso 

                                                                                                                                               
muller que executaron un crime tan malvado, ás portas da cidade, e serán apedrados.» Recordando estes 

preceptos do Señor, non para castigo dos delincuentes, senón para terror non impoñemos por este o noso 

decreto a pena de morte, senón que avisamos aos adoradores dos ídolos, aos que veneran as pedras, aos 

que acenden fachos, e adoran as fontes e as árbores, que recoñezan como se condenan espontaneamente a 

morte aqueles que fan sacrificios ao demo. […]”. VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., pp. 

103 (LXXII. “No sea lícito a los cristianos guardar las tradiciones de los gentiles o guiarse por el curso de 

la luna o las estrellas”); e 398-399 (XI. “De los adoradores de los ídolos”) respectivamente. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 75, sínodo de Antonio de 

Guevara (Mondoñedo, 1541), 9. 
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 Sobre este tema, ver por exemplo SCHMITT, J. C., História das superstiçôes, Publicaçôes Europa 

América, 1997, pp. 48 e seg. 
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 As curandeiras ou sabias eran depositarias das crenzas e tradiciñns populares sobre o “demo” e outros 

seres e actos sobrenaturais, así como do coñecemento do uso ritual do aceite, do incenso, da auga bendita 

ou de oracións e fórmulas terapéuticas (os ensalmos, como o que se cita no canon sinodal). No que máis 

destacaba era no coñecemento e manipulación dun considerable herbario de plantas locais. Sobre as 

sabias curandeiras, atributos e significados, ver LISÓN TOLOSANA, C., Brujería, estructura social…, 

op. cit., pp. 83 e seg. Sobre a “bruxa”, as pp. 149 e seg.; e sobre a “meiga”, as pp. 249 e seg. 
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aproveitando a crenza da influencia dos astros na saúde das persoas
309

; para eles, non se 

podía concibir que non fora Deus en última instancia o encargado de liberar dalgún mal. 

A pesares destas relacións entre a lúa chea e o culto pagán ou mesmo a bruxería, 

as prácticas e crenzas arredor da noite de esplendor de Selene atravesaron os séculos, de 

tal xeito que incluso no século XX temos testemuñadas celebracións e folclore no marco 

temporal das noites de plenilunio
310

. 

Remataremos esta análise de prácticas e crenzas específicos de certos días cunha 

manifestación do poder temible da natureza: os días de treboada. Arredor deste 

fenómeno meteorolóxico, que pode resultar calamitoso para as colleitas, desenvolveuse 

toda unha ritualidade que tiña como obxectivo máis o seu afastamento que a súa 

prevención, pois para isto xa estaban as rogativas. O cristianismo adoptou a maioría 

destes ritos e mesmo lles transmitiu o seu propio matiz, pero outros mantivéronse baixo 

a etiqueta de “supersticiñn”. 

Este tipo de rituais teñen o seu fundamento na crenza de poder influír na 

natureza e nos seus elementos. Ante o perigo de ver arruinadas as colleitas, a base da 
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 Na medicina tradicional e popular é frecuente o recurso aos ensalmos e determinadas palabras, como 

os que cita a constitución sinodal, así como o uso de auga con plantas –as rosas de San Xoán en 

numerosos casos- e dun coitelo. As ortigas son frecuentes na curación de enfermidades da pel como a 

“erisipela”, nome común que designaba a moitas delas, ou as úlceras. O uso dos coitelos ou navallas 

responde ao feito de que os remedios para as enfermidades anteditas, lombrigas ou verrugas consisten en 

“cortar”, “bendicir” ou “esconxurar”, ao mesmo tempo que se recitan os ensalmos ou se rezan oraciñns; 

un exemplo de ensalmo sería: “Lombrices corto, / maestra de Lombrices deixo. / Pol-a gracias de Dios / e 

da Virxen María, / un Padre Nuestro / y un Ave María.” Xeralmente, co coitelo facíase a sinal da cruz 

sobre a zona afectada. Non atopei ningún remedio que fora exclusivo das noites de lúa, mais si se cría que 

as verrugas nacían de contar estrelas. Ademais, tamén se continuou o remedio de  pasar o coitelo por 

entre as dedas dos pés para sandar as úlceras da pel, xunto con outras accións como o rezo de avemarías, 

tirar un rosario ao chan cara atrás así como anacos de pan que se gardan ata atopar un can ao que llo dan a 

comer, evitando que o enterre. Neste caso si se podería tratar de ritos con influencia da bruxería, polo que 

quizais os autores do sínodo mindoniense non ían mal encamiñados. Sobre estes datos, ver LIS QUIBÉN, 

V., La medicina popular…, op. cit., pp. 117 ou 157 sobre o uso de ortigas; sobre os procedementos para 

curar as lombrigas, as pp. 213-214 e na p. 219 o ensalmo; sobre a orixe das verrugas, a p. 293; e sobre o 

remedio de pasar o coitelo entre as dedas, as pp. 159-160. Co paso dos séculos, esta medicina popular foi 

adoptando elementos cristiáns, de tal xeito que o habitual era mencionar a Deus, a Virxe ou os santos no 

ensalmo, así como realizar a sinal da cruz ou outros símbolos cristiáns durante os actos e o tempo que 

duraba a “terapia”. 
310

 “[…] Tanto no Verán como no Inverno, principalmente durante a primeira das estaciñns, nas noites de 

lúa clara e especialmente nos plenilunios, homes e mulleres da aldea saen das casas á rúa a 

disfrutar da claridade do astro da noite. As familias agrúpanse e fan festa en honra da lúa na que 

danzan homes e mulleres e cantan ao son do pandeiro e dos conchos. Os cantares diríxense á lúa, 

mesturándose neles episodios ou queixas de amores, e o baile é a clásica muiñeira do país. Cada cantar 

remata con arrulos ou atoruxos dos mozos que berran o jú-jú-jú-jú mirando a lúa cando remata a canción 

e o baile, e dura a festa ata que se achega a luz do día. […]”TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 

142-143. Un destes cantares é o seguinte: “A lua quando vai chea / non leva tanto primore, / como leva 

miða nena / quando vai misa mayore.” (p. 143). 
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supervivencia, o ser humano recorreu a todo tipo de rituais e defensas simbólicas para 

facerlle fronte e afastar os males. No caso do control dos fenómenos naturais, acudiu en 

moitos casos ás bendicións e noutros á intercesión dos santos, especialmente para 

facerlle fronte aos nubeiros, demos ou bruxos que tiñan tamén o poder de controlar a 

natureza e dirixir as nubes a as tronadas
311

. Como seres da corte do Anxo caído que 

eran, nada mellor que recorrer a santos/as como santa Bárbara
312

 ou ferramentas 

consagradas tales como as campás das igrexas, para que mediante o ruído do seu 

tanxido afastara os tronos
313

; o loureiro do Domingo de Ramos
314

; ou o resto da vela de 

Xoves Santo e o cirio pascual bendicido
315

. 

A Igrexa, como dixemos, fíxose cargo das preocupacións dos campesiños e 

tamén aportou o seu ritual para estes casos e outros como as bendicións
316

, empregando 
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 Sobre isto, ver SCHMITT, J. C., História das superstiçôes, op. cit., pp. 58 e seg.; e MARIÑO FERRO, 

X. R., La brujería en Galicia, Nigratrea, Vigo, 2006, pp. 102 e seg. 
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 A súa oraciñn clásica era: “Santa Bárbara bendita, / que en el cielo estás escrita, / con papel y agua 

bendita, / en el ara de la cruz / paternñster amén Jesús”. Francisco de Quevedo xa fai referencia a esta 

oración (fai mención do primeiro verso) na súa obra Entremés de la Venta. Pódese consultar en 

ARELLANO, I., GARCÍA VALDÉS, C. C., “El Entremés de la Venta, de Quevedo”, La perinola. 

Revista de Investigación Quevediana, nº 10 (2006), Universidad de Navarra, pp. 345-360; [en liña] 

<http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/12504/1/24_Arellano_Garcia_Valdes_perinola10.pdf> 

(consultada en xullo de 2015). En Galicia recitábase unha semellante: “Santa Bárbara bendita / que nos 

ceos estás escrita, / en papel e auga bendita, / garda o pan e garda o viño / e garda a xente do perigo / e 

quítalle un ollo a ese nubeiro / e lévao ao mar coallado / onde non faga mal a nadie, / polo poder que Deus 

ten / e a Virxe María. Amén.” MARIÑO FERRO, X., R., La brujería en Galicia, op. cit., p. 105. 
313

 As campás consagradas, a través da súa voz –os tanxidos-, afastaba as treboadas que se aproximaban e 

se percibían polo ruído dos tronos. A lóxica simbólica era incuestionable: un ruído para afastar outro, tal e 

como o ruído das carracas espantaba os malos espíritos no momento en que Cristo aínda non resucitara 

tralo seu calvario; é dicir, os días máis delicados para un cristiá. En Galicia, o Padre Sarmiento falaba 

dunha campá de Cangas que facía fuxir as bruxas. MARIÑO FERRO, X., R., La brujería en Galicia, op. 

cit., p. 188. Sobre este tema, ver ademais LLOP I BAYO, F., “Toques de campanas y otros rituales 

colectivos para alejar las tormentas”, en ESTEVAN, A., ÉTIENVRE, J. P. (coords. e eds.), Fiestas y 

Liturgia…, op. cit., pp. 121-134. 
314

 O loureiro empregábase contra o mal de ollo e toda forma de bruxería, mais especialmente contra os 

raios e as treboadas. Era desde a Antigüidade considerado inmune aos raios, como explica San Isidoro: 

“O loureiro deriva o seu nome do vocablo laus (loanza); pois con loureiro coroábase, no medio de 

loanzas, aos vencedores. […] A esta árbore os gregos o chamaban daphné, posto que xamais perde o seu 

verdor; e este é o motivo polo que con el se coroa aos vencedores. A xente cre ademais que é a única 

árbore que resite aos raios”. ISIDORO DE SEVILA, Etimologías, op. cit, vol. II, libro XVII (“Acerca 

de la agricultura”), 7, 2, pp. 338-339. Ver tamén MARIÑO FERRO, X., R., La brujería en Galicia, op. 

cit., pp. 189-190. 
315

 Había rituais cun significado e finalidade semellantes no caso dos mariñeiros nos días de vento non 

favorable. Para cambialo, rezaban ao Cristo de Fisterra ou realizaban o rito de subir ao tellado dunha 

capela na que se venerara unha imaxe de especial devoción mariñeira, e viraban unha tella para cambiar o 

vento. Este ritual, que tamén podían efectuar as mulleres, xa o realizaban os romanos, no Promontorio 

Sacro os mozos viraban pedras para que chovera.Ver ALONSO ROMERO, F., Crenzas e tradicións…, 

op. cit., pp. 50-53. 
316

 Sobre as bendicións do froito, gran ou auga para evitar os males e pragas en Europa, ver 

DELUMEAU, J., “Un dossier de bénédictions, en ESTEVAN, A., ÉTIENVRE, J. P. (coords. e eds.), 

Fiestas y Liturgia…, op. cit., pp. 291-298. 
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os seus propios medios: oracións e cerimonias; e prohibindo outros como o de sacar a 

ostia consagrada, que probablemente era empregada como protección: 

“Cuando huviere tempestades, direis las oraciones e cerimonias que se os pondran 

en el Manual, e aunque se abra el sagrario e todo lo demas, mirad que el sanctissimo 

Sacramento nunca le saqueis fuera por tempestad ninguna, porque seriades 

descomulgados. Para conjurar tempestades, para bendezir los fructos contra locusta et 

brucum, para curar los endemoniados, para bendezir el primer fundamento de la iglesia, 

e para otras cosas que aveis de saber hazer, […] hemos mandado poner mui 

particularmente en los manuales que mandamos imprimir, […]”
317

 

 

Noutro sínodo, a forma de actuar aparece en maior detalle: 

“Quando los sacerdotes vieren el tiempo rebuelto, y se temiere tempestad o tormenta 

de aguas o piedra o ayres, hagan tañer al nublo en todas las yglesias todas las 

campanas, y vestidos con sus sobrepellizes y estolas estando en la yglesia rezen con 

mucha devocion aquellas cosas que en el Manual les mandamos poner, por ser 

aprobadas, y las otras cosas que la sancta madre Yglesia tiene para esto appropiadas.”
318

 

 

Pero, ademais de fixar o ritual axeitado desde o punto de vista oficial e prohibir 

a incorrecta manipulación da ostia, tamén amosou preocupación por outros ritos levados 

a cabo pola poboación e que foron acusados de superstición: 

“Item nos consto por la visita que muchos hombres y mugeres tienen en costumbre, el 

tiempo que haze relampagos y atruena, de tomar las sartenes o las trevedes azia el 

cielo, teniendo por cierto que, con aquello, se mitiga el trueno y el relampago; y como 

esto sea supersticion morisca, ordenamos y mandamos que nadie, de aquí adelante, 

ose tal hazer, sino que antes se ponga a rezar alguna devozion y encender alguna 

candela bendita, como hacen los buenos christianos, so pena de quinientos maravedis y 

una penitencia publica en la missa maior un dia de fiesta.”
319

 

 

Unha costume que quizais responda á mesma lóxica ca a de facer ruído para 

escorrentar outro. Neste caso, trátase de elementos de metal que, ao rozárense uns cos 

outros, producen chispas e lume, do mesmo xeito ca os raios; un elemento escorrentado 

                                                 
317

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 163, sínodos de Francisco 

Manrique de Lara (Ourense, 1543-1544), Carta da introdución das Constitucións. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 254, sínodos de Francisco de 

Lara (Ourense, 1544-1545), 37, 9. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 76, sínodo de Antonio de 

Guevara (Mondoñedo, 1541), 14. 
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por outro da mesma natureza. Ademais, son obxectos que resisten ao lume, e como tal 

foron empregados contra o lume que proviña do ceo
320

. 

Sexa como for, o caso é que o temor perante as treboadas mantivo en Galicia 

estas prácticas e crenzas ao longo do tempo ata o século pasado, no que os campesiños 

aínda recorrían ao toque das campás para afastalas. Sen embargo, o que se conservou foi 

basicamente o ritual cristiá, xa non tanto as prácticas que no século XVI se 

consideraban superstición
321

. Xa desde o século XV e sobre todo no XVI, este tipo de 

rituais e crenzas comezaron a ser desacreditados e ridiculizados, acusados de 

superstición e de crenzas vas, supervivencias do escurantismo popular e rural máis ca de 

paganismo, como resultado dunha carencia cultural máis que de fe. Sen embargo, na 

mentalidade popular, que como se comentou non era en absoluto acrítica, mantiñan a 

súa vixencia e funcionalidade. 

O resultado de séculos de aculturación non foi un proceso exclusivamente 

descendente; a cultura e a relixiosidade características do pobo, as súas prácticas e 

crenzas, formaban unha estrutura de base que non desapareceu coa Cristianización, 

senón que moitas se foron incorporando á nova relixión. De tal xeito que incluso a misa, 

o rito fundamental da liturxia cristiá, foi en ocasións celebrada no contexto espacial e de 

referencia mental da relixiosidade campesiña: 

“Porque segundo a ordenaçam da sancta madre Egreja a missa nom debe seer celebrada 

senom nas egrejas e lugares a Deus consagrados e dedicados por reverença de tam alto 

sacramento que hé o Corpo e Sangue de nosso Senhor Jhesu Christo, o que achamos 

seer fecto pello contrairo em muitos lugares deste arcebispado, celebrando missas nos 

canpos e aos pees das arvores e em outros lugares desonestos e de grande periigo por 

causa das chuvias, ventos e tenpestades e doutros inconvenientes que muitas vezes 

sobreveem. E esso mesmo polla pouca reverença e acatamento que em semelhantes 

lugares guardam a Deus e ao sancto sacrificio, que mais parece custume de gentiios que 

de cristâaos. Porém mandamos e estreitamente defendemos a todollos abbades, priores e 

a todollos clerigos, religiosos, beneficiados e nom beneficiados que daqui avante nom 

celebrem nem conssentan celebrar missa senom dentro nas egrejas e sobre os sanctos 

altares e nom fora. E se acontecer que ajam de fazer algûuas procissôes ou clamores, 

defendemos e mandamos que non vaam aas dictas procissôoes ou clamores aos montes 

nem aos outros semelhantes lugares, mas vâao aas egrejas e moesteiros e santuarios que 
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 MARIÑO FERRO, X., R., La brujería en Galicia, op. cit., p. 190. 
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 “Cando se presentan nubes negras cargadas de electricidade no horizonte e ameaza o trono, en tñdalas 

aldeas tocan as campás das torres, porque cren que así a treboada disípase e afástase. O toque das 

campás e a súa significación están representadas na canción popular, que atribuíndolle fala á campá, di: 

“Detente nubrado, / non veðas tan cargado, / guarda viðo, guarda pan, / guarda fuego d‟alquitrán, / tan, 

tan, tan, tan.” Namentres a campá toca, o sacerdote, desde a casa ou na mesma igrexa, reza o trisaxio 

e esconxura ás nubes para que non causen dano nas persoas nin nos campos dos seus fregueses.” 

TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 164-165. O mesmo acontecía noutras zonas da Península 

Ibérica. Ver LLOP I BAYO, F., “Toques de campanas y otros rituales…”, op. cit., pp. 121-134. 
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som lugares pera orar e ally clamen e orem a Deus e ouçam sua missa, porque o al mais 

hé obra de gentiios que de christâaos. […]”
322

 

 

Misas, procesións e ritos nos campos, a pé de árbores e outros lugares, para 

atenuar as choivas, ventos, tempestades ou pragas. Os antigos lugares de culto da 

relixión pagá seguían a ser un marco de referencia para unha poboación que, na súa 

maior parte (incluídos sectores do estamento eclesiástico), non se sentía como un ser 

alleo á natureza. O cristianismo tiña os seus espazos privilexiados, igrexas e santos 

altares que, como di esta última disposición, eran os lugares axeitados para orar e 

escoitar misa; con todo, para determinadas peticións o culto na natureza concibíase 

como máis proveitoso. 

Esta constitución confirma, por unha lado, que a finais da Idade Media o proceso 

de Cristianización dos espazos aínda proseguía. A Igrexa aceptara e cristianizara algúns 

e, a pesares da ubicuidade divina, nin moito menos rexeitou a idea da localización da 

santidade en determinados lugares, aínda que estes foran en principio espazos naturais. 

A paisaxe, ao fin e ao cabo, é tamén unha construción cultural e mesmo relixiosa, e polo 

tanto non é de estrañar que algúns puntos con determinadas características especiais 

chegaran a formar parte, co paso do tempo, dos espazos da santidade e da ortodoxia 

cristiá. Sen embargo, outros non acadaran este estatuto a pesares de xogar un destacado 

papel no culto e na devoción da poboación. 

Por outra parte, sitúanos ante uns acontecementos naturais (sen esquecer os seus 

causantes: nubeiros, bruxas, etc.) que, xunto con outros como a enfermidade, mala 

fortuna ou incluso a morte, constituían unha enorme diversidade de perigos que podían 

influír decisivamente na vida dos homes e mulleres. Ante isto, facíase inevitable a 

necesidade de recorrer a calquera defensa, tanto física como simbólica, que protexera a 

vida e os bens máis prezados e indispensables que a garantisen. O cristianismo “oficial” 

tiña as súas e animaba a facer uso delas; sen embargo, había outras, avaladas pola 

tradición e a costume, que tamén se consideraban efectivas. O que para as autoridades 

eclesiásticas non era máis ca supersticións e crenzas vas, na mentalidade de campesiños 

e mariñeiros era unha acreditada defensa que estaba implantada no máis profundo da 

súa conciencia e da concepción que tiñan de si mesmos e da súa realidade. Sen 
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embargo, ámbalas dúas visións non eran incompatibles desde o punto de vista da 

mentalidade popular: os que se poderían considerar como máis supersticiosos eran ao 

mesmo tempo declaradamente cristiáns
323

, constituíndo un exemplo magnífico do 

proceso de aculturación que tivo lugar durante a Idade Media. 

 

Ao longo deste apartado, tivemos a ocasión de ir analizando moitas das prácticas 

e crenzas máis características da relixiosidade medieval galega. Non están todas as que 

son nin moito menos, pero si están aquelas que mantiñan unha maior relación co 

calendario, e que dan conta da importancia do tempo natural concreto (quizais non 

exacto) na súa realización. Ademais, tamén son testemuño da importancia deste tempo 

na mentalidade dunha sociedade para a que a súa regulamentación e aproveitamento 

eran fundamentais para a súa supervivencia. As labores agrícolas, mariñeiras ou 

gandeiras, así como os ritos relacionados, tiñan o seu preciso momento; fóra del, 

perdían rendemento e/ou eficacia e a comunidade podía sufrir as consecuencias. 

É certo que algunhas destas prácticas podían non ser estritamente de devoción 

cristiá, ou cando menos así eran concibidas polas autoridades eclesiásticas. Sen 

embargo, si tiñan cabida dentro dunha mentalidade ambigua e case que contraditoria 

nalgúns aspectos segundo a cal “Deus é bo, pero o demo tampouco é malo”. Os homes e 

mulleres do noroeste peninsular posteriores ao amo mil son cristiáns; mais isto non 

exclúe que puideran crer noutras “realidades extrasensoriais” que dificilmente 

encaixaban nun principio dentro do cadro das realidades oficialmente cristiáns: trasgos, 

mouras ou, en definitiva, moitos dos seres do folclore e imaxinario popular
324

. Como 

comentabamos previamente, os máis supersticiosos son declaradamente cristiáns. 

Por último, quixéramos destacar a grande variedade das manifestacións da 

relixiosidade no noroeste peninsular, así como a súa relación cos nosos conceptos 

contemporáneos de, por exemplo, “bruxería”, “medicina popular” ou “control do tempo 

e da natureza”, que na mentalidade medieval constituían un todo indivisible (a medicina 

popular non se concibía como diferente da relixión, o control da natureza sen Deus, a 

bruxa fóra da dicotomía cristiá do Ben e do Mal, etc.). Con todo, esta diversidade non 
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 Sobre o imaxinario popular galego, ver LLINARES, M., Mouros, ánimas, demonios: el imaginario 

popular gallego, Akal, Madrid, 1990. 
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impedía que a maioría destas manifestacións tivesen os seus momentos, o seu propio 

calendario, e que xeralmente coincidían co calendario do ocio ou festivo. Nadal, Pascua, 

Corpus Christi, San Xoán, festas patronais e romarías, Tódolos Santos, etc., eran datas 

ricas en expresións de devoción e relixiosidade, pero tamén de festexo, risa, baile e 

música, comidas e mesmo xogos. A devoción e o ocio, en ocasións sagrado, son caras 

dunha mesma moeda na Idade Media, pois comparten contextos espaciais e temporais. 

O seu vínculo, sobre todo no marco sagrado da festividade, servía para crear un 

ambiente de felicidade e acción de grazas que contaba coa aquiescencia divina, é dicir: 

momentos propios do Paraíso na terra.    

 

Unha vez analizados o calendario nas súas diversas dimensións e a importancia 

dos momentos de ocio na concepción do tempo, así como a súa relación coa devoción 

no marco temporal da festividade, pasaremos a centrar a nosa atención nas 

manifestacións de ocio concretas, que de novo amosarán unha estreita relación con 

expresións da devoción e da relixiosidade. 
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5- MANIFESTACIÓNS DO OCIO NA IDADE MEDIA GALEGA 

As manifestacións do ocio non tiveron o mesmo protagonismo ca outras nas 

fontes galegas medievais. Houbo un maior interese por fixar datos económicos, 

acontecementos sociais, datos relixiosos, etc. E, cando aparecen, en moitos dos casos o 

fan para seren criticadas (sínodos, penitenciais, sermóns...) ou como unha simple 

mención puramente anecdótica ou circunstancial (crónicas, cantigas...). Apenas se 

percibe nestas mencións o carácter fundamental dalgunhas destas manifestacións na 

vida cotiá medieval, mais o eran. Sen embargo, isto non fai máis ca avalar a 

ambigüidade do ocio: marxinado nas fontes mais sutilmente presente, con tempos 

regulados pero con esencia de liberdade, en ocasións reprobado pero parte do Paraíso.  

Estas manifestacións non se poden ligar exclusivamente a un tempo concreto; a 

súa conexión coa concepción do tempo é menor que a de outras manifestacións xa 

analizadas. Sen embargo, adquirían tamén un significado especial no contexto temporal 

da festa e, como o resto das manifestacións de ocio, cumprían unha función comunitaria 

fomentando a sociabilidade, reforzando a cohesión e facilitando a convivencia ao 

serviren como válvula de escape das tensións (aínda que algunha delas, como o xogo, 

podía tamén provocalas).  

Neste apartado iranse analizando os actos máis característicos do ocio na Idade 

Media, ou cando menos aqueles que máis presenza nas fontes teñen. A risa, a música e 

o baile, o comer e o beber e o xogo, todas elas manifestacións que nalgúns casos se dan 

simultaneamente, e que amosan unha imaxe da Idade Media afastada en certos 

momentos do medo e da preocupación polas difíciles condicións de vida ou a incerteza. 

Imaxes de medo e risa intrinsecamente ligadas que poden parecer contraditorias, pero 

que soamente o son ao estudar este período histórico sen comprender a súa mentalidade. 

 

5. 1. A risa 

A risa é unha das máis expresivas e espontáneas manifestacións de ocio. Aínda 

que pode ter significados e finalidades diversas, na maior parte dos casos está asociada á 

felicidade. Sen embargo a súa concepción estivo, como non podía ser doutra maneira 

dado que estreitamente ligada ao ocio, suxeita á ambigüidade característica deste tipo de 

manifestacións. A súa concepción tivo variados matices. 
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5. 1. 1. A concepción da risa na Idade Media 

“Amis lecteurs qui ce livre lisez, 

Despouillez vous de toute affection, 

Et le lisant ne vous scandalisez. 

Il ne contient mal ne infection. 

Vray est qu’icy peu de perfection 

Vous apprendrez, si non en cas de rire: 

Aultre argument ne peut mon cueur elire. 

Voyant le dueil, qui vous mine et consomme, 

Mieulx est de ris que de larmes escripre. 

Pource que rire est le propre de l’homme.”
325

 

 

Desta maneira iniciaba François Rabelais o seu libro Gargantua (ano 1534), 

retomando a idea aristotélica da risa como propia do ser humano. Unha idea 

característica da cultura popular, tal e como este autor a concibía (e que posteriormente 

Bajtin puxo de relevo), pero que non foi a única que existía dado que a Igrexa tivo a súa 

propia concepción. O que podía parecer unha simple manifestación de alegría suscitou 

un dos máis intensos debates durante os séculos medievais, especialmente entre 

teólogos e filósofos cristiáns. O debate xirou en torno ao seu significado e conveniencia 

para a sociedade cristiá dado que, segundo a Biblia, Cristo chorou varias veces, pero 

non se menciona ningunha ocasión na que rira. É dicir, que a maior fonte de autoridade 

non avalaba, cando menos directamente, esta exteriorización de alegría. Por poñer un 

exemplo: “chorade e clamade; que a vosa risa se converta en choro, e a vosa alegría en 

tristeza.”
326

 

Sen embargo, tal e como sucede co ocio en xeral e as súas manifestacións, a 

ambigüidade era unha das características esenciais da risa. Por iso tamén se movía entre 

as oposicións binarias tan características da Idade Media (o Ben e o Mal, unha risa boa e 

outra mala), mais cunha variedade de rexistro moito máis diversa: a risa podía ser parte 
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do corpo ou do espírito, propia dun contexto temporal específico ou da vida cotiá, 

pecaminosa ou liberadora..., é dicir, suxeita a diversos significados e interpretacións, 

non a unha simple oposición binaria.  

Para comezar, é necesario trazar brevemente a evolución da súa consideración ao 

longo do período medieval
327

. A Idade Media herdou dos filósofos clásicos unha 

consideración máis positiva ca a da Igrexa cristiá. De feito, segundo Aristóteles, a risa 

era un dos elementos, xunto coa razón e a morte, definitorios do ser humano. Idea que 

recollería Boecio xa nos séculos V-VI e tamén san Isidoro: 

“Cando dicimos “racional”, o diferenciamos [ao ser humano] dos demais seres 

irracionais mudos, desprovistos de intelixencia; e ao engadir “mortal”, o distinguimos 

dos anxos, que descoñecen a morte. O característico, que “pode rir”, xa que 

unicamente o home ten a capacidade de rirse, e, agás el, ningún outro animal. O 

accidental, como a cor no corpo, ou a cultura ou o espírito.”
328 

 

Tamén Alcuino, no século VIII, vía a aptitude cara á risa como natural e 

consubstancial ao home
329

. Ademais, a risa tamén aparece avalada na Biblia. Neste 

caso, a risa aparece asociada á alegría da salvación, do gozo que producía a estreita 

conexión con Deus. Poderíase dicir que a súa causa era espiritual, mais a súa 

manifestación era tamén física; este gozo e a súa manifestación eran a representación na 

terra do gaudium que agardaba no Paraíso, unha risa beatífica. É esta sensación a que se 

transmite no salmo número 125: 

“Cando Yavé fixo volver aos escravos de Siñn, estabamos como quen soða. Encheuse 

entón de risa a nosa boca e de cantares a nosa lingua. Dicían entón as xentes: 

« Magnificamente obrou con estes Yavé! » Realmente estivo con nós magnífico Yavé, 

sentímonos gozosos. Fai volver aos nosos cativos, Yavé, como aos torrentes no Negueb. 

Os que con choro sementan con xúbilo colleitan. Van e andan chorando os que levan e 

esparexen a semente, mais virán alegres traendo as súas gavelas.”
330

  

 

                                                 
327

 Sobre este tema, CÁNDANO, G., La seriedad y la risa. La comicidad en la literatura ejemplar de la 

Baja Edad Media, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2000; HOROWITZ, J., 

MENACHE, S., L’humour en chaire. Le rire dans l’Église médiévale, Labor et Fides, Genève, 1994; 

MINOIS, G., Histoire du rire et de la dérision, Fayard, París, 2000; MORETTI, F., La ragione del 

sorriso e del riso nel Medioevo, Edipuglia, Bari, 2001; ou a obra colectiva editada por MOSETTI 

CASARETTO, F., Il riso. Capacità di ridere e pratica del riso nelle civiltà medievali, Atti delle I 

Giornate Internazionali Interdisciplinari di Studio sul Medioevo (Siena, 2-4 Ottobre 2002), Alessandria, 

Edizioni dell‟Orso, 2005. 
328

ISIDORO DE SEVILA, Etimologías, op. cit., vol. I, libro II, (“Acerca de la retñrica y la dialéctica”), 

25, 7, pp. 398-399. 
329

 HOROWITZ, J., MENACHE, S., L’humour en chaire…, op. cit., p. 33. 
330

 Salmos, 125. MARTÍN NIETO, E. (trad.), La Santa Biblia, op. cit., p. 844. 



182 

 

A pesares da presenza na Biblia e da existencia desta risa como manifestación de 

alegría espiritual, a postura máis forte durante a alta Idade Media foi a de suspicacia. 

Como se dixo, segundo a Biblia Cristo non riu
331

. Este foi o principal argumento 

para a desconsideración da risa, pero non era o único. Outros fragmentos designaban a 

risa como un dos actos a evitar para acadar a vida eterna, opoñendo de novo a risa e o 

choro: “Ai de vñs, os que agora rides! Porque lamentaredes e choraredes.”
332

 A risa foi 

asimilada ao demo polos teólogos cristiáns, e de xeito significativo polos Pais da Igrexa. 

San Xoán Crisóstomo (s. IV-V) dicía que o mundo non era un teatro feito para rir, 

senón para chorar polos nosos pecados, e que a risa intempestiva debería ser evitada. De 

feito, non era Deus o que incitaba a rir, senón que era máis ben o demo. A conexión 

entre risa e demo foi aínda máis reforzada no ámbito monástico, onde por exemplo a 

regra beneditina prohibía ferreamente a risa e calquera tipo de divertimento, aínda que 

os divertimentos non estaban excluídos dos claustros, como acontecía cos ioca 

monachorum
333

. No noroeste da Península, a regra de san Fructuoso (s. VII) indicaba 

que, en tempo de outono ou inverno, cando estean traballando, “non deben entreterse 

con charlas ou gargalladas, senón que mentres traballan procuren rezar en silencio ou no 

seu interior.”
334

 

Xunto con este motivo, o menosprezo da risa viuse tamén favorecida en parte 

por outro debate presente, en torno a se a risa era unha manifestación física ou 

espiritual. Seguindo a san Isidoro, que consideraba que a risa partía do bazo e polo tanto 

das partes baixas do corpo, foi considerada como pecaminosa. Mais este debate non 

finalizaba aquí, como veremos. 
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Sen embargo, tamén é preciso recoñecer que o máis temido non era a risa en si, 

senón aquilo no que podía desembocar: en risa intempestiva e, sobre todo, na falta de 

temor e medo que tan rendibles lle resultaban á Igrexa. Deste xeito, íase perfilando no 

propio marco do cristianismo unha diferenza dentro do menosprezo xeral: había unha 

risa moderada e outra desmedida, ambas indignas segundo algúns membros do 

estamento eclesiástico, pero a primeira sobre todo pola súa máis que probable 

derivación na segunda, máis ca por si mesma. Partidarios desta postura eran, por 

exemplo, san Martiño de Braga que, dirixíndose aos leigos, recoñecía o hábito humano 

de rir moderadamente, desprezando soamente a risa pueril ou a forte. Si admitía a risa 

decorosa e a broma, recoñecendo a súa función relaxante. Na mesma liña, Pedro o 

Venerable, abade de Cluny, tamén toleraba a broma
335

. 

“Ten preferencia polas conversas útiles máis ca polas chistosas e amables, máis 

polas de xustiza ca polas de condescendencia. Intercala entre o serio algún chiste, 

pero moderado e sen detrimento da dignidade e da vergoña. 

Porque a risa é reprensible, se é desmesurada, se ten acento pueril ou corte feminino. 

Fai igualmente odioso ao home a risa ou soberbia ou ruidosa ou mal intencionada ou 

furtiva ou provocada polas desgrazas alleas. Se es ti o que chanceas, faino tamén con 

digna discreción a fin de que non te acusen de desapracible nin te desprecen como 

vil.”
336

 

 

Xunto con esta consideración, a risa gozou tamén dun outro espazo de 

“liberdade” nunha das artes liberais que a Idade Media herdou da Antigüidade: a 

retórica. A ironía e mesmo a risa moderada foron dúas das ferramentas coas que contaba 

o bo orador para captar a atención dos oíntes e transmitir mellor a súa mensaxe, tal e 

como recoñecían Cicerón e Quintiliano. 

Con estes precedentes básicos, chegouse ao século XII, no que se comezou a dar 

un cambio relevante en torno á consideración da risa no seo da Igrexa cristiá. A postura 

de desprezo e asimilación co demo non desapareceu, pois mesmo no Liber Sancti Iacobi 

o demo contesta “rindo” a un peregrino cando o intenta enganar para que se suicide
337

. 
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Sen embargo, as novas circunstancias sociais fixeron da risa un instrumento interesante 

para unha nova maneira de predicar que comezaba a desenvolverse.  

Co renacemento urbano e xurdimento das universidades, a Igrexa debeu facer 

fronte a unhas novas circunstancias sociais. Unha das consecuencias foi o nacemento da 

escolástica e unha renovación no estudio da teoloxía, que debeu volver reflexionar sobre 

un tema como a risa que brotaba en cada praza de cada cidade. Nese novo contexto, a 

risa comezou a buscar o seu lugar no Paraíso. 

O século XII caracterízase por unha tolerancia relativa e flexibilidade no tema da 

risa. Tal e como en séculos anteriores, algúns dos principais teólogos aceptaban as 

manifestacións de alegría e mesmo a risa en caso de seren honestas e do seu contexto, 

sen emanar de profesionais da risa como histrións; así o defendía Xoán de Salisbury na 

súa obra Polycratus
338

. Á súa vez, xurdían novas discusións: en primeiro lugar, en torno 

á figura de Cristo, sobre se rira ou non. Se ben se mantiña a idea de que na Biblia non 

rira, novas reflexións defendían que Cristo, como humano e como fillo de Deus 

(omnipotente), se non riu foi porque non o creu conveniente, mais si tiña esa 

capacidade. Ou, en segundo lugar, sobre se a risa tiña cabida no Paraíso, lugar de gozo 

eterno. Para algúns só habería unha risa espiritual, metafórica (propia sobre todo dos 

anxos), dunha categoría máis elevada ca corporal; e para outros si habería trala 

resurrección da carne, xa que no Paraíso o ser humano sería igual ca na terra
339

. 

Os novos aires ían asentando unha nova percepción que se viu confirmada no 

século XIII por santo Tomé de Aquino. Non podía ser doutra maneira, dado que foi 

probablemente o máis destacado aristotelista do occidente medieval. A súa defensa do 

equilibrio como virtude facíalle reprobar tanto o exceso como o defecto; a falta de risa 

era tan deshonesto e tan carente de virtude como o exceso. A risa moderada, polo tanto, 

acadaba o estatuto de virtude dentro da Igrexa. O que non significaba que esta fora a 

postura oficial, pois non todos na Igrexa católica eran tomistas. Sen embargo, si serviu 

para liberar levemente a risa do paganismo e da súa estreita conexión co demo. De 

novo, a risa situábase na máis absoluta ambigüidade, o que lle permitía unha gran 

capacidade de adaptación a uns novos tempos e novas manifestacións de alegría, como 

eran as numerosas festividades urbanas, nas que o desfrute e a risa eran protagonistas. 
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Festividades que, nalgúns casos, mesmo nacían nas catedrais ou cabidos catedralicios 

das cidades, tal como as festas de tolos
340

. 

Son precisamente estas novas realidades, o renacer das cidades, o nacemento das 

universidades coa escolástica e o maior estudo das artes liberais (especialmente da 

retórica) e unha mellor consideración, as que fixeron que a risa adquirise unha 

importante relevancia na nova predicación levada a cabo polas nacentes ordes 

mendicantes. Deste xeito, ocupaba “oficialmente” un espazo que por esencia lle 

correspondía. 

A introdución da risa ou o humor na predicación baixomedieval tivo a súa razón 

de ser na comprensión da necesidade de aproximarse aos fieis a través dos seus propios 

códigos simbólicos e lingüísticos; é dicir, da necesidade dunha predicación acorde ás 

capacidades mentais e intelectuais da audiencia. Isto significou a introdución na 

predicación de toda unha serie de elementos de carácter cotiá, anécdotas e historias, que 

achegaban as ideas dos predicadores ás mentes dos que escoitaban, na súa gran maioría 

iletrados. Os membros da Igrexa, especialmente os predicadores mendicantes, grandes 

coñecedores da psicoloxía humana, deron a partir do século XIII un paso máis no 

intento de achegar a palabra de Deus ás conciencias dos cristiáns, establecendo un 

diálogo no que a Igrexa trataba de inculcar a súa concepción da realidade e reformar 

tanto a ortodoxia como a ortopraxe (en sentido estrito, a práctica relixiosa) da 

poboación.  

Neste proceso de achega, a risa xogaba un papel fundamental. Os predicadores, 

na súa gran maioría ligados ao mundo urbano e coñecedores da retórica, comprenderon 

que a risa e o humor eran unha boa porta de entrada nas conciencias, como maneira de 

animar á audiencia e predispoñela para escoitar despois unha mensaxe seria, ou 

simplemente para introducir mediante este mecanismo unha ensinanza moral 

empregando os seus mesmos códigos simbólicos e lingüísticos, como dixen. 

Sen embargo, esta utilización da risa como un instrumento máis da catequese 

non debe ser entendida como un fin. A Igrexa baixomedieval non buscaba unha risa 

liberadora ou a comicidade, pois evidentemente os predicadores non eran bufóns (en 

todo caso xograres de Deus, como lle chamaba santa Clara a Junípero, compañeiro de 
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san Francisco)
341

. O recurso da risa era empregado como un medio, do mesmo xeito que 

o medo, para favorecer a comprensión da súa mensaxe reformista. Para iso valíanse de 

anécdotas cotiás, comentarios graciosos, chistes e mesmo o escarnio para resaltar os 

vicios ou as malas costumes da poboación e, dese maneira, acometer un asunto tan serio 

como a reforma moral a través dunha estratexia aparentemente oposta: suscitar a risa
342

. 

As fontes baixomedievais aportan algúns exemplos da utilización da risa neste 

contexto, sempre tendo presente que os motivos que a suscitaban na Idade Media non 

teñen por qué facelo na actualidade. 

Algúns dos mellores exemplos foron recollidos nos exenpla
343

. Nestas breves 

historias que conteñen unha ensinanza moral a Igrexa atopou unha maneira axeitada de 

inculcar a súa doutrina aos seus fieis. Nalgúns deles, as situacións e anécdotas graciosas 

son protagonistas. Destacan de maneira especial as ensinanzas morais en relación coas 

mulleres, que ás veces aparecen representadas como malignas e retorcidas, xeralmente 

incitando aos homes a pecar ou enganándoos. Tal é o caso dun exenplum no que unha 

nai lle ensina á súa filla a enganar ao seu marido mediante unha estrataxema que ela 

mesma recoñece ter feito moitas veces, constituíndo así un caso de comicidade e ironía; 

ou outro no que unha muller queda avergoñada cando lle arrebataron as tocas que 

levaba para presumir
344

. A pesares disto, a imaxe da muller non sempre é negativa, pois 

o consello da muller non sempre é van, senón que moitas veces é san
345

. 

Outros casos de comicidade e risa nos exenpla son os casos de caídas, cando por 

exemplo un santo que viu a un demo rir lle preguntou por qué ría, e este demo lle 

respondeu que o facía porque viu ao seu compañeiro cabalgando sobre a faldra dunha 

muller, e que cando a muller a recolleu contra si o seu compañeiro caera na lama
346

.Un 
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exenplum que, ademais de suscitar un sorriso, relacionaba a risa co demo, o que 

confirma que a visión tradicional da Igrexa seguía vixente, aínda que fora de maneira 

sutil. 

Sen embargo, tamén atopamos episodios nos que o sorriso e mesmo a risa non 

comparten esta mesma concepción negativa. Así o manifesta o exemplum número 382, 

no que un santo sorría na igrexa aínda que de xeito honesto (“nunca rreya del todo”), e 

que o facía porque vira ao demo levar un escarmento na mesma igrexa
347

. Ou o caso do 

sorriso amable de san Agustiño diante dun neno xusto antes de recibir del unha 

lección
348

. Exenpla que demostran a existencia dunha risa positiva que, aínda que 

honesta e ligada aos santos, existía e poñía de manifesto que a risa en si mesma non era 

pecaminosa. 

Outros casos semellantes os atopamos na predicación castelá de san Vicente 

Ferrer. Nos seus sermóns a risa, como outras manifestacións de ociosidade, é de 

maneira xenérica reprobada, pois “Benaventurados serán os que neste mundo chorarán 

os seus pecados, pois tempo virá no que gozarán e rirán.”
349

 Sen embargo, as anécdotas 

cómicas tamén aparecen e mesmo o santo introduce deliberadamente un chiste en máis 

dunha ocasión, cando menciona o caso dunha muller que se aproxima cada vez máis a 

un predicador e pouco a pouco rematan pecando, de xeito que os que comezan “en 

Credo in Deum rematan en carnis rresurrectionem.”
350

 

Tamén na literatura atopamos a risa e a moralización xuntos, como no caso de El 

conde Lucanor ou cunha finalidade moralizante menos evidente, como no caso do Libro 

de buen amor.   

Todos estes exemplos poñen de manifesto a utilización da risa por parte dos 

membros do estamento eclesiástico. O seu estatuto foi variando ata ser aceptada e, como 

no caso da retórica, ser empregada para acadar os obxectivos reformistas propios da 

predicación baixomedieval. Sen embargo, a concepción que a Igrexa tiña da risa seguía 

sendo diferente da que tiña a poboación; non se trataba dunha risa reprobada, tolerada 

ou moralizante. Desde o punto de vista da cultura popular, a risa é liberadora e propia 
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dunha concepción do mundo diferente, non é un medio senón un fin, e unha parte máis 

e característica do ser humano, tal como afirmaba Aristóteles, libre de calquera 

asimilación co pecado ou algunha parte escura da nosa existencia. Unha risa que non 

perdeu os seus espazos nin a súa presenza, especialmente durante as festividades e 

celebracións, pero tamén formando parte da vida cotiá como calquera outra actividade 

ou manifestación humana. 

Esta risa popular si foi mal vista pola Igrexa, especialmente se era unha risa 

deformadora, contraria aos principios da honestidade e moderación do sorriso tolerado, 

e tamén porque se vulneraba o principio do ser humano feito a imaxe e semellanza do 

seu Creador. Sen embargo, era unha risa arraigada na conciencia popular porque se 

contrapuña ao medo, ferramenta amplamente empregada polo estamento eclesiástico. A 

risa vinculábase estreitamente coa vida, e o medo coa morte. Por iso, era unha defensa 

ante o temor e a incerteza tal como as festividades que se citaron, pero poñendo o foco 

de atención máis no presente que no futuro, no carpe diem mais ca no porvir. Unha 

defensa tan efectiva que daba confianza ao ser humano, o que podía incitar a cometer 

pecado ou, o que podía ser aínda ser máis grave, á burla ou escarnio, a xogar dalgunha 

maneira co que se teme, de aí que fora un acto a controlar, moralizar e, en determinados 

casos, censurar
351

. Un caso que exemplifica isto perfectamente tivo lugar durante as 

revoltas compostelás de 1418-1422 cando, ao referirse ao pobo, cóengos e arcebispo 

declaran: 

“A tanto chega a súa insolencia, que cando algún lles advirte da excomuñón e das 

demais graves penas nas que incorreron, preguntan con sen igual cinismo qué é 

excomuñón, e se é branca ou negra, e, en son de mofa, din que sempre viron que os 

excomungados comían pan como tódolos demais homes.”
352

 

 

Exemplo fantástico de que a mofa e a risa podían ser unha arma poderosa para 

enfrontarse ao temor da excomuñón que, en última instancia, significaba quedar 

excluído da comunidade cristiá e a imposibilidade da salvación eterna trala morte, 

probablemente o maior medo que podía ter un habitante da Europa cristiá
353

. 
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 Para máis datos sobre a risa popular, BAJTIN, M., La cultura popular..., op. cit., pp. 59-130. 
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A risa popular estableceuse como arma ante o temor de diversas maneiras. Esta 

risa tiña diversos matices, e un deles era o escarnio, ata puntos que hoxe en día nos 

poderían parecer crueis. Algúns exemplos deste escarnio eran certas condenas, tanto por 

parte das autoridades laicas como eclesiásticas, tales como a picota ou a penitencia 

pública de gran arraigo en Galicia, que podía carrexar a mofa a un pecador excluído 

temporalmente da comunidade cristiá
354

. Noutros casos, o escarnio podía ir dirixido cara 

persoas con defectos físicos, xa foran naturais ou por causa de accidente, pois estas taras 

estaban asociadas ao pecado, o que daba unha xustificación relixiosa á burla. En tódolas 

ocasións era unha mofa ante o temor a verse na mesma situación, unha maneira de 

eliminar este medo. Noutros exemplos, como se verá, este escarnio adquire novos 

significados. 

 

5. 1. 2. A presenza da risa na Idade Media galega 

A risa non é un dos actos humanos que máis presenza tivo nas fontes medievais. 

Aínda que suscitou un debate intenso tal e como vimos, iso non se traduciu nun 

destacado corpus documental, e especialmente se nos centramos nun contexto territorial 

como o galaico. Sen embargo, a pouca presenza da risa nas fontes medievais galegas 

non a exclúe da súa historia. De maneira sutil na maior parte dos casos, a risa ía 

aparecendo nos documentos escritos, era protagonista en obras literarias ou se 

manifestaba maxestosa nalgunha das fontes artísticas, o que fixo que a súa presenza 

pervivira ata nós. Grazas a estes restos, e a pesares da súa concepción cando menos 

sospeitosa, a risa fixo certo o dito de que “quen rí último rí mellor”. 

Este presenza non se deu sen embargo dun xeito unitario desde o punto de vista 

da súa intencionalidade e mesmo significado. Cada fonte tiña unha razón de ser, o seu 

contexto e ía destinada a un público determinado. Por este motivo, os testemuños da risa 

nas fontes medievais galegas non poden ser analizados soamente desde o punto de vista 

da Igrexa nin tampouco exclusivamente desde o da cultura popular. Os diversos matices 

e a ambigüidade volven estar presentes no estudo. 

 

                                                                                                                                               
Semana de Estudios Medievales, Nájera, del 1 al 5 de agosto de 2011, Instituto de Estudios Riojanos, 

Logroño, 2012, pp. 245-308, especialmente as pp. 248-270. 
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 Sobre a penitencia pública en Galicia, BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., pp. 134-137. 
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5. 1. 2. 1. A risa reprobada 

Unha grande parte das mencións da risa na Idade Media galega está en fontes 

eclesiásticas e normativas, e polo tanto en relación coa súa reprobación. Xa vimos que a 

actitude da Igrexa perante a risa foi diversa e foi variando durante os séculos. Sen 

embargo, aínda nas fontes baixomedievais a risa segue a ser censurada, especialmente 

en determinados contextos espaciais e temporais. Ás veces, podía non ser unha censura 

directa e explícita desde o noso punto de vista contemporáneo, pero si na súa 

mentalidade; por exemplo, cando asocian a risa co diaño ou os demos. Esta concepción 

da risa apréciase perfectamente nos seguintes casos: 

Na regra de san Fructuoso, no caso xa citado, cando prohibe as gargalladas 

durante o traballo. Tamén se menciona que “non é decoroso que o monxe sexa 

alborotador ao falar, nin iracundo, nin bufñn, nin burlñn, nin detractor”
355

, o que implica 

que a risa non estaba ben considerada, cando menos non a risa libre; sobre o leve sorriso 

ou a risa moderada non se di nada. 

Outra mención aparece nos concilios visigóticos, en concreto no XI Concilio de 

Toledo do ano 675, no que os bispos prohibían que algúns dos seus mantiñan conversas 

e rían durante a celebración do propio concilio. Unha situación semellante se pode intuír 

nos chamados Capitula Martini de san Martiño de Braga, cando se procura expulsar da 

Igrexa católica aos que entran na igrexa para charlar en vez de escoitar as Sagradas 

Escrituras
356

. 

A asociación entre o demo e a risa confírmase en fontes como o Liber Sancti 

Iacobi, cando o demo, con aparencia do apóstolo Santiago, lle contesta rindo a un 

peregrino que engana para que se suicide, tal como se dixo:  

“Entñn repuxo o demo rindo: “Ai, ignorante, que pouco sabes do que pode aproveitar 

á túa salvación! Se morres desa maneira, sen dúbida virás para xunto de min, porque 

castigado a túa culpa serás mártir. Ai, se foses tan sabio que non dubidases en matarte a 

ti mesmo, eu viría con seguridade mo intre cunha multitude de compañeiros meus onda 

ti e recibiría contento a túa alma para que se quedase comigo! Eu, engadiu, son o 

apóstolo Santiago que velo por ti; fai como dixen se queres vir unirte á miña compañía e 

atopar remedio para a túa culpa.”
357
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Temos tamén exemplos na arte
358

: 

 

Fig. 19. Demos rindo nunha das Cantigas de Santa María359 

 

Fig. 20. Demo coas almas dos condenados no Pórtico da Gloria, cun aceno que semella ser o dun sorriso360 

                                                 
358

 Na arte existen igualmente representacións que asocian a risa coa insensatez, o que non deixaba de ser 

unha maneira de condenala. Un exemplo ben coñecido sería o caso das Virxes necias da parábola dos 

evanxeos, que aparecen sorrindo na portada norte da catedral de Magdeburgo ou na portada occidental da 

de Estrasburgo. E o mesmo podía acontecer no caso da asociación da risa coa loucura, da que temos un bo 

exemplo no refraneiro clásico: “La moza loca, la risa en la boca”, aínda que pode haber tamén unha 

relación non negativa entre a risa e a mocidade. MALDONADO, F. (ed.), Refranero Clásico…, op. cit., p. 

153. Outras referencias semellantes as atopamos no Libro de Buen Amor; por exemplo, na estrofa 1607a: 

“Del que mucho fabla ríen, quien mucho ríe es loco […]”.  RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de 

buen amor, ed. por BLECUA, A., Cátedra, Madrid, 1992, p. 416.  
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Como última fonte deste apartado, estarían os sínodos galegos baixomedievais e 

da primeira metade do século XVI, nos que as mencións reprobando a risa son algo 

máis frecuentes. Nas dioceses galegas, atopamos unha mención directa, no sínodo de 

Mondoñedo de 1541, no que se di que: 

“[…] muchas personas vagamundas se andan en el tiempo santo de la Quaresma y 

Semana Santa a hazer representaziones, a manera de farsas del mundo, de las quales se 

siguen muchos inconvenientes, es a saver: que dizen en ellas muchas cosas que no ai en 

los evangelios y, ansimismo, que hazen y causan muchas risas y placeres en los que lo 

oien y, ansimismo, dejan de oir misa maior los dias del domingo y fiestas, […]”
361

 

 

Xunto con esta mención, hai outras que poderían facer referencia, en relación 

cos desordes realizados nas igrexas durante a misa ou as vixilias, como por exemplo no 

sínodo compostelán de 1436 ou no de Tui de 1528: 

“[...] alguus frigreses ennos domingos festas solenes, en quanto se çelebra a misa mayor 

estan ennos cimiterios ante as portas das iglesias parlando e fasendo outras cousas 

que en tal tenpo deven çesar [...]
362

” 

“Item, por las disoluçiones que passan, removemos las vigilias y juntas que se hazen en 

las yglesias, o monesterios, hermitas, de noche.”
363

 

 

Onde as mencións son máis claras e directas é nos sínodos das actuais dioceses 

portuguesas. Por exemplo, no sínodo de Braga de 1326 dise que: 

“Cum ministrorum Dei modestius debeant omnibus hominibus nota, quamplurimi 

abbates, priores, rectores, uicarii perpetui, clerici etiam in sacris ordinibus constituti 

huiusmodi modestia procul abiecta, in qua gaudere deberent non solum extra sed etiam 

intra ecclesias, quod deterius, cum Oris recitandis, diuinis oficiis celebrandis intersunt, 

rixas et contentiones imiscere et uerba iniuriosa prorumpere non uerentur, propter 

que impediunt et nonnumquam pretermittuntur diuina oficia et audientibus grauia 
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scandala generantur, ideo <…> statuendo mandamus omnes abbates, priores, rectores, 

uicarii perpetui et clerici, presertim in sacris ordinibus constituti, modestiam in suis 

sermonibus et auctibus obseruantes a predictis et quolibet predictorum abstineant 

presertim cum diuinis oficiis recitandis et celebrandis intersunt. […]”
364

 

 

Esta referencia é especialmente interesante porque sitúa a risa non só no ámbito 

do espazo sacro, senón tamén ao estamento eclesiástico como o seu protagonista. Algo 

semellante se di no sínodo de 1477, cando se refiren á vixilia de Nadal: 

“[...] mandamos e defendemos que na festa e noute de Natal nom cantem chanceletas 

nem outras cantigas algûuas nem façam jogos no coro nem na egreja, salvo se for 

algûua booa e devota representaçom assy como hé a do presepio ou dos Reix Maagoos 

ou doutras semelhantes a ellas, as quaaes façam com toda honestidade e devaçom e sem 

riiso nem outra torvaçom.”
365

 

 

Ademais, como no caso dos sínodos galaicos, tamén se intúe a presenza da risa 

detrás da censura do inadecuado comportamento durante a misa ou nas vixilias: 

“[…] mandamos e estreitamente defendemos, sub penna descuminhom assy homens 

como molheres, eclesiasticos e seculares que por conprir sua devaçom quiserem teer 

vigilia em algûua egreja ou moesteiro, capela ou irmida, nom seja ousado fazer nem 

conssentir, nem dar lugar que se hy façam jogos, momos, cantigas nem bailhos nem se 

vistan os homens em vistiduras de molheres nem molheres em vestiduras de 

homens, nem tangam sinos nem campâas nem orgoons nem alaudes, guitarras, viollas, 

pandeiros nem outro nem huum estormento nem façam outras desonestidades pellas 

quaaes muitas vezes provocam e fazem vîir a ira de Deus sobre sy e sobre a terra.”
366

   

 

5. 1. 2. 2. A risa marxinada 

A risa marxinada encaixaría en certo modo na risa reprobada. Cando a Igrexa 

censura a risa, o que fai principalmente é afastala de certos espazos e tempos, sobre todo 

sacros, dado que sabía que erradicala era imposible. Deste xeito, debería quedar 

restrinxida a espazos como o fogar ou tempos como as festividades populares, mais sen 

esquecer que a permisividade da Igrexa medieval foi considerable a este respecto, 

especialmente se a risa levaba consigo unha lección moral. Para favorecer esta 
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marxinación, a Igrexa recorreu a certas estratexias simbólicas altamente efectivas para 

unha sociedade e cultura medievais nas que a percepción visual xogaba un papel 

fundamental. Neste sentido, a arte era unha peza clave na educación ideolóxica da 

poboación, e especialmente a arte das igrexas. 

Unha igrexa non era simplemente un edificio de culto onde a presenza da 

divindade era máis perceptible e mesmo física (a través do rito da eucaristía). A igrexa, 

xa fora parroquial ou unha catedral, constituía toda unha estrutura simbólica, un 

microcosmos, que a pequena escala simbolizaba a Cristiandade, coa súa cabeza, corpo, 

brazos ou pé. Ademais, cada espazo simbolizaba diferentes partes do mundo, cunha 

xerarquía en torno ao lugar central, o ábsida. Sen embargo, como sucede no 

macrocosmos, para que haxa un espazo central ten que haber outro secundario, e nas 

igrexas esta función a cumprían as marxes. Nelas, como nas marxes do mundo 

coñecido, tiñan lugar as escenas máis indecorosas e mesmo grotescas, indecentes e 

pecaminosas; actos que representaban a parte irracional do ser humano e que decoraban 

moitas das igrexas románicas e góticas, precisamente neste espazo apartado e 

marxinado. Aquí, neste contexto, as escenas de risa, sexo, ebriedade ou baile, todas elas 

criticadas en maior ou menor grado, atopaban o seu lugar no mundo. 

Desde o punto de vista das representacións artísticas, era tamén unha maneira de 

resaltar a oposición entre o espazo sacro, representado especialmente polo tímpano e o 

frontal, e o espazo marxinal, moralizado e ao servizo da ideoloxía oficial a través da 

subversión. Deste xeito, a Igrexa tentaba conectar de novo coa poboación mediante o 

uso da súa linguaxe, recorrendo á comicidade en moitos casos, mais neste caso non con 

palabras senón con imaxes. A propia temática e a súa situación nas marxes servían para 

advertir ao fiel da fronteira entre o sagrado e todo o indigno de entrar na igrexa
367

. En 

resumidas contas, non só situaban estas imaxes fóra da dignidade sacra, senón tamén o 

que representaban. Sen embargo, a súa presenza, aínda que sexa cunha finalidade 

moralizante ou por influencia doutros programas iconográficos, dá conta da súa 

existencia e presenza na vida dos galegos e galegas dos séculos medievais, pois para 

que se produza o intercambio de significados e a comunicación ten que haber un código 

simbólico ou lingüístico compartido.  
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Nesta concepción da risa, as fontes artísticas son especialmente significativas. 

Sen embargo, non se trataba de representacións directas. Nas marxes dos templos 

románicos ou góticos, a risa non era cincelada
368

, entre outros motivos porque tampouco 

era necesario. A risa era marxinada indirectamente a través dos elementos que a 

suscitaban: os corpos nus e a insinuación da sexualidade ou a lascivia (condenando a 

luxuria), o exhibicionismo, actos escatolóxicos, imaxes relacionadas coa embriaguez ou 

a gula, a mofa característica dos bufóns e xograres, etc.   

 

 

Fig. 21, 22, 23 e 24. Exhibicionista feminina en San Martiño de Xuvia (Narón), exhibicionista masculino en San Pedro 
de Filgueira de Barranca (Cesuras), home defecando en San Xoán de Albeos (Crecente), e músico nu en Santa María de 

Morquintián (Muxía)369. 
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5. 1. 2. 3. A risa beatífica 

En parágrafos anteriores comentouse a existencia na Idade Media dun debate 

arredor de se a risa era unha manifestación física ou podía ser tamén espiritual. O tema 

era importante en relación coa imaxe do Paraíso, porque segundo as diferentes 

interpretacións, a risa estaría presente nel ou non. Segundo san Buenaventura ou Alberto 

Magno, a risa é algo exclusivamente corpóreo, o que significa que soamente tralo Xuízo 

Final e a resurrección da carne podería haber risa no Paraíso. Debido a isto, a risa dos 

anxos sería algo estereotipado, artificial, dado que na presenza de Deus non teñen a 

necesidade dun corpo. A súa alegría neste estado é infinita, pero nunca se manifestaría 

en risa. Para outros, como Gregorio Magno, a risa verdadeira era só do corazón, non 

carnal, consecuencia da alegría interior. Deste xeito, a risa ficaba excluída do Paraíso, 

pois era máis verdadeira canto máis espiritual fora
370

. 

Unha maneira diferente de concibir este aspecto a tiña santo Tomé de Aquino. 

Segundo a filosofía tomista, os anxos si podían rir. A súa concepción antropolóxica da 

alma era diferente, dado que non era algo diferente do corpo, senón a súa forma, e 

estaban naturalmente unidos e destinados a reencontrarse tralo Xuízo. O home a muller 

en estado de beatitude serán practicamente iguais a como o eran na terra, exceptuando 

certas calidades. Polo tanto, terán a capacidade de rir (o que non significa que o 

fagan)
371

. 

Este breve resumo do debate explícase porque a seguinte manifestación de 

alegría que se vai tratar é o sorriso do profeta Daniel, que podemos contemplar no 

Pórtico da Gloria da catedral compostelá. Non é preciso clarificar que un sorriso, que 

implica soamente un aceno da faciana, non é o mesmo que a risa, que abrangue máis 

partes do –baixo- corpo (como o bazo)
372

 e menos propenso ao equilibrio e mesura. Sen 

                                                                                                                                               
Salamanca, 2012; e PÉREZ GONZÁLEZ. J. Mª (dir.), Enciclopedia del Románico en Galicia. A Coruña, 

vols. I-II, Fundación Santa María la Real (Aguilar de Campoo), Palencia, 2013. A primeira e a cuarta, no 

vol. II dedicado á provincia de A Coruña, pp. 1303 e 746 respectivamente; a segunda, no vol. I dedicado á 

provincia de A Coruña, p. 486; e a terceira, no vol. I dedicado á provincia de Pontevedra, p. 147. 
370

 CASAGRANDE, C., “Ridere in Paradiso…”, op. cit., pp. 178-186. 
371

 CASAGRANDE, C., “Ridere in Paradiso…”, op. cit., pp. 186-188. 
372

“O bazo recibe o nome de splen porque serve para encher (supplementum) a parte contraria do fígado, 

para que non se atope baleira. Hai quen opina que teñen como función producir a risa. En efecto: 

rimos grazas ao bazo; nos irritamos pola bile; temos coñecementos grazas ao corazón; e amamos co 

fígado. Pñdese dicir que un ser vivo está completo cando posúe estes catro elementos”. SAN ISIDORO, 

Etimologías, op. cit., vol. II, libro XI (“Acerca del hombre y los seres prodigiosos”), 1, 127, pp. 34-35. 
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embargo, o sorriso de Daniel garda certa relación coa concepción popular da risa e por 

iso, ademais de pola súa grande importancia desde o punto de vista artístico, forma parte 

deste traballo
373

. 

Na cultura e mentalidade populares, a risa está asociada á vida. É unha das 

defensas perante a morte e, o que é máis importante, un dos seus contrapostos. No 

folclore dos diferentes pobos, como se demostra a través do estudo dos seus contos, esta 

idea queda manifesta
374

, e por este motivo a risa non pode entrar no reino dos mortos
375

. 

A risa asóciase á creación de vida e ao nacemento a través de divindades como por 

exemplo Risus, do panteón romano. O mesmo sucede na Biblia co caso do patriarca 

Isaac, un nome que etimoloxicamente significa “risa”. A razñn de ser deste nome 

debeuse á alegría da súa nai Sara ao saber que estaba encinta a pesares da súa 

esterilidade (debido á súa idade). Deste xeito Isaac, a risa, era a proba da superación da 

incapacidade de procrear, o que se asocia á morte. A risa e a vida aparecen 

estreitamente conectadas no Antigo Testamento.  

Sen embargo, a risa non se asociaba soamente á creación literal de vida, senón 

tamén ao renacer simbólico e ao renacer natural
376

. Tal era o sentido do rito do risus 

paschalis, no que o sacerdote intentaba facer rir aos seus fregueses precisamente no 

                                                 
373

Sobre o sorriso de Daniel, CASTIÑEIRAS, M., “O profeta Daniel na arte europea”, VILLARES, R. 

(dir.), Galicia, o sorriso de Daniel, Consello da Cultura Galega, A Coruña, 2004, pp. 30- 45. 
374

 PROPP, V., Folclore y realidad. Tres ensayos sobre el folclore, Alianza Editorial, Madrid, 2007. 

Especialmente no capítulo “La risa ritual en el folclore (a propñsito del cuento de Nesmeyana)”, pp. 89-

147. 

375
 Na Divina Comedia de Dante esta idea queda marabillosamente reflexada. Non hai risa no Inferno (o 

reino da morte eterna) e o choro é omnipresente; de feito, incluso os condenados chegan a ser 

caracterizados como “os que choran”: “Mientras que el muerto cauce recorríamos / uno, lleno de fango 

vino y dijo: / «¿Quién eres tú que vienes a destiempo?» // Y le dije: «Si vengo, no me quedo; / pero 

¿quién eres tú que estás tan sucio?» / Dijo: «Ya ves que soy uno que llora.» // Yo le dije: «Con lutos y 

con llanto, / puedes quedarte, espíritu maldito, / pues aunque estés tan sucio te conozco.»” En 

contraposición, o Paraíso (reino da vida eterna) aparece caracterizado polo riso, manifestado 

especialmente polo soriso de Beatriz nun dos últimos cantos do Paraíso: “Sin responderle levanté los ojos, 

/ y vi que ella formaba una corona / con el reflejo de la luz eterna. // De la región aquella en que más 

truena / el ojo del mortal no dista tanto / en lo más hondo de la mar hundido, / como allí de Beatriz la 

vista mía; / mas nada me importaba, pues su efigie / sin intermedio alguno me llegaba. // «Oh mujer que 

das fuerza a mi esperanza, / y por mi salvación has soportado / tu pisada dejar en el infierno, / de tantas 

cosas cuantas aquí he visto, / de tu poder y tu misericordia / la virtud y la gracia reconozco. // La libertad 

me has dado siendo siervo / por todas esas vías, y esos medios / que estaba permitido que siguieras. // En 

mí conserva tu magnificencia / y así mi alma, que por ti ha sanado, / te sea grata cuando deje el cuerpo.» 

// Así recé, y aquélla, tan lejana / como la vi, me sonrió mirándome; / luego volvió hacia la fuente 

incesante.” DANTE ALIGHIERI, Divina comedia, op. cit., pp. 120-121, canto VIII do Inferno, versos 31-

39; e 726-727, canto XXXI do Paraíso, versos 70-93 respectivamente. 
376

 PROPP, V., Folclore y realidad…, op. cit., pp. 108 e seg. 
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período da Resurrección de Cristo e tamén da natureza, trala Coresma
377

. A risa, neste 

caso, simbolizaba o triunfo da vida e o renacer ou renovación. A resurrección debía 

estar acompañada pola alegría, que estaba avalada pola propia Biblia: “Os xustos están 

exultantes na presenza do Señor, alborózanse e saltan de xúbilo”
378

 

En relación co renacer da natureza, a risa tamén estaba presente no renacer 

espiritual. Un primeiro exemplo estaría no caso da risa pascual citada, tralo período de 

xaxún e abstinencia coresmal, despois do cal a alma do cristián quedaba purificada. 

Pero había máis casos, como é o do final dunha peregrinación, no que unha imaxe como 

a do profeta Daniel sorrindo adquiría todo o seu sentido. 

 

                                                 
377

 Sobre este rito, ver IZQUIERDO GUTIÉRREZ, P., Ritos, Costumes e Expresións…, op. cit., pp. 91-

95; ou BONAFIN, M., “Riso e parodia medievale: approssimazioni antropologiche”, MOSETTI 

CASARETTO, F. (ed.), Il riso. Capacità di ridere…, op. cit., pp. 219-232, sobre todo a p. 226. Os seus 

obxectivos eran tres: conseguir que a xente asista á misa pascual; alegrar o auditorio con calquera medio; 

e manter espertos os fieis durante o sermón. Hai unha posible referencia no sínodo bracarense de D. 

Gonçalo Pereira de 1326 que citamos na parte da “risa reprobada”, aínda que non precisa unha data ou 

momento específico da risa. Ver nota ao pé nº 364. 

378
 Sal. 68, 4. MARTÍN NIETO, E. (trad.), La Santa Biblia, op. cit., p. 782. 
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Fig. 25 e 26. Daniel sorrindo no Pórtico da Gloria entre os profetas Xeremías, Isaías e Moisés379  

 

O sorriso de Daniel, beatífico, é característico dunha alma en presenza de Deus. 

Sen embargo, o Pórtico da Gloria é unha obra que destaca polos seus múltiples 

significados, e aí é onde a concepción popular da risa pode ter cabida neste caso. O 

sorriso de Daniel, como o resto da obra, está para ser visto, e unha grande parte da 

audiencia á que Daniel sorría formaba parte do estamento máis popular, sobre todo 

campesiñado, que aínda que iletrado comprendía perfectamente as claves da mensaxe 

que a pedra lle transmitía. O profeta mira e sorrí ás persoas que se aproximan e entran 

na catedral a través da porta occidental desde finais do século XII. Nese preciso 

contexto espacial e temporal, tiña lugar un proceso de renacemento espiritual no que a 

risa podía xogar un papel fundamental, tal como se viu. Ao entrar nunha igrexa, nun 

contexto sagrado como a casa de Deus, a alma era acollida con alegría e experimentaba 

o gozo da presenza divina, polo que en certa maneira renacía, especialmente se recibía o 

corpo de Cristo (o que non era moi frecuente). 

                                                 
379

 Imaxes recollidas nas páxinas web seguintes: 

<http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/15/actualidad/1408116222_338317.html>; e  

<http://sdelbiombo.blogia.com/temas/gotico.php> respectivamente (consultadas en xuño de 2015) 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/08/15/actualidad/1408116222_338317.html
http://sdelbiombo.blogia.com/temas/gotico.php
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Sen embargo, cando o renacemento espiritual tiña unha maior profundidade era 

ao final dunha peregrinación, especialmente se era un longo camiño, como podía ser o 

caso da peregrinación ao santuario compostelá. A peregrinación significaba un camiño 

de purificación e penitencia, unha metáfora da vida cristiá (homo viator)
380

, trala que 

esperan a vida ou condenación eternas. De aí a importancia da presenza do Xuízo Final 

na portada occidental. Pero tamén simboliza un proceso de renovación tralo que a alma 

renace limpa de pecado (unha alma pecadora é unha alma morta): é dicir, unha nova 

vida, cunha conexión especial con Deus. Nese preciso instante, a risa ou, neste caso, o 

sorriso, debía estar presente, como momento de alegría e renacemento.   

 

5. 1. 2. 4. A risa liberadora    

Aínda que o xesto da risa é basicamente o mesmo, non impedía que existiran 

diversos tipos e maneiras de concibila. Ata o momento, analizáronse aquelas nas que o 

punto de vista da Igrexa era predominante: reprobada, marxinada e beatífica. Nesta 

última, a concepción popular acadaba protagonismo, pero dentro dun discurso cristiá. 

Agora, a atención céntrase noutra concepción: a risa libre e liberadora, a máis 

característica da cultura popular; reprobada e marxinada, pero sempre presente.  

A principal característica da risa desde o punto de vista desta cultura é a 

liberdade. Unha liberdade que implica falta de medo e optimismo; unha risa que está 

chea de vida. O por qué da súa reprobación está en relación con esta característica, pois 

a liberdade podía desembocar en falta de temor e respecto e por conseguinte no pecado, 

como foi mencionado para o caso das revoltas de Compostela dos anos 1418-1422. Sen 

embargo, semella que mais ca unha censura pola risa en si, esta se producía polas súas 

posibles consecuencias. Era unha cuestión de previr máis ca de curar, porque a presenza 

da risa era inevitable
381

. 

Na Idade Media galega, as fontes que corroboren esta presenza son escasas. A 

súa maior parte foron realizadas por ou para a Igrexa, que como se viu tendía a reprobar 

ou marxinar a risa. Sen embargo, contamos con algunhas nas que a cultura popular e a 

                                                 
380

 Sobre este tema, ver CORTÁZAR, J. Á., “El hombre medieval como “homo viator”: peregrinos y 

viajeros”, en DE LA IGLESIA DUARTE, J. I. (coord.), IV Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2 al 

6 de agosto de 1993, Nájera, 1994, pp. 11-30; [en liña] <file:///C:/Users/PC/Desktop/Dialnet-

ElHombreMedievalComoHomoViator-554277.pdf> (consultada en maio de 2015). 
381

 Sobre a risa popular, a súa concepción, historia e filosofía, é preciso remitirse de novo á obra de 

BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., pp. 59-130. 

file:///C:\Users\PC\Desktop\Dialnet-ElHombreMedievalComoHomoViator-554277.pdf
file:///C:\Users\PC\Desktop\Dialnet-ElHombreMedievalComoHomoViator-554277.pdf
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súa concepción da vida se manifestaron con forza, de xeito que a risa, a palabra satírica 

e a ironía aparecían coa liberdade que lles era característica: as cantigas de escarnio e 

maldicir e os refráns. 

A esencia popular do refrán xa foi comentada en páxinas anteriores. O caso das 

cantigas é diferente. As cantigas galaico-portuguesas son producións profanas de autoría 

individual que pertencen ao ambiente cortesán da nobreza, e polo tanto non son creación 

do pobo nin de raíz campesiña ou mariñeira. Sen embargo, aínda que os autores 

pertenceran á nobreza e mesmo á realeza, coñecían e eran partícipes do código 

lingüístico e os significados desta cultura. Ademais, algunhas das composicións dos 

xograres estaban tamén dirixidas a unha audiencia popular, para seren recitadas en 

feiras ou festividades, na atmosfera da praza pública, e os elementos populares podían 

estar presentes nelas
382

.  

A cantiga de escarnio e maldicir, herdeira do “sirventés” provenzal, é composta 

por un trobador ou xograr e soe ir dirixida a un personaxe en concreto ao que se 

pretende ridiculizar, criticar ou simplemente insultar. Desde este punto de vista, a 

cultura popular non tería por qué estar presente, dado que é unha fonte escrita e de autor 

recoñecible (na maior parte dos casos). Sen embargo, a liberdade de palabra e un 

vocabulario libertino, mesmo escatolóxico e deshonesto, relaciona este tipo de cantigas 

case máis coa literatura popular que coa “culta”
383

. O vocabulario deste tipo de 

composicións é o vocabulario da xente común, da vida cotiá, ligadas en moitos casos ao 

que Bajtin denominaba o “inferior” material e corporal, toda unha serie de groserías e 

mesmo insultos que cobraban todo o seu sentido no contexto da praza pública
384

. Isto 

non significa que as cantigas foran compostas para seren recitadas neste contexto, pero 

o seu vocabulario nacía da cultura popular, desenfadada e irreverente, do mesmo xeito 

                                                 
382

 BREA, M., “Elementos popularizantes en las Cantigas de amigo”, Con Alonso Zamora Vicente, Actas 

del Congreso Internacional “La Lengua, la Academia, lo popular, los clásicos, los contemporáneos…”, 

Universidad de Alicante, 2003, vol. II, pp. 449-463. 

383
 Sobre a relación entre a poesía popular e a cultura cortesá, BELTRÁN, V., La poesía tradicional…op. 

cit., pp. 18 e seg., especialmente as pp. 57-65. 
384

 BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., pp. 138 e seg., e en xeral o capítulo dedicado ao 

vocabulario da praza pública (pp. 131-176). A palabra libre non era exclusiva das clases populares. Como 

en moitos outros casos, o estamento eclesiástico tamén compartía as mesmas imperfeccións que as outras 

almas, e cometía os mesmos pecados. Os pecados da lingua non eran unha excepción, como podemos 

apreciar nalgunhas regulamentacións de confrarías, como na de Santa María de Rei Casto de Oviedo: 

“[…] que non digan malas palabras nin desonestas nin feas huno a otro en mala manera nin en mal giesto 

[…]. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M., “Porque en jugar los dados...”, op. cit., pp. 986-987. 
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ca outras composicións case contemporáneas, como os Carmina Burana
385

. Na linguaxe 

da cultura popular as imaxes do corpo grotesco e as expresións referidas a determinadas 

partes do corpo como órganos xenitais, traseiro ou ventre, teñen unha grande 

importancia, e as cantigas de escarnio non son unha excepción
386

.  Sen perder de vista 

que a concepción da risa variou ao longo dos séculos, e o que para nos é digno de rirse 

podería non selo para os homes e mulleres doutros tempos (e viceversa), a crítica e 

sátira que caracterizaba estas composicións non podía estar exenta da risa e non 

exclusivamente moralizante, porque un ataque persoal dun trobador a un xograr ou entre 

trobadores, por exemplo, non incluía ningunha intención de impartir ensinanzas morais; 

o que pretendía era en todo caso o escarnio e un risa libre e liberadora, e así sucedía en 

numerosas cantigas
387

. Foi na arte das igrexas e nos seus programas iconográficos onde 

o carácter moralizante tivo preeminencia, aínda que isto non exclúe o feito de que 

suscitaran un sorriso
388

. 
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 CARRACEDO FRAGA, J. (trad.), Carmina Burana: poemas de amor, Galaxia, Santiago de 

Compostela, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004. 
386

 Sobre o vocabulario e linguaxe da cultura popular, BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., pp. 

284 e seg. Bajtin institúe na súa obra unha separación tallante entre o vocabulario “familiar”, 

característico da cultura popular, e o “oficial” e literario, característico da cultura “letrada” (pp. 287-288). 

Aínda que non estamos de acordo coa oposición entre ámbolos dous vocabularios e no traballo tratamos 

de insistir máis nas conexións entre as dúas culturas, si acordamos en que o denominado por Bajtin 

vocabulario familiar é o propio da cultura popular. Polo tanto, non é desacertado incluír este tipo de 

cantigas como parte desta cultura, aínda que teña tamén características da cultura letrada e de autoría 

individual. 
387

 Como nesta sátira a un segrel, tamén soldado, nunha cantiga de Martin Soarez, trobador portugués: 

“Nostro Senhor, com‟eu ando coitado / con estas manhas que mi quisestes dar: / sô[o] mui gran 

putanheir‟ aficado / e pago-me muito dos dados jogar; / des ir are i mui gran sabor de morar / per estas 

ruas, vivend‟apartado. // Podera-m‟eu ben, se foss‟avegoso, / caer en bon prez e onrado ser; / mais pago-

m‟eu deste foder astroso / e destas tabernas e deste beber; / e, poise u já mais non posso [i] valer, / 

quero-m‟andar per eu seja viçoso. // E pois eu entendo que ren non valho / nen [ar] ei por outra bondad‟ a 

catar, / non quer‟eu perder este fodestalho / nen estas putas nen [aqu]est‟entençar, / nen quer‟ir per outras 

fronteiras andar, / perdend‟o viço‟ e dando-mi trabalho. // Ainda eu outras manhas avia, / per que eu non 

posso já muito valer: / nunca vos entro na tafularia / que lh‟i non aja algún preit‟ a volver, / por que ei 

pois en [mui] gran coita ser, / e fugir, [por] guarir na putaria. // E pois, quando me ve[j]o en meu lezer, / 

merendo logo, e pois vou mia via; / e leix[o] i putas de mi ben dizer, / e de mias manhas e de mia folia.”, 

M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, p. 650; ou NEVES, O., Cantigas obscenas de escárnio e 

maldizer, Editorial Notícias, Lisboa, 2004, pp. 76-77. 
388

 Na arte galega temos un exemplo fantástico nunha serie de canzorros da igrexa parroquial de San 

Pedro de Angoares (Ponteareas), nos que hai unha intención moralizante e admonitoria máis aló dunha 

simple representaciñn do grotesco nun espazo marxinal: “En Angoares faise patente o uso dunha linguaxe 

escultórica que Manuel Antonio Castiñeiras define como stilus mediocris, no que se emprega un realismo 

grotesco, cómico, adaptado para os rústicos, con esaxeracións nos xestos faciais, provocación e ruído 

suxerido polo acompañamento musical. Todo isto establece unha admonición, condena das baixas 

paixóns fronte ao modelo de perfección do monxe, e define os límites do profano, da virtude e do vicio.” 

Os canzorros representan os pecados da gula, a luxuria e a ira, complementados cos castigos impostos a 

personaxes como o acróbata, así como referencias ao maléfico e demoníaco representados por animais e 

un xograr. As imaxes están recollidas no Anexo, nº 22. GARCÍA GUINEA, M. Á., PÉREZ GONZÁLEZ, 

J. Mª (dirs.), Enciclopedia del Románico en Galicia. Pontevedra, op. cit., vol. I, pp. 178-179. 
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En moitos dos casos o vocabulario obsceno ten unha presenza destacada, pois 

había unha estreita relación entre a risa e a actividade sexual. De feito, a imaxe do corpo 

nu, especialmente se a nudez era involuntaria, era do máis cómico para o home 

medieval
389

, como vimos tamén en representacións anteriores. En ocasións, soamente se 

buscaba a risa
390

; noutras, tamén a sátira cara a certos grupos sociais. Por exemplo, a 

sátira que recibía o estamento eclesiástico, xa fora polo seu apetito sexual ou no tocante 

aos actos de comer e beber, era bastante frecuente
391

.  

Neste tipo de cantigas apréciase tamén a total liberdade que fai que os autores 

cheguen a tratar de xeito paródico incluso certos aspectos do dogma e relixión cristiáns, 

cometendo blasfemia. Hai algúns exemplos mesmo de autores significativos que debían 

constituír exemplos morais pola súa posición social, en concreto do monarca castelá 

Afonso X
392

.  

Moitas das cantigas, xa fora polo seu vocabulario, pola temática ou pola sátira e 

a parodia, tiñan a risa libre como compañeira, e compartían características con outras 

fontes medievais nas que esta risa era tamén protagonista
393

. 
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 “Ademais do humor culinario hai outro ridiculum moi popular. Non hai nada máis cómico para o 

home medieval que un espido involuntario”. CURTIUS, R., Literatura europea y Edad Media Latina, 

vol. II, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1984, 4ª reimpresión, p. 615.  
390

 Así acontece con esta cantiga de Afonso Eanes do Coton: “Marinha, en tanto folegares / tenho eu por 

desaguisado; / e sôo mui maravilhado / de ti, por non [ar]rebentares: / ca che tapo eu [d]aquesta minha / 

boca a ta boca, Marinha; / e con estes narizes meus / tapo eu, Marinha, os teus; / e co‟as mâos as orelhas, / 

os olhos e as sobrancelhas; / tapo-t‟ ao primeiro sono / da mia pissa o teu cono, / como me non vej‟ a 

nengûu, / e dos colhôes esse cu. / Como non rebentas, Marinha?” NEVES, O., Cantigas obscenas…, op. 

cit., p. 30. 
391

 Pódese ler unha cantiga destas características no Anexo, nº 3. Sobre o humor popular e a sátira libre ao 

estamento eclesiástico nos séculos XVI e XVII, ver CARO BAROJA, J., Las formas complejas…, op. 

cit., pp. 184-188. 
392

 Pódese ler unha cantiga con esta parodia do monarca castelá Afonso X no Anexo, nº 4. BREA, M., 

(coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, pp. 148-149; ou NEVES, O., Cantigas obscenas…, op. cit., pp. 

114-115. O editor explica o sentido da cantiga na páxina 117: “Esta cantiga xorde bastante maltratada nas 

transcricións, sobre todo a primeira estrofa. O seu sentido é, igualmente, difícil de descifrar. Parece 

resumirse a unha relación sexual, no día da Paixón de Cristo, en que a soldadeira dá a entender que non a 

consumou, por respecto ao día, e de aí o seu sufrimento ao se abster de algo que a compracía.” O caso do 

rei Afonso X é especialmente curioso, pois ao mesmo tempo que compoñía este tipo de cantigas, incluía 

esta lei nas Partidas: “De la deshonra que hace un hombre a otro por cánticas o por rimas: infaman e 

deshonran unos  a otros no tan solamente por palabras más aún por escrituras haciendo cantigas o rimas o 

dic-tados malos de los que tienen sabor de enfamar. Es-to hacen, a las veces paladinamente e, a las veces 

encubiertamente echando aquellos escritos malos en las casas de los grandes señores o en las iglesias o en 

las plazas comunales de las ciudades e de las villas porque cada uno no lo podría leer. […] Otrosí, 

defendieron que ningún hombre no sea osado de cantar cantigas ni decir rimas ni dictados que fuesen 

hechos por deshonra o por denuesto de otro.” ALFONSO X, Las Partidas, op. cit., Partida VII, Título IX 

(“De las deshonras quiera sean hechas e dichas a los vivos o contra los muertos o de famosos libelos”), 

Ley III (“De la deshonra que hace un hombre a otro por cánticas o por rimas”), pp. 912-913. 
393

 Por exemplo, o chamado “realismo grotesco”, un estilo caracterizado pola esaxeración, o 

hiperbolismo, a profusión e o exceso. BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., p. 273. Sobre a imaxe 



204 

 

Outros exemplos podémolos atopar no refraneiro. Como se dixo anteriormente, 

non debemos esquecer que a concepción da risa variou ao longo dos séculos, o que 

significa que un refrán que para nós non suscita risa, si o podía facer na Idade Media, e 

viceversa. Os refráns son pequenas mostras de sabedoría popular que aportan unha 

ensinanza aplicable a un contexto concreto
394

. A súa intención primaria, polo tanto, non 

era suscitar a risa. Sen embargo, o seu vocabulario, ironía e temática cotiá, ás veces, 

como no caso das cantigas, escatolóxica ou obscena, podían provocar a risa
395

. É 

interesante aportar algúns exemplos do século XV, aínda que a fonte non sexa 

especificamente galega: “Más pobre estoy que puta en Cuaresma”, “No son todos los 

hombres los que mean a la pared” (non se debe xulgar as cousas polas sinais exteriores), 

“Putas y tuertos, todos somos vueltos” (todos somos iguais, da mesma condición), 

“Suegra, ni de barro buena”, ou “Xñ!, cagará el prior” (altéranse os plans para o 

capricho do poderoso)
396

. 

Os exemplos do refraneiro, das cantigas e especialmente da blasfemia ou da 

mofa ao dogma da que se queixaban os cóengos e bispo durante a revolta compostelá xa 

comentada, son exemplos da risa popular, libre e liberadora. O refraneiro porque nos 

sitúa na vida cotiá e ante unha sabedoría práctica na que a ensinanza non está exenta de 

graza e sentido do humor, atributos característicos da concepción da vida optimista da 

cultura popular. As cantigas porque nos colocan ante a risa e o escarnio mediante un 

vocabulario inherente á liberdade e á irreverencia que xurdía especialmente neste 

                                                                                                                                               
grotesca do corpo en Rabelais e as súas fontes, ver as pp. 273-393. Unha cantiga dun xograr chamado 

Caldeiron pode ser un bo exemplo deste estilo: “Ûa donzela coitado / d‟ amor por si me faz andar; / e en 

sas feituras falar / quero eu, come namorado: / rostr‟ agudo come foron, / barva no queix‟ e no granhon, /  

o ventre grand‟ e inchado. // Sobrancelhas mesturadas, / grandes e mui cabeludas, / sobre-los olhos 

merjudas; / e as tetas pendoradas / e mui grandes, per boa fé; / á un palm‟ e meio no pé / e no cñs três 

polegadas. // A testa ten enrugada / e os olhos encovados, / dentes pintos come dados… / e acabei, de 

passada. / Atal a fez Nostro Senhor: / mui sen doair‟ e sen sabor, / des i mui pobr‟ e forçada.” BREA, M. 

(coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, pp. 174-175. Esta cantiga amosa unha grande similitude coas 

descricións das serranas do Arcipreste de Hita no seu Libro de Buen Amor. RUIZ, J., ARCIPRESTE DE 

HITA, Libro de buen amor, ed. por JOSET, J., Taurus, Madrid, 1990, pp. 405 e seg. 

394
 Unha ensinanza que ademais se consideraba válida, dado que os refráns, debido á súa antigüidade, 

eran estimados como unha sabedoría verdadeira. Hai algún exemplo desta concepción nas cantigas, por 

exemplo nesta de Nuno Fernandez, trobador cabaleiro do segundo tercio do século XIII, “De longas vias, 

mui longas mentiras”:  “[aqu]este verv’ antigu’ é verdadeiro”. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, 

op. cit., vol. II, p. 686. 
395

 Tamén existen casos da representación artística de refráns cun carácter moralizante, como por exemplo 

nas sillerías de coro de Celanova, Mondoñedo e Xunqueira de Ambía (s. XVI). Ver ROSENDE 

VALDÉS, A., “Los refranes en las sillerías de coro de Celanova y Mondoðedo”, Boletín auriense, nºs 

XIV-XV (1986), Museo Arqueológico Provincial, pp. 85-98. 
396

 LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., pp. 128, 138, 153, 

176 e 188 respectivamente. As aclaracións pertencen á edición. 
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contexto. E a blasfemia e mofa porque son un claro exemplo de confianza e da falta de 

temor perante o dogma e o poder espiritual da Igrexa, expresadas mediante a palabra 

libre e a risa que nestes casos si chegaron a ser reprobadas mais sen perder a súa 

presenza e mesmo aval (recordemos a festa do bispiño). A risa na Idade Media dá conta 

novamente da compatibilidade do aparentemente incompatible (desde un punto de vista 

contemporáneo) na mentalidade medieval: a naturalidade do feito de rirse do máis 

sagrado e polo tanto do máis temido, sen que iso signifique perderlle o respecto. A 

actitude vital e a concepción da vida eran diferentes. 

 

Nestas páxinas, fomos destacando os diversos significados, concepcións e 

representacións da risa. Desde o punto de vista da cultura popular, a risa non soamente 

era unha manifestación de ledicia, senón que tamén é un símbolo de vida. Non 

significaba o mesmo para o cristianismo, que a relacionaba co pecado coa base de que 

Cristo nunca rira, ou polo menos a súa risa non quedou reflectida na Biblia; por ese 

motivo, non debía formar parte da súa natureza humana nin de todos aqueles que 

trataran de imitalo na súa vida. Isto desencadeou un destacado debate entre numerosos 

filósofos cristiáns, debate que tomou novas formas tralo coñecemento da filosofía 

aristotelista. Nos séculos baixomedievais, a postura da Igrexa perante a risa adoptou 

novos matices, e incluso aproveitouna como recurso na súa predicación, pero como un 

medio máis ca como finalidade; nunca chegou a concibila como a concibía a cultura 

popular, mais respectou ao longo do período medieval os seus significados. A risa foi 

reprobada e marxinada, pero tamén serviu como medio de liberación e expresión dunha 

concepciñn de vida determinada, na que a vida non era soamente un “val de bágoas” e 

non era preciso agardar ata o Paraíso para manifestar con este xesto tan humano a nosa 

felicidade. 
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5. 2. O canto, a música, a danza e o baile
397

 

Desde tempos prehistóricos, o ser humano sentiu a necesidade interior de crear 

son e de moverse ao seu ritmo. Quizais esta necesidade respondía a unha maneira máis 

de imitar a unha natureza da que se sentía parte e partícipe, aos paxaros e outros animais 

ou ao vento ou o pausado ritmo das ondas do mar; ou quizais os nosos antepasados 

atoparon unha nova forma de comunicación máis axeitada para certas manifestacións da 

súa cultura. Sexa como for, o caso é que o canto e a música e a súa expresión rítmica 

corporal acompañaron ao ser humano desde fai miles de anos. É importante destacar 

unha primeira característica que tanto a música e o canto como a danza e o baile 

cumpriron desde os seus inicios: son manifestacións colectivas, pertencen ao grupo; as 

súas máis antigas representacións, en gravados ou pintura, foron feitas para seren vistas 

pola comunidade, e os máis antigos instrumentos, con todo o tempo que levaba consigo 

a súa construción, soaban para seren escoitados polo grupo, que podería así bailar ao seu 

ritmo. Ningunha delas tiña sentido dunha forma individualizada.  

E como segunda característica, estaría a conexión da música e a danza co 

sagrado. Ámbalas dúas xogaban un papel importante na relación entre a divindade e o 

ser humano nos pobos da Antigüidade. Así se manifesta na fonte fundamental para o 

estudo do cristianismo: a Biblia. En primeiro lugar, pola presenza do libro “El Cantar de 

los cantares”, que xa manifesta a importancia do canto na relaciñn entre o ser humano e 

a divindade xudía, neste caso. E segundo, porque outros pasaxes máis concretos amosan 

de novo esta estreita conexión entre a música e a danza e a loanza a Deus, como por 

exemplo na historia do rei David: 

                                                 
397

 O obxectivo deste apartado non é o de realizar unha Historia da música na Idade Media galega; hai xa 

unha boa bibliografía sobre o tema. A finalidade será analizar a existencia ou presenza da música, a súa 

concepción e características, especialmente da música, canto, danza e baile populares. Sobre a historia da 

música medieval en Galicia, ALÉN, Mª P., Historia da música galega. Cantos cantigas e cánticos, 

Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1997; CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais na tradición 

galega, Difusora de Letras, Artes e Ideas, Ourense, 2009; LÓPEZ-CALO, J., La música medieval en 

Galicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1982; LÓPEZ-CALO, J. (dir.), Los Instrumentos 

del Pórtico de la Gloria: su reconstrucción y la música de su tiempo, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 

A Coruña, 1993; LÓPEZ COBAS, L., Historia da música en Galicia, Ouvirmos, Lugo, 2013; 

VILLANUEVA, C. (coord.), Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. Música, II vols., 

Museo do Pobo Galego, A Coruña, 1998. Sobre a danza e o baile, temos algunhas mencións á súa 

existencia, mais non sobre a súa forma exacta. Destacan os traballos sobre as danzas gremiais na baixa 

Idade Media: COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, L., “A danza de espadas no corpus de Redondela”, en 

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos de festa en Galicia, t. II, Fundación Caixa Galicia, A 

Coruña, 2006-2008, pp. 40-43; GONZÁLEZ PÉREZ, C., As penlas e a danza de espadas, Instituto de 

Estudios Galegos “P. Sarmiento”, Vigo, 1987; LINARES, J., O baile en Galicia, Editorial Galaxia, Vigo, 

1986. 
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 “Cando David volveu á súa casa para bendicila, Mical, filla de Saúl, saíulle ao seu 

encontro, dicindo: «Que gloria hoxe para o rei de Israel terse espido aos ollos das servas 

dos seus servos como se denuda un xograr!» David respondeu a Mical: «Diante de 

Yavé, que con preferencia ao teu pai e a toda a túa casa me elixiu para facerme xefe do 

seu pobo, de Israel, danzarei eu, e aínda máis vil ca isto quero parecer e rebaixarme 

máis aos teus ollos, e serei así honrado aos ollos das servas das que ti falaches.»”
398

   

 

Neste fragmento, o rei David defínese como “vil” mais non polo feito de danzar, 

senón por facelo espido (como un xograr!, segundo o tradutor), pois na Biblia hai outras 

pasaxes nas que se convida a loar a Yavé desta maneira
399

. En todas elas apréciase a 

conexión entre a danza e o culto, máis tamén a relación entre a danza, a música, a 

alegría e o xúbilo. E, ao mesmo tempo, nos recorda o vínculo entre o culto e o xúbilo, 

moi presente na relixiosidade popular. 

 

5. 2. 1. A concepción da música, canto, danza e baile na Idade Media 

A música e o baile, polos motivos que se acaban de expoñer, non deberían por 

qué ter unha consideración negativa no cristianismo, e así sucedeu en parte. Sen 

embargo, tamén xogaban un importante papel nas celebracións e o culto dos pobos 

pagáns, polo que, como no caso da risa, a ambigüidade no relativo á súa concepción era 

unha das súas características. Estrabón fixo mención das danzas que realizaban os 

galaicos nos seus banquetes e celebracións:  

“Realizan os seus banquetes sentados, con asentos construídos arredor do muro e 

séntanse segundo a idade e o rango (os manxares circulan en rolda); e no momento da 

bebida danzan en coro e ao son da frauta e a trompeta, pero tamén dan saltos e 

                                                 
398

 II Samuel, 6, 20-22. Esta pasaxe compleméntase coas seguintes: “David e toda a casa de Israel ían 

danzando diante de Yavé con tódalas súas forzas, con arpas, salterios, adufes, frautas e címbalos.”; 

“Cando os que levaban o arca de Yavé levaban camiñados seis pasos, sacrificaban un boi e un carneiro 

cebado, David danzaba con toda a súa forza diante de Yavé e vestía un efod de liño. Así subiron David e 

toda a casa de Israel entre gritos de xúbilo e soar de trompetas. Cando o arca de Yavé chegou á cidade de 

David, Micol, filla de Saúl, mirou pola ventá; e ao ver ao rei David saltando e danzando diante de Yavé, 

menosprezouno no seu corazón.” II Samuel, 6, 5 e 13-16 respectivamente. MARTÍN NIETO, E. (trad.), 

La Santa Biblia, op. cit., pp. 358, 357 e 358 respectivamente. 

399
 “Aleluia! Cantade a Yavé un cántico novo, loádelle na asemblea dos piadosos. / Alégrese Israel no 

seu Facedor, exulten polo seu rei os fillos de Sión. / Loen o seu nome con danzas, toquen para el con o 

tambor e a cítara”. Salmos 149, 1-3. Ou no salmo seguinte: “Aleluia! Loade a Deus no seu santuario, 

loádelle no seu maxestoso firmamento. / Loádelle polas súas fazañas, loádelle pola súa inmensa grandeza. 

/ Loádelle ao son das trompetas, loádelle co salterio e a cítara. / Loádelle con tambores e danzas, loádelle 

coas cordas e a frauta. / Loádelle con címbalos sonoros, loádelle con címbalos resoantes. / Todo canto 

respira loe a Yavé. Aleluia!” Salmos 150, 1-6. MARTÍN NIETO, E. (trad.), La Santa Biblia, op. cit., p. 

859 ámbalas dúas citas. 
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póñense en crequenas, e en Bastetania danzan incluso as mulleres mesturándose cos 

homes e colléndose das mans uns aos outros.”
400

   

 

Estas danzas en relación co culto a deuses pagáns, así como outros restos de 

paganismo, estiveron fortemente enraizados no noroeste peninsular, e por iso no II 

Concilio de Braga prohibíase aos cristiáns gardar as tradicións dos xentís ou guiarse 

polo curso da lúa ou as estrelas
401

.  

A música e o baile podían ser polo tanto manifestación de loanza a Deus, pero 

tamén un resto de paganismo, o que fixo que a Igrexa considerara necesario poñer uns 

límites. Xa nos concilios hispano-visigóticos os bailes e certo tipo de música foron 

prohibidos. Así se estipulaba no III Concilio de Toledo do ano 589: 

“Debe extirparse radicalmente a costume irrelixiosa que soe practicar o pobo nas festas 

dos santos, de modo que as xentes que deben acudir aos oficios divinos, entréganse a 

danzas e cancións indecorosas. Co que non só se danan a si mesmos, senón que 

estorban a celebración dos oficios dos relixiosos. Que esta costume se vexa desterrada 

de toda España, o encomenda moi de veras o concilio, ao coidado dos bispos e dos 

xuíces.”
402

 

 

O pobo, tal como facía o de Israel, manifestaba a súa alegría nos días das 

festividades relixiosas a través do canto e do baile. E o que quizais era o peor para a 

xerarquía eclesiástica: non acudían ou estorbaban os oficios relixiosos. Sen embargo, a 

música en si non era prohibida e mantivo a súa presenza no templo, especialmente o 

canto, máis ca a música instrumental. De feito, no mesmo concilio establecíase que se 
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 Estrabón, referíndose aos habitantes das montañas, os que bordean o lado norte de Iberia: galaicos, 

astures e cántabros ata vascóns e Pireneos; a forma de vida de todos eles é moi similar. ESTRABÓN, 

Geografía de Iberia, op. cit., libro III, 3: Lusitania, 7 (“Sigue la etnografía, alimentaciñn, juegos, 

banquetes, derecho”), p. 220. Hai outra referencia en paxinas posteriores: “Algúns afirman que os 

galaicos non teñen deuses e que os celtíberos e os seus vecinos do norte <fan sacrificios> a un deus sen 

nome nas noites de lúa chea diante das portas das aldeas, e que con toda a familia danzan e 

permanecen en vela toda a noite.” Libro III, 4: Mediterráneo e interior, 16 (“Producciones. Clima y 

cultura. Fichas etnográficas”), pp. 259-260.  
401

 VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 103, canon nº LXXII dos Capitula Martini. Unha 

costume que parece ter chegado ata o século XX como recolleu o xuíz andaluz de Viana do Bolo Nicolás 

Tenorio, no seu libro La aldea Gallega. Referencias tamén a este autor en CARO BAROJA, J., Los 

pueblos de España, vol. II, Istmo, Madrid, 1981, 3ª ed., p. 363; e CARPINTERO ARIAS, P., Os 

instrumentos musicais…, op. cit., pp. 191-192. 
402

 VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 133, canon nº 23: “Que se prohiban os bailes nas 

festas natalicias dos santos”. 
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levasen os corpos dos relixiosos á súa sepultura soamente entre salmos e as voces dos 

cantores, e de ningún outro tipo
403

. 

En Galicia, san Martiño de Dume tamén clamaba poucos anos antes contra este 

tipo de costumes na súa obra De correctione rusticorum: 

“Abandonastes o santo sortilexio, ou sexa, o Símbolo que recibistes no bautismo, que é 

«Creo en Deus pai todopoderoso», e a oración do Señor, é dicir, «Pai noso que estás no 

ceo», e practicades diabólicos encantamentos e cantos máxicos.”
404

  

  

Con todo, e a pesares das prohibicións e censuras, o propio estamento 

eclesiástico era partícipe destes bailes e mesmo espectáculos. Valerio do Bierzo, no 

século VII, fai referencia e critica a un clérigo da diócese de Astorga chamado Xusto 

por este motivo: 

“Esquecéndose das súas ordes inxustamente recibidas, comezou a bailar de xeito 

vulgar e a voltas no obsceno desvarío da teatral inmodestia, movendo os brazos 

nesta dirección e de forma circular os seus lascivos pés, indo de un lado para outro con 

desmesurados pasos sincronizados pola rutina da danza e voando nos seus trémulos pés, 

cantando cancións perversas, pavorosas músicas dunha depravada danza, portando 

con iso a demoníaca ruína da obscenidade.”
405

 

  

Estas fontes poñen de manifesto que o canto non era condenado, senón soamente 

certos tipos; a música nunca perdeu a súa presenza na Igrexa e mantivo a súa valoración 

positiva, tal como na Antigüidade clásica, e así se pode ver nas Etimoloxías de san 

Isidoro, onde o santo hispalense escribiu que “ningunha disciplina pode ser perfecta sen 

a música”, así como outras virtudes ben valoradas como excitar aos combatentes en 

batalla, animar o espírito no traballo, aplacar os ánimos excitados, etc.
406

 Polo tanto, a 

                                                 
403

 “Os corpos de tódolos relixiosos que chamados por Deus parten desta vida, deben ser levados ata 

a sepultura entre salmos soamente e as voces dos cantores; e prohibimos terminantemente as cancións 

fúnebres que ordinariamente soen cantarse aos defuntos e que os familiares e os servos os acompañen 

entre golpes de peito.” VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 132-133. Canon nº 22: “Que os 

corpos dos relixiosos se leven a soterrar cantando salmos soamente”. 
404

 LÓPEZ PEREIRA, X. E. (ed. e trad.), Cultura, relixión…, op. cit., p. 95. 
405

 VALERIO DEL BIERZO, Autobiografía, op. cit., p. 107. 
406

 “Ningunha disciplina pode ser perfecta sen a música; sen ela nada existe. Afírmase que o mundo 

mesmo foi composto de acordo cunha certa harmonía de sons, e que incluso o ceo xira baixo a influencia 

modular da harmonía. A música move os afectos e provoca na alma diferentes sensacións. Nas batallas, 

os acordes das trompetas excitan aos contendentes, e canto máis exaltado é o seu son, tanto maior é o 

ardor no combate. O canto anima tamén aos remeiros; a música propicia o espírito para entregarse ao 

traballo; as melodías atenúan a fatiga que provoca calquera clase de ocupación. A música aplaca os 

ánimos excitados, como se le en David, quen, por medio da arte musical, liberou a Saúl do espírito 
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causa das críticas non estaba en relación coa música ou danzas en si mesmas, senón por 

outros actos pecaminosos que xeralmente levaban asociados, tales como, no caso da 

anterior censura de Valerio do Bierzo, a falta de honestidade (por facelo en público) e a 

sensualidade e perversidade asociadas. Nos séculos baixomedievais, esta concepción 

positiva ou cando menos “neutra” do baile ou da danza continuou, como se pode 

apreciar na obra do catalán Eiximenis: 

“[…] do outro bailar que vén do ardor e do acendemento do amor de Deus, e tal baile 

dáse no Paraíso, do que cantan Cum pascis inter lilia sceptus coreis virginum [himno do 

Común de Virxes]. E quere dicir, falando a Xesucristo, que el, na súa gloria, é servido 

entre os santos da súa grande pureza e está arrodeado de bailes de virxes que ante el 

cantan continuamente e loan as grandes grazas que el lles outorgou […] Por todas estas 

cousas, semella que bailar por si mesmo non é malo, senón pola mala intención do 

bailador. É ben certo que algunhas vans e tolas cousas fan  hoxe os bailadores vans que 

para nada farían os homes santos cando o amor e fervor divino os move a espiritual e 

virtuoso baile. Polo que dixen, para gardarse da luxuria un debe gardarse ben de bailar e 

rir tolamente.”
407

 

 

O capítulo de san Isidoro dedicado á música tamén é un bo exemplo de que, nos 

primeiros séculos medievais, o que os eruditos realizaban era unha reflexión filosófica 

arredor da música como concepto, máis ca sobre a música entendida como produto 

físico dunha persoa
408

; terían que pasar uns cantos séculos, trala recuperación da 

filosofía aristotelista, para que a música como saber práctico acadara un estatuto 

importante, así como os seus practicantes, os músicos
409

. Con todo, a reflexión de san 

                                                                                                                                               
inmundo. As bestas mesmas, como as serpes, as aves ou os delfíns, séntense atraídas pola música e 

escoitan a súa harmonía. E incluso cando falamos, e tamén as íntimas pulsacións das nosas veas, amosan 

polos seus ritmos a súa vinculación ás virtudes da harmonía.” ISIDORO DE SEVILA, Etimologías, op. 

cit., vol. I, Libro III (“Acerca de la matemática”), 17, 1-3, pp. 444-445. 
407

 EIXIMENIS, F., Terç del Crestià, cit. por MASSIP, F., “Danza y espectáculo en los caminos de 

peregrinación (ss. XII-XV)”, en LÓPEZ MARTÍNEZ-MORÁS, S. (et al., eds.), Identidad europea e 

intercambios culturales en el Camino de Santiago (Siglos XI-XV), Servizo de Publicacións da 

Universidade de Santiago de Compostela, 2013, pp. 263-300. Cita da p. 270. 
408

 Unha valoración semellante sobre a música podémola atopar séculos despois no Liber Sancti Iacobi: 

“Con esta arte cantan e tocan os mellores cantores na igrexa. Quen a ignora, pode certamente muxir ao 

estilo dos bois, mais non pode coðecer os mñdulos e tons da voz”. MORALEJO, A. (dir.), Liber Sancti 

Iacobi, op. cit.,  p. 507. 
409

 Aínda que a música xa formaba parte do quadrivium (aritmética, astronomía, xeometría e música) que, 

xunto co trivium (gramática, retórica e lóxica), constituían o programa académico das denominadas 

“Artes Liberais”; o seu estudo era obrigatorio para acceder ás facultades superiores de Dereito, Teoloxía 

ou Medicina. No reino de Castela, cursar o programa da Facultade de Artes equivalía a unha media de 

dous a catro anos na universidade de Salamanca, ou de catro anos na de Valladolid. Ver GUIJARRO 

GONZÁLEZ, S., Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la Castilla 

medieval, Instituto Antonio de Nebrija de estudios sobre la universidad, Universidad Carlos III de 

Madrid, Madrid, 2004, pp. 91-92.  Sobre a concepción instrumental e a teoría da música medieval como 

produto académico fronte á práctica instrumental, ver MEDINA, Á., “Los instrumentos en los teñricos 
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Isidoro non deixa de ser unha mostra da presenza da música na vida dos homes e 

mulleres desta época e nos seus actos. 

Vemos polo tanto que tanto a música e a danza como o baile comezaron os 

séculos medievais cunha concepción ambigua desde o punto de vista “oficial”, ben 

valorados na Biblia e por algúns dos máis importantes filósofos cristiáns, pero 

estreitamente ligados ao paganismo. Isto fixo que a música (especialmente o canto) e a 

danza estiveran ben consideradas como manifestación de culto ou mesmo como 

expresión do xúbilo da alma pura
410

, pero que foran miradas con reticencia no resto das 

súas expresións, especialmente fóra do ámbito sacro ou do espazo vinculado a el. Sen 

embargo, a música e o baile non desapareceron da vida cotiá e nin moito menos das 

festividades e celebracións nin tampouco do espazo sagrado, a pesares de que a 

documentación non é precisamente abundante ata pasado o ano mil
411

. No caso da 

cultura popular, tal como nos pobos da Antigüidade, a música e o baile podían ser unha 

expresión de ledicia ou dun estado de ánimo alegre, sen maiores pretensións ca o de 

disfrutar coa comunidade deste pracer para os sentidos. Mais tampouco chegaron a 

perder a súa conexión co sagrado, e de aí que as danzas devocionais non desapareceran 

e fosen as mesmas ou semellantes en numerosas casos. Ademais, xunto con outras 

manifestacións culturais, tamén cumprían o papel de transmisores de valores e 

coñecementos importantes na mentalidade das sociedades, constituíndo un sistema de 

aprendizaxe e comunicación. Como tódalas manifestacións propias da cultura popular, 

esta aprendizaxe tiña un carácter oral que pasaba de xeración en xeración, ademais de 

ser unha demostración colectiva e un medio para garantir a súa estabilidade. 

                                                                                                                                               
medievales”, en LÓPEZ-CALO, J. (dir.), Los Instrumentos del Pórtico de la Gloria: su reconstrucción y 

la música de su tiempo, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1993, pp. 133-160.  
410

 Xa se comentou una cita de san Isidoro a influencia que podía ter a música na alma e nas súas paixóns. 

Por iso, tiña sentido representar o paso dun estado de tristeza a alegría, unha figura alegórica para o paso 

do pecado á graza, mediante motivos musicais, especialmente nas entradas das igrexas, que simbolizaban 

esa transiciñn de tristeza a alegría coa entrada na casa do Seðor. “Ao ter establecido que a transición da 

tristeza á alegría, o que chamei a afluencia das paixóns, era unha figura alegórica para o paso do pecado á 

graza, e que se equiparaba a un movemento musical interior, temos que preguntarnos: como se traduce 

isto ao simbolismo musical nos pórticos das igrexas? Permítaseme primeiro situalo no contexto dos 

comezos, das entradas nun sentido máis amplo. A evidencia da frecuente existencia do tema de tristeza-a-

alegría nos primeiros tempos dos cristiáns é abrumadora. É tamén pictórica; e as imaxes que o demostran 

fan unha alusiñn inequívoca á súa dimensiñn musical”. CONNOLLY, T., “Entrando por la alegría del 

Seðor: Simbolismo musical en los pñrticos de las iglesias”, en LÓPEZ CALO, J. (dir.), Los Instrumentos 

del Pórtico de la Gloria: su reconstrucción y la música de su tiempo, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 

A Coruña, 1993, pp. 51-77. Cita da p. 63. 
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 Algúns exemplos desta continuidade e as súas formas en MASSIP, F., “Danza y espectáculo…”, op. 

cit., pp. 264-266 e 268 e seg. referidas ás danzas pascuais. 
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Fig. 27 e 28. Danzantes en dous dos relevos da fachada da igrexa altomedieval de Santa Eulalia de Bóveda, co que 
parecen ser os arcos florais tan característicos das danzas rituais412 

 

5. 2. 2. A presenza do canto, música, danza e baile populares na Idade Media 

galega 

Como acabamos de ver, a música, danza e baile comezaron a Idade Media con 

diversas consideracións, segundo foran relacionados coa relixión cristiá ou co 

paganismo, pero sen perder nunca a súa conexión co sagrado. A medida que o 

cristianismo se foi asentando, estas manifestacións foron perdendo esta conexión co 

paganismo, pero mantiveron unha dobre valoración na que un tipo de música tiña unha 

estatus máis elevado ca o outro: por un lado, a música e o canto sacros, estreitamente 

ligados ao culto e á loanza de Deus; polo outro, a música, o canto e o baile populares, 

compatibles tamén coa devoción pero estreitamente relacionados co ocio, a alegría e o 

divertimento. 

Antes de comezar coas manifestacións populares, imos facer un breve repaso á 

música e canto sacros. Aínda que non sexa o noso obxectivo analizar este tipo de 

música, foi unha realidade presente na vida dos homes e mulleres da Idade Media 
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 Son catro relevos os que hai na fachada; dous na pilastrón dereito e dous no esquerdo, situados á 

mesma altura. No pilastrón dereito hai, no relevo superior, cinco figuras danzantes, probablemente nenas, 

enmarcadas nunha orla vexetal, con talos de hedra nos laterais. No relevo inferior represéntase a figura 

danzante dunha muller sostendo unha grilanda grande. No pilastrón esquerdo as representacións dos dous 

relevos son semellantes. Pero no superior semellan ser cinco adultos e a figura solta do relevo inferior é 

un varón. Ver RODRÍGUEZ IGLESIAS, F. (dir. e ed.), Galicia. Arte, tomo IX (“Arte prehistñrica e 

romana”), Hércules Ediciñns, A Coruða, 1993, p. 461. Imaxes recollidas nas webs 

<http://eltablerodepiedra.blogspot.com.es/2009/03/danzantes-de-cibeles-en-hispania.html> e 

<http://www.fotolog.com/trotamundy/61747514/> (consultadas en xullo de 2015). Aínda hoxe en día se 

conservan danzas deste tipo en poboacións mariñeiras, realizadas especialmente o día da Virxe do Carme 

(16 de xullo). Ver COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, L., “A danza de arcos de Camariðas que veu de 

Cariðo”, en VÁZQUEZ GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos de festa en Galicia, op. cit., t. II, pp- 171-173. 

http://eltablerodepiedra.blogspot.com.es/2009/03/danzantes-de-cibeles-en-hispania.html
http://www.fotolog.com/trotamundy/61747514/


213 

 

galega, e polo tanto paga a pena facer unha breve mención ás fontes que manifestan a 

súa existencia e recordar, de paso, que os cantos litúrxicos podían ter asociadas certas 

danzas
413

. Estas fontes eran o códice de Fernando I (ano 1055), no que aparece a música 

realizada durante a liturxia mozárabe; o Códice Calixtino, a fonte galega máis 

importante para o estudo da música sacra, “o primeiro repertorio polifñnico de valor 

artístico de toda a Historia”
414

; un manuscrito do século XIII principalmente conservado 

na catedral lucense tamén coa música litúrxica; algúns fragmentos de códices na 

catedral de Ourense (dos séculos XI ao XIV) e na de Santiago (século XII); e outros 

restos en Pontevedra pertencentes a un Missale Compostellanum impreso en Monterrey 

en 1495. 

Xunto a este tipo de música sacra, tamén é significativo facer mención aos 

dramas litúrxicos nos que a música era protagonista. Estas pequenas representacións 

dalgúns dos principais momentos da vida de Xesús, sinxelas nun principio, constituían 

un complemento aos oficios relixiosos. Participaban os membros do estamento 

eclesiástico, sobre todo os membros do coro nas catedrais. Con estas pequenas 

representacións intentábase achegar a doutrina ó pobo, coa problemática de estar en 

latín, aínda que o argumento era de sobra coñecido; posteriormente, fixéronse en lingua 

vernácula. En Galicia, temos o exemplo da Visitatio sepulchri que se celebraba na 

catedral de Santiago desde o século XII, executada ó remate do oficio de matíns. 

Tratábase dunha representación moi sinxela, sen decorado, na que os papeis tanto das 

Marías como dos anxos eran realizados por rapaces con túnicas brancas, sen linguaxe 

xestual, e cun movemento case procesional entre o altar principal e o coro (espazos 

simbólicos que representan o sepulcro e a comunidade de fieis ós que se destinaba a boa 
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 Ver en MASSIP, F., “Danza y espectáculo…”, op. cit., p. 268 e seg. A propia misa, que era a principal 

manifestación de culto e devoción, podía ser cantada. Nas cantigas galaico-portuguesas faise mención a 

esta realidade. Por exemplo na cantiga de escarnio de Pedr‟ Amigo de Sevilha (segunda metade do século 

XIII) titulada “Hun cavaleyro, fi’ de clerigon”, na que se di na terceira estrofa: “El sse quer muyt‟ a seu 

poder onrrar, / ca se quer por mays fidalgo meter / de quantus á en tod‟ aquel logar / hu seu padre ben a 

missa cantou, / e non quer já por parent‟ acolher   hun seu sobrino que aquí chegou.” BREA, M. (coord.), 

Lírica profana…, op. cit., vol. II, pp. 751-752. E nos sínodos faise mención aos cantos dos oficios 

litúrxicos, polo que era o habitual. 
414

 LÓPEZ-CALO, J., La música medieval…, op. cit., p. 43. Sobre o resto de códices que se mencionan e 

que conservaron a música sacra, ver as pp. 11-23 (sobre o códice de Fernando I), e 55-65 (o resto de 

códices e pergameos). 
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nova)
415

. No fragmento conservado a notación é aquitana, do mesmo xeito ca noutros 

casos da Península, como na catedral de Vic
416

. 

Séculos despois, os sínodos recollen algunha mención a representacións 

realizadas en festividades especiais que ben podían contar con estas características, 

como no Corpus ou no día de Nadal na diocese bracarense: 

“Item, madamos e defendemos que na festa e noute de Natal nom cantem chanceletas 

nem outras cantigas algûuas nem façam jogos no coro nem na egreja, salvo se for 

algûua booa e devota representaçom assy como hé a do presepio ou dos Reix Maagoos 

ou doutras semelhantes a ellas.”
417 

 

Con todo, e a pesares da relevancia deste tipo de música na Idade Media, as 

características desta investigación fan que a nosa atención se focalice noutras 

manifestacións tanto musicais como de baile e danza. Manifestacións que non teñen por 

qué estar desligadas da devoción nin do sagrado (incluíndo o seu espazo), pero que si 

tiñan outra esencia, características e mesmo finalidade: as manifestacións populares. 

Aínda que non contamos coa mesma calidade de fontes, non hai dúbida de que, 

ademais da música sacra, había outras demostracións de música e de baile e danza. 

Desde o noso punto de vista, a principal diferenza e razón da separación estaría no 

suxeito protagonista. Isto implica que non imos tratar a música como o fixo san Isidoro 

e outros, para os que o músico era o que reflexionaba sobre a harmonía e o seu 

compoñente matemático. O noso enfoque céntrase no músico como practicante dun arte 

que, como dixemos, non foi valorado ata os séculos XII e especialmente o XIII. Dada 

esta evolución da figura do músico, a nosa atención situarase a partires dos séculos XI-

XII e na baixa Idade Media, período no que ademais as fontes aportan unha maior 

información sobre esta temática. 

A nosa concepción de música, danza e baile populares baséase, xa que logo, nos 

seus protagonistas e no contexto espacial. En xeral, a música sacra era ensinada nos 
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 Sobre este drama litúrxico, LORENZO GRADÍN, P.: “Teatro e espectáculo medievais no occidente 

peninsular”, en BREA, M. (coord.): A Idade Media, Hércules Ediciones, A Coruña, 2000, pp. 431-447. 

Cita da p. 434. 
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 GÓMEZ MUNTANÉ, Mª C., La música medieval en España, Edition Reichenberger, Kassel, 2001, p. 

63. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo II, p. 90, sínodo de D. Luís Pires 

(Braga, 1477), 14. Sobre dramas sacros na festa do Corpus en Galicia durante os séculos XVI e XVII, ver 

PÉREZ CONSTANTI, P., Notas Viejas…, op. cit., pp. 213-216. 
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mosteiros e escolas catedralicias, nas que os alumnos, profesores e executores eran 

membros do estamento eclesiástico. Era ademais unha música para ser tocada nos 

templos, espazos nos que tanto a danza como o baile foran oficialmente excluídos
418

. 

Era practicamente unha música de eclesiásticos para eclesiásticos. Sen embargo, na 

música e baile populares o protagonista é o pobo, entendendo como tal principalmente 

as clases baixas, aínda que tendo presente que, como xa dixemos noutras ocasións, a 

nobreza e membros da Igrexa tamén podían ser partícipes (e tiñan as súas danzas e 

música cortesá, que tratou de ser imitado na medida do posible pola poboación 

“popular”). Neste caso, é o pobo o que baila e danza e o que realiza a música que 

acompañaba estes movementos. E, dada a maior valoración da figura do músico nos 

séculos baixomedievais, algúns incluso chegan a facer desta actividade o seu medio de 

vida. Na música e baile popular é o pobo o que se entretén a si mesmo ou o que 

manifesta a súa devoción, sen mediación directa da Igrexa. 

Con todo, a realidade non se pode resumir nun parágrafo. Especialmente porque 

a clerecía tamén era partícipe desta cultura, como se pode apreciar en Europa nos 

Carmina Burana (os autores son clérigos), en Castela co Libro de buen amor (do 

arcipreste de Hita) ou en Galicia nalgunhas das cantigas galaico-portuguesas (algúns 

dos seus autores, como Airas Nunes, eran tamén clérigos), así como nos sínodos 

baixomedievais nos que se lles prohibe participar en bailes, banquetes, acudir ás 

tabernas, etc. Xunto con esta realidade, tamén iremos vendo que a música e o baile non 

desapareceu da igrexa e nin moito menos do espazo sacro, a música e o canto 

mantiveron a súa estreita relación coa devoción, os instrumentos foron ampliando a súa 

variedade e presenza, proseguiron as censuras eclesiásticas… É dicir, que a 

ambigüidade é de novo protagonista e non se poden fixar uns límites precisos ás 

manifestacións da cultura popular en xeral nin da música, canto, danza e baile en 

particular. 

 

5. 2. 2. 1. Os cantos de peregrinación e as vixilias 

 En primeiro lugar, imos centrarnos en dúas manifestacións de música e baile 

populares que estiveron relacionadas coa devoción, como unha maneira máis de 

relixiosidade e de comprender a relación coa divindade, pero nas que, a diferenza da 
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 No ano 744, polo papa Zacarías. LINARES, J., O baile en Galicia, op. cit., p. 19. 
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música sacra, a poboación era a principal protagonista: os cantos de peregrinación e as 

vixilias nos templos, especialmente en relación coa peregrinación a Santiago (mais non 

exclusivamente), e co Liber Sancti Iacobi como fonte principal. As circunstancias 

históricas posteriores fixeron que estas dúas manifestacións de devoción tiveran 

camiños diverxentes: os cantos de peregrinación mantiveron a súa continuidade, como 

se constata noutras fontes como as cantigas galaico-portuguesas; e as vixilias chegaron a 

ser prohibidas, como se indicará posteriormente. En segundo lugar, trataremos aquelas 

manifestacións que peor consideración tiveron desde o punto de vista “oficial” e mesmo 

foron reprobadas. Principalmente, determinados bailes e actos semellantes, xeralmente 

acompañados pola música e realizados polos xograres. Despois, analizaremos  as danzas 

e a música que, sen perder a súa conexión coa devoción, mantiveron o aval das 

autoridades tanto eclesiásticas como civís. E para finalizar por este percorrido sobre a 

presenza da música e baile populares na Idade Media galega, nos centraremos nun dos 

instrumentos fundamentais da nosa tradición musical: a gaita. 

 Os cantos de peregrinación constitúen unha forma máis de devoción popular. 

Como sucedía co rei David cando levaba a Arca da Alianza a Xerusalén, o pobo cantaba 

e danzaba como mostra de culto o loanza a Deus. Nunha peregrinación, que de por si 

constituía unha maneira máis de devoción a través de penitencia, non é estraño polo 

tanto que afloren diversas manifestacións de loanza á divindade. Na Idade Media, as 

peregrinacións tiñan un gran compoñente colectivo; aínda que a penitencia ou os 

beneficios espirituais foran individuais, o camiño adoitaba facerse acompañado sobre 

todo por motivos de seguridade, mais tamén porque a devoción popular é en moitos 

casos colectiva e compartida. É neste contexto no que xorden vivencias, contos e 

historias (como no caso dos Contos de Canterbury, na peregrinación a este santuario), e 

toda unha serie de emocións que podían desembocar no canto como unha manifestación 

de xúbilo ante o inmediato contacto co sagrado, ou simplemente como unha maneira de 

facer máis levadeiro o camiño.  

A principal característica da peregrinación xacobea é a súa universalidade, o que 

facía que cara a Santiago peregrinasen homes e mulleres de moitos países europeos, 

coas súas diferentes linguas e cantos, e que se ían mesturando ao longo do camiño. Nese 

marco os cantos, de marcada raíz popular, adquirían novas características e motivos 

grazas ás novas influencias, e algúns destes cantos ficaron por escrito (moi poucos en 

comparación cos que debeu de haber, pero é algo lóxico debido ao seu carácter 
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fundamentalmente oral). No Liber Sancti Iacobi consérvanse algúns destes cantos, 

composicións que, aínda que parecen na súa orixe composicións cultas, teñen tódolos 

indicios de ter pasado a cancións populares dados os seus elementos: o Ad honorem 

Regis summi, e o Dum pater familias. Incluso ámbolos dous himnos fan referencia a 

unha “melodía” preexistente, cun latín deformado, que debía de ser moi popular entre os 

peregrinos
419

. 

Estas dúas composicións eran cantadas na catedral compostelá xunto con outra 

música de carácter culto, e quizais tamén no Camiño. Tamén temos constancia nos 

séculos seguintes doutras melodías e mesmo bailes dos rapaces diante dos peregrinos en 

Compostela a cambio dunha propina, polo que canto e baile aparecen relacionados no 

marco das peregrinacións. Unha destas melodías cantadas, incluso coa notación, foi 

recollida por William Wey, “fellow” de Eton, no relato da súa peregrinación a Santiago 

do ano santo de 1454: 

“Sancte Jaco a Compostel da vose leve a votir tere 

Sancte Jaco bone baron de vose da de bon pardon 

Bona tempe, bona vye, bona vente, bon perpassi, 

Da istys kee sunt assen vna brank a wowse curtese.”
420

 

  

Mais xunto con estas, había outras manifestacións de música e canto na propia 

catedral, nun contexto temporal concreto: a noite. As vixilias constituían do mesmo 

xeito unha outra forma de devoción; caracterizábanse pola necesidade de pasar a noite 

previa a unha festividade importante nas proximidades dunha reliquia, crendo que desa 

maneira os efectos deste contacto co sagrado serían especialmente beneficiosos, 

salvíficos, salutíferos, etc., tendo o punto álxido no amencer. Esta crenza estaba 

fortemente asentada na mentalidade dos homes e mulleres da Idade Media, o que 

significaba que as vixilias podían atraer a un gran número de persoas, sobre todo se o 

santuario era da importancia que tiña a sé compostelá. Estas reunións de xente, como 

outras moitas reunións de carácter popular, tiñan un compoñente de xúbilo e alegría 
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 LÓPEZ-CALO, J., La música medieval…, op. cit., p. 36. Sobre estes himnos e os cantos de 

peregrinación a Santiago, ver as pp. 31-36. Ámbalos dous cantos aparecen no anexo das últimas páxinas, 

nºs 5 e 6. 
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 VÁZQUEZ DE PARGA, L., LACARRA, J. Mª, URÍA RÍU, J., (eds.), Las peregrinaciones a Santiago 

de Compostela, tomo III, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1949, pp. 129-130. 
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destacable tal e como se pode ler no Liber Sancti Iacobi, onde o gozo e a alegría eran os 

acompañantes dos cantos e dos diferentes instrumentos musicais tanxidos polos grupos 

de xentes reunidos pola súa devoción
421

. Esta mención pode ter un marcado matiz 

literario e propagandístico coa finalidade de atraer a máis peregrinos, e polo tanto non 

reflectir unha escena real por completo; sen embargo, si hai un fondo de realidade e 

veracidade
422

.  

As vixilias caracterizábanse realmente polos seus actos de carácter alegre e 

festivo. Uns actos que no século XII estaban ben considerados, e que sen embargo 

desde a baixa Idade Media chegaron a ser censurados así como incluso as propias 

vixilias, polas disolucións que nelas tiñan lugar, dado que o carácter popular e festivo 

rematou tendo máis preponderancia que o carácter puramente devocional (o que non 

significa que a devoción estivera ausente).  

 

5. 2. 2. 2. Os xograres 

Unha vez mencionadas estas cantigas e outros actos de culto e devoción 

respectados e alentados polas autoridades eclesiásticas, imos centrarnos nas 

manifestacións de música, canto e baile que podían estar mal consideradas. 

Comezaremos coas relacionadas cos xograres.  

Os xograres eran persoas (homes e mulleres) de moi diverso tipo e condición 

social pero que gañaban a vida a través do entretemento, xa fora con música, acrobacias, 

malabares, bailando, recitando, narrando contos e cantares, imitando, con monicreques e 

marionetas, etc., é dicir, con toda unha serie de actos que se poden denominar como 
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 “Con moito gozo se admira o que ve os grupos de peregrinos vixiantes arredor no venerable altar de 

Santiago. Sitúanse en grupos os teutóns nunha zona, os francos noutra, os italianos noutra, sostendo nas 

súas mans cirios acesos, cos que toda a igrexa se ilumina como co sol nun día moi claro. Cadaquén cos 

seus compatriotas fai á súa maneira e con xeito as vixilias. Uns tocan cítaras, outros liras, outros 

tímpanos, frautas, caramelas, trompetas, arpas, violíns, rodas británicas ou galas, outros velan 

cantando con diversas clases de instrumentos, outros choran os seus pecados, outros recitan salmos, 

outros dan esmolas aos pobres. Alí óense diversas clases de linguas, diversos sons de estranxeiros: falas e 

cantilenas dos teutóns, dos ingleses, dos gregos e das demais tribos e xentes das máis variadas partes do 

mundo. Non hai lingua non fala nas que non se oian as súas voces (Sal. 18, 4). Estas vixilias celébranse 

alí continuamente: uns veñen, outros retíranse e outros fan distintas ofrendas. Se alguén se achega triste, 

retírase alegre. Alí celébrase sempre unha continua solemnidade, prepárase a festa coidadosamente, 

practícase unha senlleira celebración día e noite, cántanse continuamente loanzas e xúbilos, alegrías e 

gozos. Alí dáse culto día e noite como unha única solemnidade cun gozo continuado para honra do Señor 

e do Apñstolo.” LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.), Códice Calixtino…, op. cit., p. 210. 
422

 LÓPEZ-CALO, J., La música medieval…, op. cit., p. 33. 
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espectáculos e mesmo teatralidade
423

. A súa orixe semella proceder precisamente do 

teatro clásico e artes escénicas, dado que San Isidoro menciona nas súas Etimoloxías 

certas personaxes ligadas a este ámbito que poderían ser os precursores do xograr 

medieval:  

“Os histriñns son os que, vestidos con roupas femininas, imitaban os xestos das 

mulleres impúdicas. De igual xeito, coas súas danzas representaban historias e feitos 

acontecidos. Se lles chama histrións porque este tipo de actores foi traído de Histria; ou 

porque representaban comedias urdidas con diferentes historias, como se lles dixera 

historións.”
424

 

 

O seu auditorio non era única e exclusivamente as clases baixas, nin o seu 

espazo as prazas das cidades; tamén podían actuar nas cortes da nobreza (e mesmo 

realeza) e no mundo rural, especialmente nas festividades
425

. 

É precisamente esta variedade de contextos a raíz dos prexuízos por parte da 

Igrexa pois, de novo, non era a música (no caso dos xograres músicos) a que estaba mal 

vista, senón sobre todo a vida errante que o seu oficio carrexaba. A falta de control e 

suxeición ás estruturas e normas sociais era o que estaba mal considerado. No caso 

doutros xograres e xograresas acróbatas ou que realizaban movementos ou danzas 

sensuais, a censura viña principalmente pola súa relación co erotismo e a luxuria. Un 

bonito exemplo de xograresa o temos no Libro de Apolonio, no que Tarsiana, filla de 

Apolonio, exerce esta actividade antes ca outras aínda peor consideradas, como a de 

soldadeira (por exemplo, María Balteira): 

“Luego el otro día, de buena madurguada, 

levantóse la duenya ricamiente adobada; 

                                                 
423

 Os xograres poden considerarse como un nexo entre o teatro clásico e o moderno, pero non realizaban 

teatro pois as súas actuacións non se podían considerar como tal. O xograr non transformaba o espazo e o 

tempo, non creaba unha realidade diferente fóra da cotidianidade, e non incorporaba o personaxe. Podía 

recitar as xestas de santos ou grandes homes nas batallas, podía disfrazarse e mesmo imitar, pero seguía a 

ser el mesmo, non outra persoa. En definitiva, non era un actor. Para máis datos, LORENZO GRADÍN, 

P., “Teatro e espectáculo…”, op. cit. 

424
 ISIDORO DE SEVILA, Etimologías, op. cit, vol. II, libro XVIII (“Acerca de la guerra y los juegos”), 

48, pp. 420-421. 
425

 As cantigas galaico-portuguesas dan conta desta realidade. No primeiro caso, temos o exemplo dun 

xograr que vai cantar á casa dun infanzñn, nunha cantiga de Martin Soarez: “Foi un dia Lopo jograr / a 

cas dun infançon cantar; / e mandou-lh‟ele por don dar / três couces na garganta; / e fui-lh‟ escass‟, a 

meu cuidar, / segundo com’el canta […]”. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., p. 644-645. Con 

respecto ás actuacións no ámbito rural, cabe destacar a súa presenza nas romarías e santuarios aos que 

acudían os campesiðos, e de aí as chamadas “cantigas de romaría”.  
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priso huna viola buena e bien tenprada, 

e salliñ al mercado violar por soldada.”  

 

“Començñ hunos viesos e hunos sones tales, 

que trayén grant dulçor e eran naturales; 

finchiénse de omes apriesa los portales, 

non les cabié en las plaças, subiénse a los poyales.”
426   

 

Este fragmento está dedicado a unha das protagonistas e polo tanto o autor 

realiza unha visiñn máis “amable” das xograresas. Sen embargo, tal como diciamos, era 

unha actividade mal vista e considerada de persoas viles (sobre todo no caso das 

mulleres), e de maneira especial se cobraban polos seus espectáculos. Así o regulaba o 

rei Afonso X: 

“ […] E otrosí los que son juglares e los remedadores e los hacedores de los carrahones 

que públicamente andan por el pueblo o cantan o bailan o hacen juegos por precio. Esto 

es porque se envilecen ante todos por aquel precio que los dan. Mas los que tañeren 

instrumentos o cantasen por hacer solaz así mismos o por hacer placer a sus enemigos o 

dar solaz a los reyes o a los otros seðores, no serían por esto enfamados”. 

 

“Ilustres personas son llamadas en latín las personas honradas e de gran guisa, e que son 

puestas en dignidades, así como los reyes e los que descienden de ellos, e los condes. 

[…] E estos tales, como quiera según las leyes pueden recibir las barraganas, tales 

mujeres hay que no deben recibir, así como la sierva o hija de la sierva, ni otrosí la que 

fuese aforada ni su hija, ni juglaresa ni sus hijas, ni tabernera, ni regatera, ni alcahueta 

ni sus hijas, ni otra persona ninguna de aquellas que son llamadas viles por razón de sí 

mismos o por razón de aquellos de que le descendieron. Pues no sería guisada cosa que 

la sangre de los nobles fuese embargada ni ayuntada a tan viles mujeres.”
427

 

 

                                                 
426

 ANÓNIMO, Libro de Apolonio, ed. por CORBELLA, D., Cátedra, Madrid, 1992, pp. 216-217, 

estrofas 426-427. 
427

 ALFONSO X, Las Partidas, op. cit., Partida VII, Título VI (“De los difamados”), Ley IV (“Por cuáles 

razones otras es el hombre enfamado por derecho haciendo alguna cosa que no debe), p. 903; e Partida 

IV, Título XIV (“De las otras mujeres que tienen los hombres que no son de bendiciones”), Ley III 

(“Cuáles mujeres son que no deben recibir por barraganas los hombres nobles e de gran linaje”), pp. 650-

651. 
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Nos sínodos da época a figura do xograr e similares tampouco contaba cunha 

boa concepción, e por ese motivo era unha das actividades á que os clérigos non debían 

prestar atención
428

. 

Aínda que mal considerados na maior parte dos casos, a primeira das leis 

anteriores é un testemuño de que a figura do xograr era tamén valorada, e de aí a súa 

presenza nas cortes (os que “dan solaz a reis e seðores”, como di o rei Afonso) e mesmo 

nas igrexas
429

, e especialmente entre as clases baixas como elemento de entretemento e 

disfrute, mais tamén como xeito de acceder ás historias dos heroes e outras narracións, 

así como a noticias e información doutras zonas e territorios.
430

 Esta faceta de 

intermediario entre a cultura letrada e a popular e difusor de novas era especialmente 

ben considerada.  

 

Fig. 29. Representación dun xograr nas Cantigas de Santa María. Nesta escena, a consideración do xograr é positiva pois 
é un fervente devoto de Sant María, que intercede por el431 

                                                 
428

 “Item precipiendo mandamus ut a crapula et ebrietate omnes clerici diligenter abstineant, oficia uel 

comercia secularia non exerceant, ioculatoribus, mimis et instrionibus non intendant, tabernas prorsus 

euitent, nisi forte necessitatis causa in itinere constituti; ad aleas, taxilos non ludant, nec huiusmodi ludis 

intersint; coronam aut tonsuram habeant competentem.” GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon 

hispanum, op. cit., tomo II, p. 21, sínodo de D. Frei Telo (Braga, 1281), 36. 
429

 Nas miniaturas das Cantigas de Santa María aparecen xograres nas casas dos cabaleiros e tamén nas 

igrexas. Ver MENÉNDEZ PIDAL, G., La España del siglo XIII leída en imágenes, Real Academia de la 

Historia, Madrid, 1986, pp. 235 e seg. 
430

 Tamén aparecen noutras situacións, como por exemplo testemuñas en documentos. Un xograr é 

testemuña no documento nº CIII (ano 1275) da colección diplomática do mosteiro de Monfero. 

REIGOSA LORENZO, R., Colección Diplomática del Monasterio de Santa María de Monfero, tese 

doutoral inédita, 1948. 
431

 ALFONSO X, Las Cantigas de Santa María…, op. cit., folio 15v. 
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A pesares das suspicacias, foi precisamente a Igrexa a que nos deixou unha 

grande parte das fontes que testemuñan a súa presenza. Neste caso, falamos 

especialmente de fontes artísticas e literarias, nas que se pode apreciar cómo estas 

representacións eran situadas nas marxes, o que era sinónimo de reprobación, tal como 

vimos no caso da risa. A considerable cantidade destas representacións dan conta da 

preocupación por parte da Igrexa, mais tamén da gran presenza da figura do xograr e 

polo tanto da súa música e do seu baile e actividades
432

. Unha presenza que foi 

constante ao longo da Idade Media e que tivo o seu maior auxe en Galicia nos séculos 

XIII e XIV, como protagonistas e sobre todo autores dunha boa parte da lírica galaico-

portuguesa.  

 

                                                 
432

 Sobre as representacións de xograres na arte, ver CID PRIEGO, C., “Las fiestas juglarescas en la 

Espaða medieval: sus representaciones artísticas”, en GARCÍA GUINEA, M. Á. (dir.), Fiestas, Juegos y 

Espectáculos en la España medieval. Actas del VII Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de 

Campoo (Palencia) del 18 al 21 de septiembre de 1995, Ediciones Polifemo, Madrid, 1999, pp. 93-109; 

GÓMEZ GÓMEZ, A., “Consideraciones sobre la iconografía de los juglares en el arte románico”, en 

GARCÍA GUINEA, M. Á. (dir.), Fiestas, Juegos y Espectáculos en la España medieval. Actas del VII 

Curso de Cultura Medieval, celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) del 18 al 21 de septiembre de 

1995, Ediciones Polifemo, Madrid, 1999, pp. 235-253; HUERTA HUERTA, P. L., “Entre el pecado y la 

diversión: las representaciones juglarescas en el románico espaðol”, en ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Mª S. 

(et. al.), El mensaje simbólico del imaginario románico, Fundación Santa María la Real, Palencia, 2007; 

ou YZQUIERDO PERRÍN, R., “Aspectos de la vida cotidiana en el Románico y gñtico de Galicia”, en 

LACARRA DUCAY, Mª C. (coord.), Arte y vida cotidiana en la época medieval, Instituciñn “Fernando 

el Catñlico”, Zaragoza, 2008, pp. 133-176, ou “Escenas de juglaría en el románico de Galicia”, en VV. 

AA., Vida cotidiana en la España Medieval. Actas del VI Curso de Cultura Medieval, Aguilar de 

Campoo (Palencia), 26-30 de sept. de 1994, Ediciones Polifemo, Madrid, 2004, pp. 125-154. 
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Fig. 30, 31 e 32. Músico con acróbata en San Martiño de Moaña (Moaña), acróbata en Santa María do Sar (Santiago) e 

contorsionista en Santa María de Verdía (Santiago). Escenas características dos xograres433 

 

É precisamente na literatura onde a súa presenza foi verdadeiramente salientable. 

No caso da literatura castelá, varias obras mencionan a figura do xograr e con diversos 

matices no seu significado. En primeiro lugar, no Libro de Alexandre. Nesta obra, 

pertencente ao mester de clerecía
434

, a figura do xograr ten, en xeral (como non podía 

ser doutra maneira), unha valoración negativa. Por exemplo, neste caso ao comezo, 

cando se critica a vida excesivamente libertina do xograr a través da súa escritura 

afastada das regras do seu mester:  

“Mester traigo fermoso,   non es de joglaría, 

mester es sin pecado,   ca es de clerezía 

fablar curso rimado   por la quaderna vía, 

a sílabas contadas,   ca es grant maestría.” (estrofa 2) 

 

Ou cando os critica polo seu excesivo interese polo diñeiro, tal e como reflectiu 

Afonso X nas leis anteditas: “non vin ganar averes, / ca non sñ joglaresa” (estrofa 

1884b)435. 

O Libro de Apolonio aporta tamén algún exemplo que acabamos de ver, e como 

última obra da literatura castelá recorremos ao Libro de buen amor. Na obra do 

Arcipreste de Hita, a figura do xograr está de novo presente. Polas características da súa 

                                                 
433

 Imaxes recollidas en GARCÍA GUINEA, M. Á., PÉREZ GONZÁLEZ, J. Mª (dirs.), Enciclopedia del 

Románico en Galicia. Pontevedra, op. cit., vol. I, p. 775, a primeira; e PÉREZ GONZÁLEZ, J. Mª (dir.), 

Enciclopedia del Románico en Galicia. A Coruña, op. cit., vol. II, pp. 1095 e 1242 a segunda e a terceira 

respectivamente. 
434

 O autor denomínase a si mesmo “simple clérigo” no verso 1824. 
435

 ANÓNIMO, Libro de Alexandre, op. cit., citas das pp. 130-131 e 457 respectivamente.  
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composición, e sen perder de vista o carácter moralizante que se aclara no prólogo, a 

figura do xograr concíbese como positiva. O protagonista vai en busca do amor carnal e 

do pracer (semella máis hedonista ca cristián), e alí onde está o Amor aparece a alegría, 

a risa e a música. En toda celebración, como por exemplo na Pascua, cando volve a 

alegría trala Coresma, os xograres están presentes:  

“Día de Quasimodo, iglesias e altares 

vi llenos de alegrías, de bodas e cantares: 

todos avién grand fiesta, fazién grandes yantares; 

andan de boda en boda clérigos e juglares” (1315).  

 

Polo tanto, o xograr estaba asociado á alegría, como se di na seguinte estrofa 

dunha das fábulas:  

“Bien se coidó el cuervo que el su gorgear 

plazié a todo el mundo más que otro cantar; 

creyé que la su lengua e el su mucho gadnar  

alegrava las gentes más que otro juglar.” (1440)
436

 

 

Esta concepción característica da cultura popular tamén aparecía no Libro de 

Alexandre (na voda de Alexandre hai presenza de moitos xograres e diversos sons) pero 

nesta obra pesa máis o concepto negativo propio da clerecía. 

No caso da lírica profana galaico-portuguesa
437

, a súa existencia xa é de por si 

unha fonte da presenza dos xograres, dado que moitos dos seus compositores pertencían 

a este grupo. As propias composicións podían ser un exemplo ademais da conxunción 

entre a música e, se non o baile (porque os que recitaban as cantigas non tiñan por qué 

                                                 
436

 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., pp. 332 e 366 respectivamente. 

Tamén aparecen diante da mesa de Don Carnal no banquete da noite antes da batalla con Dona Coresma, 

nun momento de celebración (estrofa 1095, p. 272), así como no recibimento a Don Amor (estrofas 1225 

e seg., pp. 305 e seg.). 
437

 Sobre as cantigas galaico-portuguesas, os períodos, tipos e autores e condición social, BREA, M. 

(coord.), Lírica profana…, op. cit., vols. I-II; LORENZO GRADÍN, P., A cantiga de amigo, Edicións 

Xerais, Vigo, 1998; LANCIANI, G., TAVANI, G., As cantigas de escarnio, Edicións Xerais, Vigo, 1995; 

TAVANI. G., A poesía lírica galego-portuguesa, Galaxia, Vigo, 1991, 3ª ed. 
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bailar ao mesmo tempo), si algún tipo de movemento ou actuación acompañando a 

melodía
438

.  

Mais o interese principal non está nas composicións en si mesmas, a pesares do 

seu elevado número; dado que obra dun autor concreto, xa foran xograres ou trobadores, 

nobres ou mesmo clérigos, as cantigas non poden circunscribirse á cultura popular aínda 

que os seus elementos estean presentes. O principal neste caso é a mención nas cantigas 

de certos elementos característicos da cultura popular, e polo tanto un testemuño da súa 

presenza.  

 

5. 2. 2. 3. O baile e o canto e a música 

O baile e a música populares tiveron unha presenza relativamente abundante nas 

fontes medievais, especialmente nas literarias. As cantigas galaico-portuguesas, por 

exemplo, aportan unha grande información sobre estes actos. 

O baile e as bailadoras (normalmente son mulleres) aparecen mencionados en 

moitas ocasións, como nalgunhas das denominadas cantigas de romaría
439

. Nestas 

festividades de esencia relixiosa non todo era culto e devoción (actos que tamén 

aparecen mencionados nas cantigas), senón que a poboación, sobre todo os mozos, 

aproveitaba a ocasión para disfrutar de momentos de ocio e diversión. O baile destacaba 

dentro destes momentos, e onde había baile debía haber tamén música ou canto, aínda 

que fora da maneira máis simple. Algunhas das cantigas constitúen un exemplo 

magnífico: 

 

                                                 
438

 Sobre a música nas cantigas, LÓPEZ-CALO, J., La música medieval en Galicia, op. cit., pp. 67-76. 
439

 Cantigas de romaría ou para ser máis preciso cantigas de “santuario”. Dado que non se especifica a 

data da festa, podía referirse máis ao santuario no que culminaba unha peregrinación que á propia 

festividade do santo. Sobre estas cantigas, BREA, M., “Las “cantigas de romería” de los juglares 

gallegos”, en Actes del VII Congrés de l´Associació Hispánica de Literatura Medieval, Publicacions de la 

Universitat Jaume I, Castellón, 1999, vol I, pp. 381-396. Sobre o emprego do termo “cantigas de 

santuario”, ver a p. 388. Estas cantigas son composicións de autoría individual e polo tanto non se poden 

considerar como creacións populares, pero quizais nestes casos puideron ter certa inspiración en cantos 

tradicionais. Nalgunhas delas menciónase a romaría a Santiago de Compostela, mantendo quizais certa 

conexión cos cantos de peregrinación: “Por fazer romaría, pug’ en meu coraçon, / a Santiag’, un dia, 

por fazer oraçon / e por veer meu amigo logu’ i. // E sse fezer tenpo, e mha madre non for, / querrey andar 

mui leda, e parecer melhor, / e por veer meu amigo logu’ i. // Quer‟ eu mui cedo provar se poderey / hir 

queymar mhas candeas, con gran coita que ey, / e por veer meu amigo logu’ i.” Cantiga do trobador Airas 

Carpancho. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, p. 113. Ver tamén a nota 289. 
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“Poys nossas madres van a San Simon 

de Val de Prados candeas queymar, 

nos, as meninhas, punhemus d‟ andar 

con nossas madres, e elas enton 

queymen candeas por nos e por sy, 

e nos meninhas baylaremus hy. 

 

Nossus amigus todus lá hiran 

por nos veer, e andaremus nos 

bayland‟ ant‟ eles, fremosas, en cos, 

e nossas madres, pois que alá van, 

queymen candeas por nos e por ssy, 

e nos meninhas [baylaremus hy].
440

 

 

O contexto espacial sacro podía ser tamén o marco do baile sen ser 

exclusivamente nunha festividade. Na Idade Media, a separación entre o espazo sagrado 

e o profano non estaba tan profundamente marcado, e as igrexas, adros e cemiterios 

podían ser o espazo no que tiñan lugar certos actos que en principio non deberían 

suceder nese marco. Tal é o caso do baile, e as cantigas son de novo unha fonte que 

reflicten esta realidade: 

“Eno sagrado, en Vigo, 

baylava corpo velido: 

Amor hey! 

 

En Vigo, no sagrado, 

baylava corpo delgado: 

Amor hey!”
441

 

                                                 
440

 A cantiga complétase coa seguinte estrofa: “…Nossus amigos hiran por cousir / como baylamus, e 

poderan veer / baylar moças de … bon parecer; / e nossas madres, pois lá queren hir, / queymen candeas 

por nos e por ssy, / e nos meninhas [baylaremos hy]”. Cantiga do trobador Pero Viviaez. BREA, M. 

(coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, pp. 878-879. 
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Noutros casos, o baile é tamén protagonista pero sen ser nun marco temporal ou 

espacial relixioso. Airas Nunez, clérigo, realizou varias cantigas de amigo nas que o 

baile estaba presente noutros contextos, por exemplo o campo, como se pode apreciar 

nas seguintes estrofas:    

“Bailemos nñs ja todas tres, ai amigas, 

so aquestas avelaneiras frolidas, 

e quen for velida como nós, velidas, 

se amigo amar, 

so aquestas avelaneiras frolidas 

verrá bailar. 

 

“Por Deus, ai amigas, mentr‟ al non fazemos  

so aqueste ramo frolido bailemos,  

e quen ben parecer como nós parecemos,  

se amigo amar,   

so aqueste ramo, sol que nós bailemos,   

verrá bailar”.442
 

 

Como noutros exemplos, o baile está relacionado coa xuventude e co cortexo 

amoroso. Neste caso, menciónase unha escena de baile na que as mozas están baixo as 

árbores floridas, é dicir, en primavera e fóra do fogar, probablemente preto dos campos 

do cultivo, agardándo a que apareza o amado, quizais nun descanso ou remate das 

tarefas agrícolas (“mentr‟ al non fazemos”).
443

 Aínda que todas estas referencias 

                                                                                                                                               
441

 “…Baylava corpo velido, / que nunca ouver‟ amigo: / Amor hey! // Baylava corpo delgado, / que 

nunca ouver‟ amado: / Amor hey! // Que nunca ouver‟ amigo, / ergas no sagrad‟, en Vigo: / Amor hey! // 

Que nunca ouver‟ amado, / ergas en Vigo, no sagrado: / Amor hey!” Cantiga do xograr Martin Codax. 

BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, p. 610. 
442

 Remata a cantiga coa seguinte estrofa: “Bailemos nos já todas tres, ai irmanas, / so aqueste ramo d‟ 

estas avelanas / e quen fora louçana como nós, loçanas, / se amigo amar, / so aqueste ramo d‟ estas 

avelanas / verrá bailar”. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, pp. 122.  
443

 Eran frecuentes os bailes en períodos de descanso e sobre todo ao rematar a xornada de traballo, como 

acontecía trala sega mentres se agardaba pola cea. FRAGUAS FRAGUAS, A., A festa popular en 

Galicia, Publicacións do Seminario de Estudos Galegos, A Coruña, 1996, p. 41. 
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poderían ser perfectamente un tópico literario propio das cantigas, non hai dúbida da 

importancia dos bailes na cultura tradicional como un medio para establecer relacións 

de carácter amoroso, e de aí que non sexa estraño a súa presenza nas composicións 

literarias. Así se aprecia tamén nesta cantiga de amigo composta polo rei Don Denis na 

que, ademais, temos unha posible proba das xuntanzas que tiñan lugar na casa dalgún 

veciño nas que se podía ir a traballar mais tamén a bailar e establecer relacións nas que 

os mozos e mozas eran protagonistas
444

: 

“Mha madre velida! 

Vou-m‟ a la bailia 

do amor. […] 

 

Que fazem en vila 

do que eu bem queria, 

do amor. 

 

Que fazem em casa 

do que eu muit‟ amava, 

do amor.” […]
445

 

 

Uns bailes e posibles relaciñns amorosas que podían entraðar os seus “perigos”, 

como manifesta o refraneiro: “Si Marina bailñ, tome lo que hallñ”
446

. 

Noutras fontes literarias, a presenza e mención ao baile está tamén presente. 

Neste caso, imos destacar a presenza do baile e danza no Libro de Alexandre, pois 

aparece estreitamente ligado a un marco temporal concreto: o mes de maio. Na cultura 

tradicional, o mes de maio é un tempo repleto de festas, todas elas ligadas ao renacer da 

                                                 
444

 Xuntanzas que foron frecuentes no noso país ata fai relativamente pouco, especialmente pola noite. 

Ver LISÓN TOLOSANA, C., De la estación del amor…, op. cit., pp. 10 e seg.  
445

 A cantiga completa sería así: “Mha madre velida! / Vou-m‟ a la bailia / do amor. // Mha madre loada! / 

Vou-m‟ a la bailada / do amor. // Vou-m‟ a la bailia / que fazem em vila / do amor. // [Vou-m‟ a la 

bailada / que fazem em casa / do amor.] // Que fazem en vila / do que eu bem queria, / do amor. // Que 

fazem em casa / do que eu muit‟ amava, / do amor. // Do que eu bem queria, / chamar-mh am garrida, / do 

amor. // Do que eu muit‟ amava, / chamar-mh am jurada, / do amor.” BREA, M. (coord.), Lírica 

profana…, op. cit., vol. I, p. 197. 
446

 LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 174. 
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natureza ou cun papel protagonista desta no caso de seren festividades relixiosas
447

. A 

nova vida e a alegría que isto supuña traían consigo a presenza da música e do baile (e 

do amor), e como tal quedou manifestado nesta obra do século XIII, especialmente en 

dous pasaxes nos que se describe este mes.  

“Debuxó el sepulcro   a grandes maraviellas: 

cómo corrié el sol,   la luna e las estrellas, 

cómo passan las noches,   los días en pues ellas,  

cómo fazen las dueñas   en mayo las corellas.” (1792) 

 

“El mes era de mayo,   un tiempo glorïoso,  

quando fazen las aves   un solaz deleitoso,  

son cubiertos los prados   de vestido fermoso,  

da sospiros la dueða, la que non ha esposo.” 

  

“Tiempo dulç´e sabroso   por bastir casamientos,  

ca lo tempran las flores   e los sabrosos vientos;  

cantan las donzelletas   sus mayos a convientos,  

fazen unas a otras   buenos pronunciamientos.” 

  

“Faze en el sereno   las buenas ruçiadas,  

entran en flor las miesses,   ca son ya espigadas;  

fazen las dueñas triscas   en camisas delgadas,  

estonz casan algunos   que pués messan las barvas.” (1950-1952)
448

 

 

                                                 
447

 Na mentalidade popular, maio era o mes do esplendor da vexetación, de cancións, do amor e das 

festas, así como dos matrimonios. Sobre as festas do mes de maio e en xeral da primavera, CARO 

BAROJA, J., La estación de amor…, op. cit., especialmente as pp. 13-116 para o mes de maio; sobre a 

relación entre este mes e os matrimonios, as pp. 64-72; ou VÁZQUEZ GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos 

de festa en Galicia…, op. cit., t. I, “Entre os Reis e o mes de Maio”, t. II, “Entre o Corpus e o mes de 

Agosto”. En Galicia tiðan tamén lugar as chamadas “frores de maio”, uns seráns con música e baile 

celebrados os domingos deste mes. FRAGUAS FRAGUAS, A., A festa popular en Galicia, op. cit., p. 61.  
448

 O termo “corellas” fai menciñn ao baile, danza e xogo de corro; o termo “triscas” fai referencia ao 

baile, saltos e xúbilo. ANÓNIMO, Libro de Alexandre, op. cit., pp. 617 e 664 (no “Vocabulario”). 

Estrofas das pp. 442 e 466-467 respectivamente. “Trisca” con este significado tamén aparece no Libro de 

Buen Amor, na estrofa 1228. RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., p. 306. 
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O refraneiro clásico tamén dá conta da presenza do baile no vocabulario cotiá e 

polo tanto na vida diaria. Aínda que non se axusta estritamente ao noso marco temporal 

e espacial, é interesante aportar algúns exemplos do baile nestas expresións de sabedoría 

popular: “Ande la loza, que de vieja me tornaré moza” (dise dos que folgan e se recrean 

en bailes e praceres); ou “Bailar bien o bailar mal, todo es bailar”
449

. 

Todos estes exemplos poñen de manifesto que o baile podía formar parte da vida 

cotiá dos homes e mulleres da Idade Media peninsular e de Galicia en particular, sobre 

todo en determinados períodos do ano. Mais nestas fontes non soamente o baile é 

protagonista, senón tamén o seu acompañamento: a música. Por iso a continuación nos 

centraremos nos medios imprescindibles para a súa realización: a voz (o canto) e os 

instrumentos musicais. 

Unha primeira mención xa a tiñamos na obra de Estrabón, na que ademais da 

danza nomea os instrumentos que a acompañaban: a frauta e a trompeta
450

.  San Isidoro 

recolle nas súas Etimoloxías unha lista de instrumentos, segundo a súa pertenza so tres 

tipos de música que establece: harmónica, formada ola modulación da voz; orgánica, 

consistente no son producido polo soprido (na que estarían a trompeta –que era tocada 

nas festividades para poñer de manifesto a gloria e a alegría, como no caso dos galaicos 

citados por Estrabón-, a frauta –empregada tamén nas cerimonias sagradas dos pagáns- 

ou o órgano); e rítmica, que recibe a súa cadencia pola pulsación dos dedos (na que 

estarían os distintos instrumentos de corda e pulsación: cítaras, o salterio, a lira, os 

címbalos, etc.)
451

.  

Xa na plena e baixa Idade Media, as mesmas fontes literarias que acabamos de 

empregar para o baile aportan información sobre o canto e os instrumentos musicais. 

Ademais da complementariedade co traballo que destacaba san Isidoro séculos atrás e 

característica da cultura popular, o canto e a música relacionábanse co amor e por 

suposto co baile. Nas cantigas galaico-portuguesas non hai moitos exemplos, pero si 

                                                 
449

 MALDONADO, F. (ed.), Refranero Clásico…, op. cit., pp. 86 e 91 respectivamente. 
450

 Sobre a frauta e a trompeta, trompa ou instrumentos similares na tradición galega, ver CARPINTERO 

ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. cit., pp. 270 e seg. para a frauta, e para a trompeta ou anafil 

as pp. 309 e seg. 
451

 ISIDORO DE SEVILA, Etimologías, op. cit., vol. I, Libro III (“Acerca de la matemática”), 19-22, pp. 

446-453. 
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aparecen os cantos e algún que outro instrumento
452

. O xograr Lourenzo menciona 

nalgunha das súas cantigas as mozas que cantan namoradas: 

“Hunha moça namorada 

dizia hun cantar d‟ amor, 

e diss‟ ela: -“Nostro Senhor, 

oj‟ eu foss‟ aventurada 

que oyss’ o meu amigo 

com’ eu este cantar digo!”
453

 

 

“Tres moças cantavan d‟ amor, 

mui fremosinhas pastores, 

mui coytadas dus amores. 

E diss‟ end‟ unha, mha senhor: 

-“Dized’ amigas comigo 

o cantar do meu amigo”. 

 

Todas tres cantavan mui ben 

come moças namoradas 

e dus amores coitadas. 

-“Dized’ amigas [comigo 

                                                 
452

 O canto e as cantigas, ademais dos seus aspectos formais ou estéticos, teñen unha grande importancia 

como reflexo da sociedade que as compón. Non só servían para acompañar e aliviar en parte a dureza do 

traballo, senón que reforzaban a comunidade e o sentimento de pertenza a esta mesma. Xa dixemos que as 

cantigas galaico-portuguesas non se poden incluír no cancioneiro tradicional, pero si tiñan algunhas 

estrofas que chegaron a formar parte das cantigas tradicionais, como por exemplo nunha cantiga de Airas 

Nunez, na que un pastor choraba polo amor da súa amada e remataba así: “¿quen amores á / como 

dormirá, / [a]i, bela frol?”, verso moi semellante á canciñn tradicional que di: “o mar anda, que desanda, 

e anda que desaparece, quen ten amores non dorme, quen non os ten adormece”, ou “funme deitar a 

durmir, ao pé da auga que corre, e a auga foime dicindo, quen ten amores non dorme”. BREA, M. 

(coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, pp. 123-124. Algunhas referencias bibliográficas sobre o 

cancioneiro tradicional son: GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (coord.), Galiza. Antropoloxía, vols. 

XXIII-XXIX, Hércules Edicións, A Coruña, 1997; SACO Y ARCE, J. A., Literatura popular de Galicia, 

Deputación de Ourense, 1987; PÉREZ BALLESTEROS, J., Cancionero popular gallego, 3 vols., Akal, 

Madrid, 1979 (reprod. facs. da ed. de Madrid 1885-1886); ou  VALLADARES NÚÑEZ, M., Cantigueiro 

popular, ed. por LUNA SANMARTÍN, X., Fundación Cultural da Estrada, A Estrada, 2003. 
453

 Continúa a cantiga coas seguintes estrofas: “A moça ben parecia, / e en ssa voz mansselîa / cantou e 

diss‟ a menîa: / “Prouguess‟ a Santa Maria / que oyss’ o meu amigo / [com’ eu este cantar digo!”] // 

Cantava mui de coraçon / e mui fremosa estava; / e disse, quando cantava: / “Peç‟ eu a Deus por pediçon 

/que oyss’ o meu amigo / [com’ eu este cantar digo!”]. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., 

vol. II, p. 606. 
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o cantar do meu amigo”.]
454

 

 

Noutros casos, o canto e o baile aparecen xuntos, como nesta cantiga anónima: 

“O Marot aja mal-grado, 

porque nos aquí cantando 

andamos tan segurado, 

a tan gran sabor andando! 

Mal-grad’ aja! que cantamos 

e que tan en paz dançamos!”
455

 

   

En relación cos instrumentos musicais as mencións son menos, pero hai 

algunhas aos tambores, trompetas e adufe, instrumentos característicos dos xograres, 

ligados ás veces co canto456. 

Outras cantigas son de especial interese porque pon de manifesto outra das 

características da cultura popular no que ás cantigas tradicionais se refire: o simbolismo 

sexual dalgún dos seus motivos, neste caso en concreto dos instrumentos musicais. O 

                                                 
454

 A cantiga remata coas estrofas seguintes: “Que gran sabor eu avya / de as oyr cantar enton! / E 

prougue-mi de coraçon / quanto mha senhor dizia: / -“Dized’ amigas [comigo / o cantar do meu amigo”.] 

// E sse as eu mays oysse / a que gran sabor estava! / E que muyto me pagava / de cómo mha senhor disse: 

/ -“Dized’ amigas comigo / [o cantar do meu amigo”.]” BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., 

vol. II, pp. 605-606. 

455
 A cantiga continúa coas seguintes estrofas: “Mal-grad‟ aja, pois cantando / nos aquí danças fazemos, / 

a tan gran sabor andando, / que pouco lh‟ o gradecemos! / Mal-grad’ aja! que cantamos / e que tan en paz 

dançamos! / E venha-lhe maa gaança, / porque nos tan seguradas / andamos fazendo dança, / cantando 

nossas bailadas! / Mal-grad’ aja! que cantamos / e que tan en paz dançamos!” BREA, M. (coord.), Lírica 

profana…, op. cit., vol. II, pp. 986-987. 
456

 Por exemplo, nesta cantiga de Martin Soarez, trobador portugués da segunda metade do século XIII: 

“Cavaleiro, con vossos cantares / mal avilastes os trobadores; / e, pois assi per vós son vençudos, / 

busquen per al servir sas senhores; / ca vos vej‟ eu mais das gentes gaar / de vosso bando, por vosso 

trobar, / ca non eles, que son trobadores. // Os aldeiâos e os concelhos / tôdolos avedes por pagados; / 

tamben se chaman por vossos quites, / como se fossen vossos comprados, / por estes cantares que fazedes 

d‟ amor, / en que lhis achan os filhos sabor / e os mancebos, que teen soldados. // Ben quisto sodes dos 

alfaiates, / dos peliteiros e dos reedores; / do vosso bando son os trompeiros / e os jograres dos atambores, 

/ por que lhis cabe nas trombas vosso son; / pera atambores ar dizen que non / achan no mund‟ outros 

sôos melhores. // Os trobadores e as molheres / de vossos cantares son nojados, / a[s] ûa[s] por que eu 

pouco daria, / pois mi dos outros fossen loados; / ca eles non saben que xi en fazer: / queren bon son e 

bôo de dizer / e os cantares fremosos e rimados. / E tod‟ aquesto é mao de fazer / a quen os sol fazer 

desiguados.” BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, pp. 641-642. Sobre trompas e 

tambores na tradición musical galega, CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. cit., 

pp. 309 e seg. sobre a trompeta, 142 e seg. sobre o tambor e 293 e seg. sobre o tambor asociado coa 

frauta, moi frecuente en Galicia e España na Idade Media.  
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adufe, por exemplo, foi asociado á carne ao estar feito coa pel dun animal e a Igrexa 

(Orígenes, en concreto) o asociou ás mulleres e ritos de fertilidade por seren 

empregados nos rituais pagáns. Na Idade Media, foi principalmente un instrumento 

feminino, polo que quedou relacionado co desexo carnal e co erotismo
457

. O mesmo 

aconteceu con outros instrumentos na cultura tradicional galega, na que as cunchas e a 

gaita funcionaban como imaxe descritiva do órgano sexual feminino e masculino 

respectivamente. Temos un exemplo nunha cantiga do xograr Martin de Ginzo: 

“A do mui ben pareçcer 

mandou lo adufe tanger: 

louçana, d’ amores moir’ eu. 

 

A do mui ben semelhar 

mandou lo adufe sôar: 

louçana, d’ amores moir’ eu.” […]
458

 

 

Outras fontes fan tamén unha breve mención aos instrumentos musicais, case 

sempre ligados á alegría e xúbilo. Para non estenderse en demasía, imos facer soamente 

referencia á Historia Compostelana, nunha escena de recibimento ao bispo compostelá 

na cidade:  

“[…] Cando chegou a estes lugares co auxilio da graza de Deus, […] toda a multitude 

dos composteláns cantando con tímpanos, cítaras e diversos instrumentos de música 

saíulle ao encontro proclamando loanzas á piedade celestial pola integridade do seu 

pastor ao que recibían. Un innumerable grupo de mozos cantaba con tan grande 

xúbilo e alegría que, se as nosas palabras quixeran expresalo, ao describilo sucumbirían 

ante semellante tarefa. Finalmente outra multitude de adolescentes, cheos de gozo pola 

súa desexada presenza, con himnos e melodías de doce harmonía chegaron cantando 

ata a igrexa compostelá con el.”
459

 

                                                 
457

 Ver MOLINA, M., “Tympanistri nostra: la reconstrucción del contexto y la práctica musical de las 

pandereteras y aduferas medievales a través de sus representaciones en el arte románico espaðol”, en 

Románico digital, pp. 77-103, especialmente as pp. 86-91; [en liña]  

<http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C26-4_Mauricio%20Molina.pdf>  

(consultada en febreiro de 2015). 
458

 A cantiga remata coas seguintes estrofas: “Mandou lo adufe tanger / e non lhi davan lezer; / louçana, 

d’ amores moir’ eu. // Mandou lo adufe sôar / [e] non lhi davan vagar / louçana, d’ amores moir’ eu.” 

BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, pp. 616. Sobre o adufe ou pandeiro cadrado na 

tradición musical galega, CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. cit., pp. 189  e seg. 

O termo tympanum designaba de maneira xenérica este tipo de instrumentos. 
459

 FALQUE REY, E. (ed. lit.), Historia Compostelana, op. cit., Libro I, cap. LXI, p. 167.  

http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C26-4_Mauricio%20Molina.pdf
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 Información semellante a temos en fontes literarias doutras zonas da península. 

Pola súa expresividade e información, ímonos centrar no Libro de buen amor. Nas 

correrías amorosas e no grande número de momentos de amor e alegría, a música ten 

unha gran presenza nesta obra. Para comezar, o Arcipreste destaca a utilidade da 

música, tanto instrumental como vocal, nos asuntos amorosos (por consello de Don 

Amor): 

“Si sabes estromentos bien taðer o tenplar, 

si sabes o avienes en fermoso cantar, 

a las vegadas poco, en onesto lugar 

do la muger te oya, non dexes de provar” (estrofa 515)
460

   

 

No caso dos instrumentos propiamente ditos, o Libro de buen amor aporta unha 

das listas máis amplas dos instrumentos da súa época (c. 1330) así como das súas 

características e propiedades. Esta lista pódese ler na escena na que clérigos, leigos, 

freires, monxas, donas e xograres reciben a Don Amor; escena que se ve 

complementada con outra posterior na que se relacionan algúns instrumentos coa súa 

tradición e con determinados contextos461. 

O contido destas estrofas aporta unha boa cantidade de información. En primeiro 

lugar, corrobora a relación entre a música e a alegría, especialmente nas festividades 

ligadas ao renacer da natureza e tamén renovación espiritual, trala Coresma e Semana 

Santa. En xeral, as festividades eran momentos nos que a música e o baile estaban 

presentes, e de maneira particular nas desta época do ano. 

Outro aspecto a salientar é a grande variedade de instrumentos: de corda, 

aerófonos, de percusión; de orixe árabe, algúns de grande tradición na Península e 

outros de procedencia francesa; algúns deles asociados cos xograres, como vimos en 

                                                 
460

 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., p. 134. 
461

 Ver ámbalas dúas escenas (estrofas 1227-1234 e 1515-1517 respectivamente) no Anexo das páxinas 

finais, nº 7. RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., pp. 306-309 a primeira 

escena e 390 a segunda. Sobre os instrumentos no Libro de buen amor, LÓPEZ CASTRO, A., “Sobre 

música e instrumentos en el Libro de buen amor”, Actés del X Congrés Internacional de l’Associació 

Hispánica de Literatura Medieval, vol. II, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Alacant, 

2005, pp. 993-1005. 
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imaxes anteriores, como o rabel e outros de percusión; outros de carácter pastoril, como 

o albogue, bandurra, caramela e zanfona; e tamén de consideración menos digna, de 

taberna, como a cítola e o “odrecillo” (unha especie de gaita máis pequena ca actual). 

Algúns destes instrumentos tiveron unha importancia capital na tradición 

musical galega e especialmente para a cultura popular, como a zanfona e a gaita de fol 

(con tódalas súas variantes), da que falaremos algo máis polo miúdo posteriormente. 

Outros tamén tiveron a súa presenza no noso territorio na Idade Media, como o tambor, 

sobre todo tocado á par que a frauta (chifra ou pito), como ben di o Arcipreste; o rabel, a 

viola de arco (representado no Pñrtico da Gloria), o “panderete” e instrumentos 

semellantes, ou as trompas e anafís
462

. 

O Libro de buen amor é sen dúbida unha das principais fontes para o estudo dos 

instrumentos musicais medievais. Sen embargo, hai outras que aportan aínda máis 

información: as Cantigas de Santa María, especialmente as miniaturas dos seus códices, 

así como as representacións artísticas de músicos nas igrexas e catedrais. Dado o maior 

interese pola música popular, limitareime a recoller aquelas imaxes sobre os 

instrumentos máis característicos deste tipo de música. Isto implica que a principal fonte 

para o estudo da música en Galicia, o Pórtico da Gloria, non forme parte do traballo
463

, 

aínda que contén tamén representacións de instrumentos populares
464

. 

As Cantigas de Santa María, escritas en galego polo rei Afonso X, e as 

miniaturas que aparecen nos seus códices manuscritos conservados, aportan unha 

grande información sobre a realidade do reino castelá do século XIII
465

. Neste caso en 

concreto, as súas miniaturas do Códice da Biblioteca do Escorial conteñen un bo 

número de representacións de músicos cos seus instrumentos, o que fai que aparezan 

                                                 
462

 Ver CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. cit., as pp.  293-298 para a frauta 

xunto co tambor, as 220-226 para o rabel, as 239-243 para a viola de arco, e as 309-312 para as trompas e 

anafís. Para os tambores, ver nota nº 456, e para o “panderete” e instrumentos de percusiñn semellantes, a 

nº 458. 
463

 Sobre o Pórtico da Gloria e os seus instrumentos, LÓPEZ-CALO, J. (dir.), Los Instrumentos del 

Pórtico de la Gloria: su reconstrucción y la música de su tiempo, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A 

Coruña, 2002. Tamén é importante a iconografía musical presente no refectorio do pazo de Xelmírez, que 

ademais ten matices diferentes aos do Pórtico por non ser un espazo litúrxico. Ver NÚÑEZ 

RODRÍGUEZ, M., O refectorio do Pazo de Xelmírez, Consocio de Santiago, Pontevedra, 1996, 

especialmente as pp. 97-107. 
464

 LÓPEZ-CALO, J., “O feito diferencial galego na música. Idade Media e Renacemento”, en 

VILLANUEVA, C. (coord.), Galicia fai dousmil anos. O feito diferencial galego. Música, vol. II, Museo 

do Pobo Galego, A Coruña, 1998, pp. 9-39, especialmente as pp. 18 e seg.   
465

 Ver MENÉNDEZ PIDAL, G., La España del siglo XIII leída en imágenes, Real Academia de la 

Historia, Madrid, 1987. Sobre a música e danza e baile, as pp. 235-249. 
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moitos desta época, cómo se tocaban, cáles eran acompañados por outros formando 

parellas, etc. Desde o punto de vista da musicoloxía é tamén unha fonte fundamental. 

 

 

Fig. 33, 34, 35 e 36. Miniaturas das Cantigas de Santa María. Na primeira, guitarra latina e guitarra mourisca; na 

segunda, vihuela de arco e guitarra latina; zanfonas na terceira; e albogue e darbouka (tocada por unha muller) na cuarta466 

 

No caso das representacións nas igrexas, xa se comentou que, como no caso dos 

xograres, algunhas aparecían nas marxes como símbolo da súa suspicacia. Sen embargo, 

outras tamén foron situadas en lugares preeminentes ou protagonizadas por membros da 

corte celestial, dado que a música, ademais de aparecer nas representacións dos anciáns 

                                                 
466

 Imaxes recollidas nas páxinas web seguintes: <https://albertosolana.wordpress.com/2014/12/23/14-

alfonso-x-el-sabio-y-las-cantigas-de-santa-maria/> (a primeira); e 

<http://cantigas.webcindario.com/imagenes/albuminstrumentos/pages/guitarramorisca_gif.htm> (as 

seguintes) (consultadas en xuño de 2015). 

https://albertosolana.wordpress.com/2014/12/23/14-alfonso-x-el-sabio-y-las-cantigas-de-santa-maria/
https://albertosolana.wordpress.com/2014/12/23/14-alfonso-x-el-sabio-y-las-cantigas-de-santa-maria/
http://cantigas.webcindario.com/imagenes/albuminstrumentos/pages/guitarramorisca_gif.htm
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do Apocalipse como no Pórtico da Gloria e outros como os de Ourense e Carboeiro
467

, 

tamén era prerrogativa dos coros de anxos do Paraíso. 

 

 

Fig. 37 e 38. Tocador de rabel, outro de pandeiro e un bailador quizais con castañetas no tímpano da igrexa de San 

Miguel do Monte (Chantada, Lugo, século XII). E anxo con laúde no interior da igrexa de San Domingos de Ribadavia (Ourense, 
séculos XIII-XIV)468 

 

 

                                                 
467

 LÓPEZ-CALO, J., La música medieval en Galicia, op. cit., pp. 79- 127. 
468

 Imaxes extraídas de CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. cit., pp. 225 e 243 

respectivamente. Sobre a representación dos músicos no tímpano, ver especialmente YZQUIERDO 

PERRÍN, R., La Arquitectura Románica en Lugo, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 1983, 

p. 37.  
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5. 2. 2. 4. A prohibición e censura da música e baile populares e outros actos 

relacionados 

Como vimos, a presenza da música e do baile na Idade Media galega foi 

destacada. Unha presenza que tiña en lugar en numeroso espazos e tempos, e suxeita a 

diversas interpretacións. Unha parte, especialmente a música e baile de carácter popular, 

foi mal visto e incluso censurado polas autoridades eclesiásticas, mais esta censura é 

matizable. No caso dos membros do estamento eclesiástico, a prohibición é férrea, sobre 

todo como unha cuestiñn de “vida honesta” e exemplar. No caso dos leigos, a música e, 

con maior presenza, o baile, non son tampouco reprobados en si mesmos, como si podía 

acontecer no caso dos xograres e os seus bailes que incitaban á luxuria; se chegaba a 

haber censura, esta viña dada principalmente polo seu contexto. Ante a imposibilidade 

de eliminar o baile ou o canto da vida medieval, a Igrexa tratou simplemente de limitar 

as súas manifestacións no espazo e tempo sacros. É nestes contextos onde son 

censuradas estas manifestacións, pero ao mesmo tempo reafirmaba a súa existencia e o 

feito de que ningún estamento ou grupo social era alleo á súa realización. Os sínodos 

galegos e sobre todo os portugueses dos séculos XIV, XV e XVI dan conta desta 

realidade. 

“Hazed que se guarden las fiestas e estorvad que mugeres no bailen ni dançen en el 

atrio de la iglesia” 

“Otrosi mandamos que ningun clerigo dance ni bayle ni cante cantares seglares en 

missa nueva ni en bodas, ni en otro negocio alguno publico, ni ande corriendo toros, so 

penda de diez reales applicados como dicho es.”
469

 

 

Estas dúas prohibicións manifestas compleméntanse con outras que poderían 

facer referencia a este tipo de actos, pero que non o afirman. En todo caso, si é 

interesante, polo que vimos anteriormente, a prohibición das vixilias que se encadra 

nunha preocupación crecente cara a  moitos dos actos da relixiosidade popular: 

“Ytem, por las dissoluçiones que passan, removemos las vigilias y juntas que se hazen 

en las yglesias, o monesterios, hermitas, de noche; y que los curas y confessores puedan 

comutar los tales votos, salvo si quisieren yr de dia o el Jueves Santo; y mandamos a los 

curas, monesterios, hermitaños, çierren las puertas y no los conçientan de noche entrar, 

so pena de seys ducados.”
470

 

                                                 
469

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 152 e 183 respectivamente, 

sínodos de Francisco Manrique de Lara (Ourense, 1543-1544), Constituciones, e título VI, 1.  
470

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 61-62, sínodo de Pedro 

Pacheco (Mondoñedo, 1534), 30; e p. 497, sínodo de Diego de Avellaneda (Tui, 1528), XVI, 44. 
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No caso dos sínodos portugueses, as prohibicións son máis numerosas, o que, 

máis ca unha maior presenza de cantos e bailes, debe de responder a un maior celo dos 

bispos. Os datos destes sínodos complementan os dos galegos onde estes son menos 

expresivos. Xa vimos anteriormente as prohibicións referidas aos xograres, así como 

sobre certas representacións e a risa. Hainas tamén referidas aos bailes e cánticos, así 

como ás vixilias: 

“Item, mandamos e defendemos que o que tanger os orgoons na nossa see ou em outra 

egreja e moesteiro deste arcebispado nom ponha em elles cantiga, bailho, dança nem 

outra cousa desonesta mas todo o que ouver de tanger seja cousa espiritual que geere 

devaçom nos coraçôoes dos ouvintes e nom garredice, segundo convém em tal lugar e 

tam sancto aucto e tenpo.” 

“Hordenamos e defendemos que quando alguum clerigo ou religioso cantar missa nova, 

assy na dicta missa como na procissom que se faz com elle quando o trazem de casa 

pera egreja ou tornar da egreja pera casa, nom venham hy homens ou molheres que 

cantem nem bailhem ou dancem nem façam outros jogos desonestos como se 

acostuma de fazer em alguuns lugares.”
471

 

  

As mesmas prohibicións que no caso galego aparecen sobre as vixilias, aínda 

que, como diciamos, dunha maneira máis pormenorizada:  

“Item, porque sabemos per certa enformaçom que nas vigilias que algûuas pessoas 

fazem de noute nas egrejas se fazem muitos pecados de luxuria e muitas 

desonestidades nos jogos, cantos e baylhos que com grande desonestidade fazem e 

mandam fazer os que taaes vigilias ordenam, […] nom seja ousado fazer nem 

conssentir, nem dar lugar que se hy façam jogos, momos, cantigas nem bailhos nem se 

vistam os homens em vistiduras de molheres nem molheres em vestiduras de homens, 

nem tangam sinos nem canpâas nem orgoons nem alaudes, guitarras, viollas, pandeiros 

nem outro nem huum estormento nem façam outras desonestidades pellas quaaes muitas 

vezes provocam e fazem vîir a ira de Deus sobre sy e sobre a terra.”
472
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo II, pp. 87 e 107, sínodo de D. Luís 

Pires (Braga, 1477), 10 e 33 respectivamente. 
472

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo II, pp. 99-100, sínodo de D. Luís 

Pires (Braga, 1477), 26. No sínodo de D. Diogo de Sousa de 1505, 48, p. 179, hai un precepto semellante. 

Engade un acto deshonesto máis (facer lume para quecerse e facer de comer), pero as vixilias non estaban 

prohibidas nin se plantexaba a obriga de pechar os recintos sagrados; simplemente insistíase na vixilancia 

dos relixiosos, que se consentían actos deshonestos eran condenados a pagar un cruzado de ouro. No caso 

das dioceses de Astorga e Oviedo, as prohibiciñns van na mesmo direcciñn: “[…] cumplan con estar en 

las tales yglesias devotamente rezando y oyendo los divinos officios desde que salga el sol hasta que 

ayan tañido el Ave Maria, y que de alli en adelante se recojan a sus posadas hasta el dia siguiente. Y que 

los dias que conforme a esto [as vixilias] estuvieren en las tales yglesias o hermitas, tengan toda la 

quietud y honestidad, y no hagan cosas torpes ni feas, ni tumultuos ni ruydos, ni den bozes, ni canten, ni 

baylen dentro de las dichas yglesias o hermitas. […].” GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon 

Hispanum, op. cit., tomo III, p. 76, sínodo de Pedro de Acuña y Avellaneda de 1533, 2. 4. 4.   
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Estas citas aportan algúns datos interesantes que nos interesa resaltar sobre as 

prohibicións en relación coa música, cantos e bailes populares. En primeiro lugar, as 

prohibicións céntranse de xeito especial nas mulleres e clérigos. No caso dos segundos, 

o motivo debíase á honestidade e exemplaridade coas que debían vivir diante da súa 

comunidade parroquial. Aínda que o baile e o canto non é prohibido en si mesmo, non é 

un acto de vida honesta pois, en concreto o baile, estivo sempre máis ou menos 

relacionado coa sensualidade e mesmo coa luxuria. É neste aspecto onde se comprende 

mellor a especial vixilancia cara ás mulleres, símbolo da luxuria e concupiscencia por 

excelencia na mentalidade das autoridade eclesiásticas. Isto non quere dicir que os 

homes non bailaran, pero probablemente o baile fora máis “propio” de mulleres, dado 

que tamén nas cantigas galaico-portuguesas tamén é a muller a que aparece bailando 

principalmente aínda que non exclusivamente (é certo tamén que os autores son homes 

que enxalzan a muller). No caso da música quizais é o inverso, dado que na nosa 

tradición musical foi o home o que tocaba a maior parte dos instrumentos, quedando 

reservado para as mulleres algúns instrumento de percusión ou de menor consideración 

e o canto
473

. 

Segundo, a xa comentada estreita relación entre a música, canto e baile cos 

momentos de alegría. Isto implica que as festividades relixiosas, nas que máis se 

criticaban estas costumes, incluían tamén un grande compoñente de alegría, máis que de 

                                                 
473

 “Dentro do sistema de valoración dos útiles musicais en contacto coa realidade afloran moi claramente 

as dicotomías home/muller e adulto/neno. No sistema de cultura tradicional galego achamos, desde logo, 

algúns instrumentos de nenos que empregan os adultos e viceversa, tamén instrumentos de homes que 

usan as mulleres e ao contrario, e todo isto en perpetuo troco; mais se falamos dun momento concreto, é 

dicir, o sistema tradicional que chegou ata nós no século XX (seguramente moi semellante ao dos séculos 

XVII, XVIII e XIX), podemos constatar que a maior parte dos útiles construídos para facer melodía 

(música) están estrita e claramente asociados aos homes (adultos ou nenos) como tamén o están aqueles 

que os acompañan ritmicamente (a caixa, o tambor e o bombo). A música para as grandes ocasións, para 

as danzas, festas patronais, vodas, procesións, etc., é fundamentalmente masculina, recaendo sobre o 

gaiteiro e os seus acompañantes (percusión, clarinete, saxofón, etc.) e, andando o século XIX e XX, 

tamén algún dos seus substitutos como o acordeón. Polo contrario, aquela música que se fai a cotío, nos 

seráns, fiadeiros e foliadas, é de dominio feminino e aquí aparecen os útiles que serven de soporte á voz: a 

pandeireta, a pandeira, o pandeiro, as cunchas, a lata, etc. Por suposto ambos os apartados non son 

estancos, e igual que os gaiteiros participaban moitas veces nos seráns e ruadas, as mulleres cantaban nas 

vodas, para facer un baile o día da festa, en ocasións rituais, etc. 

Pensamos que non nos equivocamos ao dicir que dentro do noso sistema de cultura tradicional existiu 

unha clara asociación masculino-melodía e feminino-voz, proba disto é que aqueles instrumentos que 

comparte o don da melodía cunha función de soporte para a voz, caso da zanfona, o violín ou o rabel, son 

tocados tradicionalmente tanto por homes como por mulleres, constituíndo as únicas excepcións na 

asociación instrumento melódico-home.” CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. 

cit., pp. 59-60.     
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solemnidade. O que implicaba que, como se fixo tradicionalmente desde séculos atrás, a 

música e o baile atoparan un marco de expresión fundamental a carón do culto. 

En terceiro lugar, a raíz da primeira cita do sínodo bracarense, pódese confirmar 

un dato que apuntamos ao principio do apartado, que é que a música cantada (o canto) 

tiña unha consideración diferente, en moitos dos casos mellor, que a música 

instrumental, que soamente debía realizarse en caso de non poder cantar durante a 

celebración da misa. Cita que tamén pon de manifesto que, en máis ocasións das 

debidas, a música e cantigas non “espirituais” e mesmo o baile estaban presentes nas 

celebracións litúrxicas. 

Para rematar, destacar a presenza da costume das “misas novas”. Unha misa 

nova era a primeira que daba un sacerdote despois de ser ordenado. Como tal, 

constituía, unha vez máis, un motivo de alegría e tamén de “renovaciñn”, dado que estes 

novos ordenados eran persoas novas. Por estes motivos, a risa, o canto e o baile e 

mesmo o comer e o beber debían estar presentes. Sen embargo, eran celebracións nas 

que se gastaba en exceso e os actos deshonestos estaban presentes, sobre todo en 

relación coas costumes que menciona ese canon sinodal en concreto: a de ir en 

procesión a buscar o novo sacerdote á súa casa e acompañalo ata a igrexa, durante a cal 

estes actos tiñan lugar. Como vemos, a prohibición era férrea xa que levaba consigo 

duras consecuencias, pois implicaba a perda do oficio e beneficio eclesiásticos. 

 

5. 2. 2. 5. As danzas gremiais 

Como vimos, o baile e a música non perderon a súa conexión co culto. A 

continuación, nos centraremos brevemente nun caso máis evidente desta relación: as 

danzas gremiais. A existencia destas danzas poñía de manifesto unha nova realidade, a 

puxanza dos núcleos urbanos na baixa Idade Media e a emerxencia de novas 

institucións sociais e comunitarias. Sen embargo, as danzas na honra a Deus, Cristo ou 

aos santos, como vimos, non eran en esencia unha novidade. Como nos casos anteriores, 

o noso obxectivo non é realizar unha análise exhaustiva destas danzas; soamente se 

tratará de resaltar a súa presenza na Idade Media galega
474

. 
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 Sobre as danzas do Corpus e doutras festividades noutras zonas da Península Ibérica, ver por exemplo 

MASSIP, F., “Elements teatrals de la processñ del Corpus de Tortosa (segles XIV-XVII), Miscel·lània 

Jordi Carbonell, Publicacions de l‟Abadia de Montserrat, Barcelona, 1992, vol. III, pp. 43-80; e “Danza y 
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En termos xerais, a diferenza entre danza e baile está na súa finalidade: a danza 

forma parte de festas relixiosas ao teren unha función ritual; estarían polo tanto en 

relación co culto. O baile, pola súa banda, estaba sobre todo destinado ao divertimento. 

Na Idade Media, estas danzas eran realizadas principalmente polos gremios, o que 

implicaba outra diferenza co baile: eran os homes os seus protagonistas. Ademais, a súa 

función ritual implicaba que as súas normas e pasos estiveran rixidamente establecidos 

(o rito apenas varía cos anos), namentres que o baile prestábase a máis innovacións e 

“lucimento”. As danzas tiðan lugar nas principais festividades relixiosas de cada núcleo 

urbano, especialmente no Corpus e nas festas patronais. Neste caso, ímonos centrar nas 

danzas gremiais do primeiro, mais tendo presente que a súa variedade non as 

circunscribe especificamente a esta festividade, pois tamén as podía haber no Entroido 

ou nos Maios, danzas nupciais ou fúnebres, etc.
475

  

O Corpus é sobre todo unha festa urbana. Nace oficialmente en 1264 cando foi 

instaurada polo papa Urbano IV, momento na que a vida dos homes e mulleres, aínda 

que basicamente rural, xa xiraba sen embargo arredor da cidade
476

. Era unha festa para 

ser representada e para ser vivida nun contexto que se asemellaba máis ca en ningún 

outro día do ano a un teatro. Mais, aínda que había uns “actores” protagonistas, era unha 

festa do pobo e para o pobo (non como as festas urbanas aristocráticas dos séculos 

posteriores, como o carnaval de Venecia). Os papeis eran diferentes, pero todos 

contribuían sen ser meros espectadores. Isto era así, principalmente, porque constituía 

unha festa relixiosa na que toda a comunidade amosaba a súa devoción, sen distinción 

ante os ollos de Deus. Aínda que os elementos “populares” estaban presentes, a esencia 

da festa era relixiosa: era o único momento no que o Corpo de Deus saía do espazo 

sagrado para recorrer as rúas e prazas engalanadas para a ocasión; era o único momento 

no que a comunidade recibía na súa “casa” á divindade, de maneira inversa ao resto do 

ano. 

En Galicia, as primeiras novas documentais sobre a súa celebración son da vila 

de Pontevedra que xa o conmemorou no ano 1311, e desde o 1326 se viña celebrando en 

                                                                                                                                               
espectáculo…”, op. cit., pp. 287 e seg.; ou VV. AA., Tradición y Danza en España, Centro de Estudios y 

Actividades Culturales de la Consejería de Cultura y Comunicación de Madrid, Madrid, 1992. 
475

 Para unha clasificación e breve historia da danza en Galicia, ver MARTÍNEZ SAN MARTÍN, A., 

“Historia e evoluciñn da danza en Galicia”, en VILLANUEVA, C. (coord.), Galicia fai dousmil anos…, 

op. cit., vol. I, pp. 111-139. 
476

 Sobre o Corpus, nacemento e actos característicos, ver CARO BAROJA, J., El estío festivo…, op. cit., 

pp. 51-56. 
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Santiago, dado que o 19 de maio dese ano o arcebispo Berenguel de Landoira ordenou 

que se promovese en toda a arquidiocese a función do Corpore Christi
477

.  No século 

XV, temos novos datos en Pontevedra, o mes de maio de 1437: 

“[…] mandaron a Johan Afonso da Pedreira, notario, que dese a Rui Martiis Tourino a 

aos bigarios da confraria do Corpo de Deus da dita billa duzentos maravedis de moneda 

bella branca em tres dineiros para fazeren e ordenaren as cousas que fosem nesçesarias 

para a festa do Corpo de Deus primeira que ben deste dito año […]”
478

 

 

Poucos días despois (o 27 de maio), en Ourense, o bispo e concello establecía o 

seguinte: 

“[…] por rasón que era discordia ontre las confrarías da dita çidade en cómo devían 

de andar eno dia do Corpo de Deus quando andase por la dita çidade, por ende 

diseron que ordenauan que andasen as ditas confrarías ordenadas en la maneira que se 

sigue: […]”
479

 

 

A orde establecida era a seguinte: primeiro a confraría dos carniceiros, segundo 

a dos ferreiros (de San Miguel), terceira a dos zapateiros (de Santa Oufemia), cuarta a 

de San Sebastián, quinta a dos mercadores e alfaiates (de Santa María Madre) e a sexta 

a confraría do Corpo Santo, cada unha coas súas peculiaridades. 

A festa seguiu consolidándose nesta baixa Idade Media, de tal maneira que nos 

sínodos galegos e portugueses indicados previamente a festa do Corpus é festa de gardar 

en todos agás cando non se especifican as festas móbiles
480

.  No século XVI adquire a 

súa maior importancia tralo Concilio de Trento e a bula do papa Paulo III (30 de 

novembro de 1539), na que se ordena constituír confrarías do Santísimo que se 
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 GONZÁLEZ PÉREZ, C., “A celebraciñn do Corpus. O boi de Allariz”, en VÁZQUEZ GONZÁLEZ, 

B. (coord.), Tempos de festa en Galicia, op. cit., t. II, pp. 17-27. 
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 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Á. (ed. lit.), Livro do Concello de Pontevedra: (1431-1463), Museo 

Provincial de Pontevedra, Pontevedra, 1989, p. 90 (fol. 9r). 
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 FERRO COUSELO, X., A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos 

séculos XIII ao XVI, vol. II, Galaxia, Vigo, 1967, pp. 117-118 (doc. 104). 
480

 O sínodo que non especifica é o de Pedro Pacheco (Mondoñedo, 1534). No resto o Corpus é festa de 

gardar: sínodos de Don Francisco Manrique de Lara (Ourense, 1543-44), sínodos de Don Diego de Muros 
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(Braga, 1505), sínodo de Don Diego de Sousa (Porto, 1496), e sínodo de Don Jôao Afonso Ferraz I 

(Valença do Minho, 1444).  
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encarguen da función. En 1559, o arcebispo compostelá Gaspar de Zúñiga y Avellaneda 

aprobaba a fundación dunha destas confrarías para toda a arquidiocese
481

.  

No tocante ás danzas, as noticias nestes séculos non abundan, dado que  a maior 

parte das mencións son aos xogos, imaxes e representacións que ían facendo as 

diferentes confrarías nas procesións. Aínda que a propia procesión e representacións 

puideran seguir uns pasos determinados, non eran danzas en si mesmas. Con todo, si 

existen algunhas mencións á existencia de danzas. 

No ano 1451, o bispo e concello de Ourense reordenaban a orde das confrarías 

na procesión: primeiro a de Santa María Madre, xunto ao Corpus Christi, segundo,a  de 

Santa Eufemia; terceira, a de San Sebastián; en cuarto lugar, a de San Miguel; e en 

quinto, a dos carniceiros, de Santa María Madalena. O interesante, á parte do cambio de 

confrarías con respecto á ordenanza de só 14 anos antes e a súa orde na procesión, é o 

fragmento dedicado á confraría de Santa Eufemia, onde se establece o seguinte: 

“Iten, que a confraría de Santa Oufémea, por quanto era antígoamente feita e hordenada, 

ela e a dita confraría de Santa María a Madre ante que as outras confrarías nehuas e o 

corpo da Virgen Santa Oufémea estaba sopultado ena dita ygllesia e por seu onor e do 

seu corpo, que ende está sopultado, que ordenaba e mandaba que andase logo a dita 

confraría de Santa Oufémea depúus a confraría de Santa María a Madre con sua danza 

de espadas e çirios e outros jogos algúus […].”
482

 

 

Tamén en Ourense, poucos anos despois (1472), unha ordenanza da confraría de 

San Miguel establecía que “[…] qual quer confrade para dançar ou de qual quer ofiçio 

que seja serviço da confraderia que dançen […]”. O que demostra que a confraría podía 

non contar ás veces con xente suficiente para a danza, pero tamén que non soamente a 

confraría de Santa Eufemia danzaba diante do Corpo de Deus
483

. 

Estas mencións ás danzas de espadas e outras en Ourense son importante, porque 

na documentación non atopamos novas mencións relevantes ata o século seguinte, en 

Santiago, no ano 1565: 
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 FERRO COUSELO, X., A vida e a fala…, op. cit., pp. 144-146 (doc. 138). 
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 LÓPEZ CARREIRA, A., A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana na Galicia 

baixomedieval, Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 1998, pp. 345-346. 
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“[…] que los oficios e cofradías bicarios e mayordomos dellas para la procesión y 

regocijo del día de Corpus, agan cada uno dellos las danças que hicieron el año pasado 

[…] A los plateros, una [danza] de gitanas con que bayan muy bien aderesçadas, y a 

los azabacheros una dança de muchachos y lleben su Santiago y dos disçípulos y la 

dança sea de nueva ynbención de como mejor fuere; a los sastres, su dança de espadas 

con que ellos bayan muy bien aderesçados; y al oficio de los correeros lleben su figura 

de Sant Estebo como suelen con sus discípulos y sus caballos y los pinten de nuebo y 

sus almetes; y al oficio de los çapateros lleven una dança pastoril como conbiene con 

sus cayados pintados; y al oficio de Santo Thomé que son pedreros y carpinteros, 

lleben una dança de arcos muy bien hecha, los armeros lleben una dança de salbajes; 

y al oficio de ferreros lleben su San Julian con sus paxes y lo más que solían llevar con 

sus capitanes; y a los tecelanes, lleben una dança de romeros y romeras; y los carniceros 

lleven una fulía portuguesa; y los horneros lleben sus pelas muy bien aderesçadas; y los 

oficios que suelen llebar figuras las lleben asimesmo […]”
484

 

 

Esta cita, aínda que sae por pouco do noso marco temporal, é importante porque 

confirma os datos que fomos apuntando. A festa do Corpus estaba plenamente 

consolidada na segunda metade do século XVI, e contaba cunha enorme riqueza de 

compoñentes que facían da cidade (Santiago neste caso) un auténtico teatro, cheo de 

danzas, imaxes e representacións. Ademais da mención á danza de espadas xa presente 

en Ourense no século anterior, agora aparecen bastantes máis e algunhas con diferentes 

personaxes, como os salvaxes da danza dos armeiros e, sobre todo, as “penlas” que 

acompañaban aos forneiros. 

Esta cita de Santiago é a primeira na que se mencionan as “penlas”. As penlas 

son nenas vestidas de branco que bailan apoiadas sobre os ombros de mulleres 

denominadas “burras”. Actualmente son soamente nenas, pero en séculos anteriores 

había tamén nenos que ían sobre “burros”, en concreto en Pontevedra. Sobre a súa orixe 

pouco ou nada se sabe. O concepto pode vir do termo latino “puella”, que significa 

“nena” ou “doncela”, ou do termo “penna” e en particular do seu diminutivo “pennula”, 

que significa “pluma” e que podería ser a súa orixe por tratarse de nenos e polo tanto 

persoas liviáns
485

. A información sobre esta costume procede de fins do século XVI e 

polo tanto non nos centraremos máis nela, pero si é importante resaltala porque 

probablemente tiña lugar desde a baixa Idade Media e ademais chegou ata os nosos días 

en Redondela. Soamente, por aportar un dato máis, unha pequena referencia ás penlas 

                                                 
484

 PÉREZ CONSTANTI, P., Notas Viejas…, op. cit., p. 237; Ver tamén GONZÁLEZ PÉREZ, C., As 

penlas e a danza de espadas, Instituto de Estudos Galegos P. Sarmiento, Vigo, 1987, p. 7; e TRIGO 

DÍAZ, F., “Las danzas acompasando los tiempos de la Iglesia”, Rutas cicloturísticas del Románico, nº 

XVII (1999), Fundación Cultural Rutas del Románico, pp. 111-122, cita da p. 117.  
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 GONZÁLEZ PÉREZ, C., As penlas e a danza de espadas, op. cit., p. 6 



246 

 

na cidade de Pontevedra, nos últimos anos do século XVI (18 de maio de 1598), 

referida ao reparto da fariña para a festa do Corpus: 

“[…] a las mugeres a quién están repartidas las penlas trinta libras, son dos del pan de 

trigo, María Estévez y Catalina Suárez, mujer de Xoán da Vila, tecelán, y del pan de 

centeno María del Rossal y Catalina Castaða y a cada dos se an de dar quince libras.”
486

 

 

A historia destas costumes, como doutras semellantes, comezou a variar xa nos 

séculos seguintes e sobre todo na Ilustración, na que unha nova relixiosidade se impuña 

e foron acusadas de costumes supersticiosas. Xa en 1606, o arcebispo de Compostela, 

Maximiliano de Austria, as prohibía: “que no saliesen las penlas en la procesiñn por ser 

cosa yndecente, y aun que en esto de las penlas abía una costumbre antiquísima […]”, 

aínda que pola presión do concello non foron finalmente prohibidas nese momento
487

.  

O caso é que, no que ao noso traballo concirne, as danzas estaban presentes nas 

festividades relixiosas. Aínda que non sabemos apenas nada sobre os seus pasos e 

realización
488

, houbo danzas deste tipo ademais de Ourense, Pontevedra e Santiago, en 

Betanzos, Allariz, Redondela, Corcubión, Carril e outras, e non todas na festividade do 

Corpus. 

Este tipo de danzas formaban parte dunha maneira concreta de comprender a 

relixión, e como tal eran avaladas pola poboación. A Igrexa as aceptou como unha 

mostra máis de devoción nestes séculos baixomedievais e comezos da época Moderna. 

Sen embargo, a liña que dividía a devoción da superstición e mesmo deshonestidade foi 

sempre maleable e especialmente permeable. Por este motivo, a pesares do amparo do 

pobo e da maior parte das autoridades eclesiásticas, tamén levantaron suspicacias e 

foron obxecto de control, como aconteceu na diocese bracarense: 

“Estabelecemos e ordenamos que na procissom que se faz no dia e festa do Corpo e 

Sangue do noss Senhor Jhesu Christo e assy em quaaesquer outras procissôoes que se 
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 GONZÁLEZ PÉREZ, C., As penlas e a danza de espadas, op. cit., p. 9. 
487

 GONZÁLEZ PÉREZ, C., As penlas e a danza de espadas, op. cit., p. 9. Sobre a historia das penlas nos 

séculos posteriores e na actualidade ver as obras citadas de Clodio González Pérez. Habíaas tamén en 

Ponteareas, Redondela ou norte de Portugal.  
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 Sobre este aspecto, só nos queda supoñer que, como danzas rituais que son, non sufriran excesivos 

cambios ao longo dos séculos, e algunhas das danzas que chegaron ata nós aportarían polo tanto 

información sobre cómo eran levadas a cabo. Sobre estes datos, ver as obras citadas sobre a celebración 

do Corpus e tamén as de COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, L., “As danzas gremiais de Betanzos”, en 

VÁZQUEZ GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos de festa en Galicia, op. cit., t. II, pp. 397-401; “A danza 

de espadas de Baiona”, pp. 340-341; “A danza de espadas no Corpus de Redondela”, pp. 40-43; ou “A 

farsa-danza de espadas de Carril”, pp. 232-237. 
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fazem pello anno nom seja alguum clerigo ou religioso ousado que leve jogo nem 

scripto nem outra algûua empresa ou cousa desonesta, mas todos vaam em vestiduras 

sagradas ou sobrepelizias com toda onestidade e devaçom, cantando e lovando o nosso 

Senhor Deus, cujo sancto Corpo aly vay, o qual se nom deleita em jogos nem em 

danças nem em baillos, que som cousas que os gentiios faziam aos seus idollos mortos 

e çujos, […]”
489

    

 

A cita non especifica qué tipo de danzas e bailes son prohibidos, podería 

referirse a outras que se realizaban á par das permitidas. Sen embargo, non hai dúbida 

de que tanto a danza como o baile, aínda que fora en contextos de culto e devoción, non 

se liberaron por completo da sospeita e ligazón cos ritos pagáns, mesmo nos albores da 

Modernidade. Ou quizais a disposición fora obra dun bispo especialmente rigoroso. En 

calquera caso, a danza e o baile, e os seus compañeiros inseparables, a música e o canto, 

mantiveron a súa presenza ao longo da Idade Media; reprobados e respectados, 

regulados e prohibidos, pero presentes. O ser humano tiña e ten nestas manifestacións 

un vehículo inmellorable para a expresión de moitos dos seus sentimentos, xúbilo e 

alegría, lamento e dor, devoción, amor, incoformismo…, e unha forma inmellorable de 

transmitir valores, coñecementos, costumes e normas sociais e culturais aos outros 

membros da comunidade, especialmente ás novas xeracións. 

 

5. 2. 2. 6. O gaiteiro 

Para rematar con este apartado no que a música está tan presente, ímonos centrar 

nun dos instrumentos fundamentais na tradición musical galega: a gaita de fol (de aquí 

en diante, “gaita” simplemente)
490

. 

A orixe da gaita no noroeste peninsular é un asunto complexo, dado que non 

temos referencia algunha a un instrumento denominado como tal ata ben entrada a Idade 

Media, e é a iconografía a que aporta as primeiras probas manifestas da súa presenza no 

século XII. Para os séculos anteriores, temos soamente hipóteses.   

                                                 
489

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo II, p. 108, sínodo de D. Luís Pires 

(Braga, 1477), 34. 
490

 Neste apartado soamente se analiza a presenza da gaita, especialmente no noroeste peninsular 

medieval. Para un maior afondamento sobre o tema, ver CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos 

musicais…, op. cit., pp. 357-397; ou NOVOA GONZÁLEZ, Mª C., La gaita y la cornamusa en Galicia y 

Francia, Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 1980. 
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Está documentado que tanto os gregos como os romanos tiñan instrumentos 

musicais coas características básicas da gaita: un tubo melódico unido a un depósito 

para o aire que permitía non estar soprando no tubo melódico constantemente, como 

sucede coa frauta. No caso dos gregos, este instrumento era o askaulos, resultado de 

engadirlle o fol ao aulòs. No caso dos romanos, a tibia utricularis, resultado de 

engadirlle un fol á tibia. Un emperador romano, Nerñn, é o primeiro “gaiteiro” 

coñecido, segundo narran Suetonio e Dión Crisóstomo, e quizais foran precisamente os 

romanos os que espallaron este instrumento polo seu imperio, aínda que non existen 

datos que confirmen esta hipótese
491

. 

No noroeste peninsular, temos documentada grazas a Estrabón a presenza do 

aulòs (probablemente algo semellante, pero un grego como Estrabón recorre aos seus 

referentes culturais), e sabemos que desde o século II a. C. os habitantes da Península 

coñecían o procedemento para fabricar depósitos flexibles que contivesen aire. Polo 

tanto, cara ao cambio de era, existían en Galicia os dous compoñentes imprescindibles 

para facer unha gaita
492

. Sen embargo, non temos constancia da súa existencia nesta 

época tan temperá, e san Isidoro fai mención á tibia pero non a un instrumento das 

características da gaita de fol. Hai que agardar ata o século XII no que a iconografía 

confirma a súa existencia e dá as primeiras informacións sobre a súa morfoloxía e 

compoñentes, no coñecido como “capitel de Melide”. Quizais o instrumento existira 

antes deste século ou tal vez sexa este momento no que a súa existencia acadou unha 

maior difusión e presenza grazas ás peregrinacións, que darían pé a un “renacemento” 

da gaita desde Francia e non soamente no noroeste senón no resto da Península 

cristiá
493

; os séculos altomedievais son de escuridade neste sentido.  
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 Sobre a historia da gaita, BAINES, A., Historia de los instrumentos musicales, Taurus, Madrid, 1988, 

pp. 222 e seg.; ou CAMPOS CALVO-SOTELO, J., Fiesta, identidad y contracultura: contribuciones al 

estudio histórico de la gaita en Galicia, Deputación de Pontevedra, Vigo, 2007. Sobre a mención a Nerón 
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 CAMPOS CALVO-SOTELO, J., Fiesta, identidad…, op. cit., pp. 61 e seg., especialmente a 66. 

Recordemos que o Arcipresta de Hita fai menciñn ao “odrecillo francés”, probablemente facendo alusiñn 

á súa orixe. 
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Fig. 39. “Gaiteiro de Melide”, conservado no Museo de Pontevedra494 

 

A partires do século XII, a gaita semella comezar unha época de esplendor e 

comeza a estar presente cada vez máis na iconografía das igrexas e mesmo é 

mencionada na literatura. Na iconografía, hai representacións de gaiteiros na igrexa de 

San Miguel de Eiré en Ferreira de Pantón (s. XII, aínda que nun canzorro moi 

deteriorado), na igrexa de Santa Mariña de Esposende de Ribadavia (s. XII-XIII), na 

igrexa de San Domingos da mesma vila (s. XIII-XIV, nun sepulcro), nunha doela do 

mosteiro de Santa Catalina de Montefaro en Ares (s. XIV, conservada no Museo de 

Belas Artes de A Coruña), na igrexa de San Francisco de Betanzos (s. XIV, nos nervios 

da cúpula), na igrexa de San Francisco de Ourense (s. XIV, nun capitel), na capela de 

San Xoán da catedral ourensá (s.XV, nun arcosolio), na igrexa de Santiago de Betanzos 

(s. XV, nun arco), no cadeirado de coro de Celanova (s. XVI), e tamén en contextos non 

sacros, como o gaiteiro da porta do castelo de Castroverde (s. XIV), na casa gótica de 

Santiago de Compostela (s. XIV, nun canzorro), e nun dos claustros do Hostal dos Reis 

Católicos (s. XV, nun canzorro)
495

.  
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 Imaxe extraída de CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. cit., p. 358. 
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 CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos…, op. cit., pp. 364-363; e LÓPEZ RODRÍGUEZ, J. Mª, 

“El uso de la iconografía: algunas pautas para el estudio de los materiales iconográficos del gaitero en 

Galicia”, V Congreso de la Sociedad Española de Musicología (Barcelona, 25-28 de octubre de 2000), 

vol. II, Sociedad Española de Musicología, Madrid, 2002, pp. 1267-1284. 
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Fig. 40, 41, 42, 43 e 44. Gaiteiros en Santa Mariña de Esposende (ss. XII-XIII); dunha doela do mosteiro de Santa 

Catarina de Montefaro (ca. 1330); nun capitel da igrexa de San Francisco de Ourense (s. XIV); en un canzorro da Casa 

Gótica de Santiago de Compostela496 

 

Sen embargo, aínda que a iconografía das igrexas e outros edificios civís é unha 

das fontes fundamentais, probablemente a principal para o estudo deste instrumento 

pertence ao século XIII e á corte de Afonso X: as Cantigas de Santa María. Como xa se 

puntualizou ao falar do resto de instrumentos, o códice do Escorial contén unha gran 

cantidade de imaxes de músicos, e os gaiteiros non foron unha excepción
497

. Con todo, 

chama a atención o elevado número de representacións e variantes, o que é unha mostra 
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 Imaxes recollidas en CARPINTERO ARIAS, P., Os instrumentos musicais…, op. cit., pp. 364 (as dúas 

primeiras), 365 e 366 respectivamente. Non temos exemplos de pintura en Galicia, pero si os hai en 

Europa, especialmente nas obras de Pieter Brueghel el Viejo ou no “Jardín de las Delicias” de El Bosco 

(situada no Inferno, xunto con outros instrumentos musicais).  
497

 Temos representacións de gaiteiros noutros códices europeos, como por exemplo nunha copia do De 

Musica  de Boecio do s. XIV, no que as deusas da música aparecen representadas como damas da nobreza 

rodeadas de discípulos; unha das deusas toca unha gaita. LOYN, H. R. (ed.), Diccionario Akal de 

Historia Medieval, Akal, Madrid, 1998, p. 316. É salientable destacar que é unha muller (unha deusa, iso 

si) a que toca este instrumento, xeralmente masculino. 
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da importancia deste instrumento incluso na corte, a pesares da súa esencia pastoril e 

popular. 

    

 

Fig. 45, 46 e 47. Miniaturas con gaiteiros nas Cantigas de Santa María498  

 

En canto á literatura, hai que salientar que nas cantigas non se fai mención á 

gaita, e temos que recorrer polo tanto a outras obras. Unha referencia a temos no poema 

épico dedicado ao rei Afonso XI. Cando se narran as vodas do monarca, o poeta 

describe o ambiente no mosteiro de las Huelgas, no que soaban moitos instrumentos 

tanxidos por xograres, e un deles era a gaita: 

“ […] la gayta, que es sotil 

con que todos plazer han, 
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 Imaxes recollidas nas webs: <http://galicia.swred.com/gaita_fol.htm; 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantiga_bagpipes_1.jpg>; e  

<https://albertosolana.wordpress.com/2014/12/23/14-alfonso-x-el-sabio-y-las-cantigas-de-santa-maria/> 

respectivamente (consultadas en xuño de 2015)  
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otros estromentos mill, 

con la farpa de Don Tristán, […]” (versos 417-420)
499

 

 

No Libro de buen amor, xa comentado, temos a presenza do “odrecillo francés”, 

un instrumento que debía de ser semellante á nosa gaita se non o mesmo. E volvemos 

ter mencións no século XV e posteriores, pero xa cun matiz diferente, como veremos. 

Tamén na literatura árabe, tan importante na cultura medieval peninsular, 

podemos atopar algunha pequena referencia a este instrumento. En concreto, nos 

Prolegomena de Ibn Khaldûn (1332-1406), onde ao referirse aos cristiáns da Galaecia 

di que ao entrar en batalla tocaban instrumentos  de corda e a ghayta
500

. Un dato moi 

interesante que pon en relación a gaita coa batalla e a importancia dos músicos nos 

exércitos, e que confirma novamente a información de san  Isidoro que recordamos: 

“[…] A música move os afectos e provoca na alma diferentes sensacións. Nas batallas, 

os acordes das trompetas excitan aos contendentes, e canto máis exaltado é o seu 

son, tanto maior é o ardor no combate.”
501

 

 

É certo que o santo hispalense non menciona a gaita, pero si os instrumentos de 

son estridente. Non tódolos instrumentos valían para a guerra, pero a gaita, desde logo, 

era un deles; e se o ardor era maior canto máis alto era o son, sen dúbida era un dos 

máis axeitados.  

                                                 
499

 “Estas palabras desían / doncelllas en sus cantares, / los estromentos tañían / por las Huelgas los 

jograles. / El laúd ivan tañiendo, / estromento falaguero, / la vihuela tañiendo, / el rabé con el salterio; / la 
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sotil / con que todos plazer han, / otros estromentos mill, / con la farpa de Don Tristán, / que da los puntos 
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recollidos en NOVOA GONZÁLEZ, Mª C., La gaita y la cornamusa…, op. cit., pp. 56-57. 
500

 GÓMEZ MUNTANÉ, Mª C., La música medieval en España, Edition Reichenberger, Kassel, 2001, p. 

331. Tamén Dante na Divina Comedia menciona a cornamusa como instrumento dos exércitos ao falar 

duns demos do octavo círculo: “Caballeros he visto alzar el campo, / comenzar el combate, o la revista, / 
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mesnadas, / hacer torneos y correr las justas, // ora con trompas, y ora con campanas, / con tambores, y 

hogueras en castillos, / con cosas propias y también ajenas; // mas nunca con tan rara cornamusa, / 

moverse caballeros ni pendones, / ni nave al ver una estrella o la tierra.” DANTE ALIGHIERI, Divina 

comedia, op. cit., p. 204, canto XXII do Inferno, versos 1-12. 
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 ISIDORO DE SEVILA, Etimologías, op. cit., vol. I, Libro III (“Acerca de la matemática”), 17, 1-2, 

pp. 444-445. 
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Xunto coa arte e a literatura, outras fontes son tamén testemuña da presenza da 

gaita e do gaiteiro na Idade Media galega. En concreto, unha avinza do 17 de decembro 

de 1458 entre o concello de Ourense e o gaiteiro Gomes Mouro: 

“[…] estando y presente Gomes Mouro, gayteyro, logo os ditos juises et rejedores et 

procurador diseron que fasían aviinça et reçebyan por vesiño da dita çidade ao dito 

Gomes, gayteyro, por todo tenpo de sua vida que se byese morar á dita çibdade e que 

pagase de cada hun ano avynça ao dito conçello des e oyto mrs de cada dya de San 

Martyño, por su vyda, […]”
502

 

 

O contrato garantíalle á cidade un músico permanente nas súas principais 

festividades como o Corpus  e o San Martiño. De novo a música, neste caso de gaita, 

presente nun marco de xúbilo e alegría. A gaita foi durante a Idade Media o instrumento 

popular universal, e neste contrato confírmase, pois o concello non faría ese esforzo 

económico (quedaba exento de impostos e gozaba dos privilexios de veciñanza) por un 

músico calquera. A gaita debía de ser o instrumento máis axeitado para a festa, 

especialmente ao ar libre
503

. Isto tamén se aprecia noutras partes da Península, nas que a 

gaita estaba do mesmo xeito presente neste tipo de celebracións, procesións e mesmo 

acontecementos especialmente alegres, como os nacementos e vodas. Así aconteceu co 

nacemento dun dos fillos de don Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castela: 

“E como la nueva se supo por la dicha çibdad, luego, todos los regidores e jurados e 

cavalleros e escuderos e dueñas e donzellas della fueron a palaçio. Y, así mesmo, los 

ofiçiales desanpararon sus tiendas e ofiçios, y ellos e munchos otros de los labradores e 

sus mugeres e fijos e fijas se travaron en corros, con munchos tronpetas e chirimías e 
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 FERRO COUSELO, X., A vida e a fala…, op. cit., pp. 191-192 (doc. 189). Hai constancia de gaiteiros, 
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tradicional”, Cadernos A Nosa Terra de pensamento e cultura, nº 20 (1995), Vigo, p. 4. Temos 
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procesións. PÉREZ CONSTANTI, P., Notas Viejas…, op. cit., p. 255-256. 
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idoneidade da gaita para a festa. 
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sonajas e panderos e gaitas e otros estormentes. E así, se fueron con grande alegría a su 

palaçio, donde lo fallaron alegre quanto cada uno puede pensar.” 

 

E tamén nunha na procesión do luns de Pascua do Espírito Santo do ano 1464, 

na que a gaita ocupaba un lugar preeminente: 

“[…] E acabadas las bísperas, el señor condestable cavalgava en un gentil cavallo de la 

gineta con un muy rico jaez; e los señores de la iglesia mayor, así mismo, que ya tenían 

allí prestas sus mulas; e así todos los otros cavalleros e escuderos e gentes. E iva a la 

dicha Fuente de la Peña en esta manera: primeramente, todos los maestresalas e los 

ministreles de gaitas ivan en la delantera, tañiendo, aconpañados de todos los niños de 

la dicha çibdad, que a esta fiesta se ayuntavan allí; en pos de los quales iva un atabalero, 

con los atabales e las cherimías de la çibdad, en el tañer acordados; […]”
504

 

  

A consideración deste instrumento na mentalidade medieval tivo, como o resto 

de instrumentos e música en xeral, un carácter ambiguo e suxeito a interpretacións. As 

propias características do instrumento marcaron esta consideración. A gaita ten alma 

libre; o seu son non é axeitado para unha estancia senón para ser escoitado ao aire libre 

e para a comunidade, dada a súa forza. A pesares disto, foi tamén empregada na música 

culta grazas ao seu carácter polifónico
505

. Sen embargo, “a evoluciñn da música formal 

concertada e composta do século XIV anunciaba o final das gaitas e frautas con 

tambores na historia da nosa música de vento culta e animou o uso de frautas sinxelas e 

doutros tipos que conducirían, paso a paso, aos conxuntos típicos do século XVI”
506

, 

ademais do predominio dos instrumentos de corda sobre os de vento.  

Na Idade Media, a gaita foi en esencia un instrumento asociado ás clases máis 

baixas e populares e en moitos casos aos pastores e á taberna. Namentres foi empregada 

nas cortes e para a polifonía, este carácter rústico non foi especialmente destacado. 

Cando entrou no seu ocaso neste sentido, comezan as principais referencias a este 

carácter. Non hai máis que recordar a estrofa 1516 do Libro de buen amor: 

“Arávigo non quiere la viuela de arco, 

çinfonia e guitarra non son de aqueste marco, 

çítola e odreçillo non aman çaguil hallaco, 
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mas aman la taverna e sotar con vellaco.”
507

 

 

 No resto da baixa Idade Media e séculos posteriores, esta conexión viuse 

reforzada na literatura. En determinadas pasaxes a gaita ou cornamusa (denominación 

da gaita en francés) aparece asociada a homes de mala reputación; noutros casos, 

destaca polo seu son estrondoso, do mesmo xeito ca outros instrumentos de “baixa 

estirpe”, como o tambor ou o pandeiro: 

“Por ende, todo casado e por casar, si fuere coxo o tuerto o mal paresciente –como estos 

por la mayor parte posean las más fermosas mugeres- guárdese de levar a su casa 

hombre loçano, moó e fermoso; que sepa que su muger a aquel se le va el ojo por el 

deseo que han de contratar con ombres de gala e manera e que entiendan el mundo e su 

amor. E esto por que se veen loçanas e mal empleadas en poder de algunos torpes, 

suzios e creminosos, e de feas tachas cobiertos, dignos por sus fechos de tañer la 

cornamusa.”
508

 

 

“Sorda París a pura trompa estaba, 

y todas trompas de París serían; 

aquí el tambor en cueros atronaba; 

allí las gaitas rígidas gruñían; 

a bofetadas, por sonar, ladraba 

el pandero; las calles parecían 

hablar en varias lenguas: cada esquina 

era pandorga de don Juan de Espina.” (versos 201-208)
509

 

 

Este carácter fixo que a Igrexa, como no caso doutros instrumentos
510

, mirase 

con certa suspicacia a gaita. Xa vimos que tiñan preferencia polo canto máis que polos 

instrumentos, pero estes aparecen nun lugar destacado en determinadas representacións 
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iconográficas. A ambigüidade arredor dos instrumentos musicais afectou tamén á gaita, 

que chegou a ser aceptada en Europa nas prácticas relixiosas mais non foi incluída nas 

máis importantes representacións iconográficas deste tipo
511

. Quizais a arte oficial da 

Igrexa non aceptou de bo grado a presenza dun instrumento de esencia popular, e por 

iso non chegaron a ocupar un lugar destacado senón máis ben, polo menos na Galicia 

medieval, espazos na maior parte dos casos secundarios. Nunha parte dos exemplos, 

como se puido apreciar nas imaxes, aparecen nos canzorros e partes laterais e mesmo 

tocada por animais, o que significaba precisamente que non tiña a boa consideración 

que outros si tiñan
512

. Sen embargo, noutros casos aparece en mans de anxos, o que 

situaba o instrumento formando parte dos coros e corte celestiais. A ambigüidade, como 

no resto das manifestacións de ocio, está presente.  

Aínda que maiormente asociada ás clases populares e á taberna, a gaita tamén 

tivo unha importante presenza na corte, e como tal un grande protagonismo nas 

representacións pictóricas das Cantigas de Santa María de Afonso X. E, do mesmo 

xeito, a gaita aparecía nas celebracións das vodas de Afonso XI e nas procesións e 

celebracións do condestable don Miguel Lucas de Iranzo, o que indica que non era 

exclusivo dunha clase social. Xunto con esta valoración positiva da nobreza, tampouco 

as representacións iconográficas nas igrexas a relegaban sempre ás marxes; nalgúns 

casos, mesmo aparece ligada ao espazo celeste e á “música divina”. Tal é o caso dos 

gaiteiros que aparecen nos nervios da ábsida de San Francisco de Betanzos, que podían 

representar tamén unha “transposición da festa medieval á festa da Gloria celestial
513

”. 
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Fig. 48, 49 e 50. Gaiteiros dos nervos da ábsida de San Francisco de Betanzos. O segundo e o terceiro son anxos514 

 

O estudo da presenza da gaita na Idade Media galega sitúanos de novo ante a 

ambigüidade característica dos elementos da cultura popular. Desde sempre estivo 

asociada ás clases populares e ás súas celebracións, mesmo quizais desde época 

precristiá, pois os romanos tocaban un instrumento semellante. As súas características e 

asociación coas clases populares facía da gaita un instrumento visto con suspicacia, 

mais isto non impediu que estivera presente na corte e nas festividades relixiosas como 

no Corpus, e mesmo que fora imaxe da música celestial. Os seus significados e 

consideración son polo tanto variados, e soamente nos séculos posteriores á Idade 

Media quedou unicamente vinculada ás clases populares. O que si queda manifesto é a 

súa gran presenza, en diversos contextos pero sempre asociada á festa, xúbilo e alegría 

(excepto na guerra). A gaita, como en xeral a música, formaba parte da vida dos homes 

e mulleres da Idade Media galega como un elemento máis da súa cultura e como parte 

das súas relacións sociais, lúdicas e festivas, así como do seu sistema de representacións 

mentais no que, xunto con outros instrumentos musicais, podía incluso formar parte do 

seu Paraíso.   
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A música, o canto, o baile e a danza comezaron os séculos medievais cunha 

concepción ambigua. Desde o punto de vista da cultura tradicional e popular, 

constituían un medio de expresión dos sentimentos e ao mesmo tempo de 

comunicación, pois a través deles a comunidade podía inculcar valores e ensinanzas 

propios da súa cultura, e ademais servían como ferramenta para relacionarse coa 

divindade e manifestar a devoción; non eran, polo tanto, un simple divertimento. A 

ambigüidade tivo a súa razón de ser e se viu reforzada desde o punto de vista do 

cristianismo, dado que a Biblia contiña diversas pasaxes nas que estas accións eran 

protagonistas, mais a súa estreita relación co paganismo espertaba fortes suspicacias. En 

xeral, a Igrexa tratou de apartar oficialmente a música e o baile dos principais espazos 

sacros, mais estes nunca perderon o seu nexo co culto e a devoción, como puidemos ir 

comprobando ao analizar, por exemplo, os cantos de peregrinación ou as danzas 

gremiais. Estas manifestacións conservaron a súa ambigüidade co paso dos séculos, 

mantendo a súa gran presenza tanto na vida cotiá como no tempo extraordinario; de 

feito, semella que a súa concepción foi acadando un estatuto máis positivo desde o 

punto de vista eclesiástico, que nos sínodos baixomedievais e do século XVI 

“simplemente” avogaba polo decoro dos seus membros e de afastar as manifestacións 

máis indecentes dos contextos sacros. 

 

5. 3. O comer e o beber 

Os actos de comer e beber son intrínsecos a tódolos animais. A diferenza da risa 

ou da música, non son actos que nos definen, pois comemos por unha simple cuestión 

de supervivencia. Sen embargo, estes actos teñen as súas peculiaridades e chegaron a ter 

a súa significación cultural, o que implica que cada sociedade tivo a súa maneira de 

concibilos. Este apartado non vai encamiñado, como os anteriores, a analizar a presenza 

destas manifestacións dado que, como é obvio, os homes e mulleres da Idade Media 

comían e bebían, aínda que fora en diferentes cantidades e contextos. Neste caso, o noso 

obxectivo centrarase no análise dos actos de comer e beber como expresión social e 
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cultural, en cómo eran concibidos, cáles eran os seus principais contextos e cómo se 

realizaban. Unha análise que subliñará a súa función social como momentos de ocio
515

. 

 

5. 3. 1. O banquete 

  Comer era un dos actos sociais por excelencia. Xa fora no fogar do campesiño, 

nos salóns da nobreza ou nos refectorios dos mosteiros, o normal era comer en 

compañía; e incluso máis ca o normal: era o ideal. Como xa se comentou, calquera acto 

social que levara consigo a xuntanza de varias persoas podía ter como complemento 

certas expresións de ocio como a risa ou a conversa distendida. Dado que isto era 

susceptible de acontecer en calquera comida cotiá, neste caso nos imos centrar nos 

principais contextos nos que o comer e o beber adquirían matices especiais: os 

banquetes e as súas diversas casuísticas, así como certas comidas en determinados 

contextos.    

No concepto “banquete” imos incluír tódalas xuntanzas comunitarias nas que os 

actos de comer e beber teñen un peso importante, e non soamente as xuntanzas da 

realeza, tal como o entendía san Isidoro: “Os banquetes son propios dos reis; as comidas 

o son das persoas privadas. Denomínanse «delicias» porque con elas deléitanse os 

homes e apetécense con moderación.”
516

 Foi, ademais, o concepto que perviviu nos 

séculos medievais. Sen embargo, da definición do santo hispalense podemos extraer 

dous datos interesantes. En primeiro lugar, a asociaciñn entre as “delicias” e o deleite; e 

segundo, a mención á moderación que, como veremos, non se adecuaba exactamente 

coa concepción popular deste tipo de xuntanzas. 
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Os banquetes eran actos nos que un grupo social se reunía para comer e beber 

por motivo dunha festividade ou celebración. Como deixa entrever san Isidoro, estas 

xuntanzas estaban maiormente asociadas á realeza e nobreza, e con diversos 

significados
517

. Sen embargo, as clases baixas tamén tiñan os seus banquetes, nos que a 

concepción popular dos actos de comer e beber se manifestaba de xeito destacado
518

. 

Á parte do seu carácter comunitario, o máis destacado do banquete debe ser a 

abundancia. Na medida das posibilidades de cada un tanto en cantidade como en 

variedade, pero abundancia: “non hai nada como o medo á fame para espertar a ansia de 

comer ata rebentar cando se podía.”
519

 En anos normais, os labregos producían comida 

suficiente para alimentar a familia, mais en raras ocasións conseguían acumular 

excedente. Por este motivo, un ano de malas colleitas resultaba tráxico, e isto é o que 

explica a importancia do banquete: a nivel corporal, porque significaba unha pequena 

enchente e ademais con alimentos que non eran consumidos diariamente; e a nivel 

mental, porque o banquete representa un ideal, un país de Cucaña no que a grande 

dispoñibilidade de alimentos é unha característica esencial. Unha abundancia na que 

non hai lugar á temperanza tan valorada pola Igrexa, dado que é unha das catro virtudes 

cardinais. O banquete popular ideal debería caracterizarse máis polo exceso que pola 

contención, aínda que a temperanza era tamén valorada, sobre todo en certos períodos 

do ano como a Coresma. Esta abundancia simboliza o optimismo en que o porvir estea 

repleto precisamente diso, de abundancia en tódolos aspectos: alimento, fertilidade, boa 

sorte, etc.
520

 Esta característica apreciábase especialmente en determinadas festividades 

ligadas a momentos fundamentais do calendario, como era o caso das kalendas de 

xaneiro coas que iniciaba o ano. Dado que esta festividade xa foi analizada non se vai 

insistir nela, pero si é importante destacar o papel do banquete e do brinde e a palabra 

libre nela, o comer e o beber como símbolo de abundancia e esperanza e optimismo no 

novo ano que comezaba e no futuro en xeral.  

Esta abundancia implicaba que os banquetes populares estiveran estreitamente 

ligados coa colleita e outras tarefas que significaban a dispoñibilidade de alimentos, 

como a matanza. Por isto, adoitaban ter lugar como culminación do ciclo agrícola ou de 
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determinadas tarefas, mais tamén como remate dunha etapa, tal e como acontecía ao 

finalizar traballos como a malla, no que o dono da terra convidaba a cear e mesmo a 

unha pequena celebración aos que axudaron na súa realización
521

. 

Estamos polo tanto diante dun acto comunitario no que as paixóns dos sentidos 

eran protagonistas. O gusto, o olfacto, a vista, o oído e mesmo o tacto atopaban un 

marco incomparable para o seu desfrute. Sen embargo, o banquete e as comidas en xeral 

tiñan tamén unha intensa relación co sagrado dado que os alimentos, aínda que froito do 

traballo e do esforzo humano, proviñan en última instancia da xenerosidade da  

divindade. O banquete tiña unha parte de ofrecemento, un certo carácter sacro, pois a 

esperanza nun porvir mellor dependía tamén da vontade divina. Por iso tiñan na 

festividade un dos seus principais contextos temporais, así como unha forte conexión 

coa devoción, como por exemplo nas pitanzas das confrarías. A comida e a bebida, os 

medios de subsistencia, podían constituír por este motivo un dos máis destacados 

ofrecementos, quizais o máis importante. As primicias, por exemplo, eran unha ofrenda 

a Deus dunha parte dos froitos da colleita. O comer e o beber, polo tanto, contribuían a 

reforzar a unión entre a comunidade de vivos e desta coa divindade; mais tamén, como 

veremos, coa comunidade de mortos. Constituían actos sociais fundamentais. 

Como última característica a destacar, estaría o feito de que a comida, de 

maneira especial no banquete polas razóns anteditas, é símbolo da vida. En primeiro 

lugar por un motivo evidente: sen ela non se podería subsistir. Mais tamén pola súa 

concepción: os alimentos, froito do traballo, simbolizan o control sobre a natureza e a 

vitoria sobre a morte, constantemente presente a través da fame. 

Todas estas características irán aparecendo ao analizar os principais momentos 

nos que os actos de comer e beber son protagonistas nas fontes medievais, dándolle 

preferencia ás do noroeste peninsular.      

 

5. 3. 2. A presenza do comer e o beber como acontecementos socias na Idade 

Media galega 

Comer e beber durante a Idade Media, así como na maior parte da historia 

humana, constituían actos sociais e comunitarios. Ademais, o feito de seren compartidos 
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e parte da vida cotiá da comunidade facía deles actos suxeitos a normas e costumes, 

ideais, convencións sociais, preferencias espaciais e temporais, etc.; é dicir, que tamén 

eran actos culturais. Todas estas ideas e condicionantes aparecen nas fontes da época, 

como veremos a continuación. 

 

5. 3. 2. 1. O comer e o beber nas fontes: ideais, contextos e alimentos  

Unha primeira mención nas fontes que nos interesa destacar sería a de Estrabón 

(xa recollida en páxinas anteriores), que aporta unha idea de cómo eran os banquetes 

antes da chegada dos romanos e do cristianismo
522

. Destacan nesa cita un par de ideas: a 

celebración de banquetes nas festividades e a disposición dos comensais nunha bancada 

corrida, segundo seu rango social. Eran polo tanto banquetes en honra aos deuses e cun 

carácter sacro e, ademais, como outras manifestacións culturais e de ocio en concreto, 

servían como medio de aprendizaxe e transmisión de valores. Neste caso, reforzábase a 

xerarquía social ao tratarse dun banquete das elites, namentres que nos banquetes 

populares había unha maior tendencia á igualdade –tamén na cantidade-, utópica, 

característica do país de Cucaña simbolizado por este tipo de xuntanzas (unha igualdade 

entendida desde o punto de vista da mentalidade medieval na que, como na maior parte 

das sociedades tradicionais, o habitual era que os varóns adultos tiveran maior peso que 

as mulleres, os adultos máis ca os nenos, etc.). 

Nos séculos medievais propiamente ditos, convivían dous ideais arredor dos 

banquetes e a comida en xeral. Un, o ideal popular de abundancia que xa se foi 

comentando; o segundo, o ideal eclesiástico caracterizado pola temperanza, a 

frugalidade e mesmo o xaxún. Este ideal foi sobre todo valorado no ámbito monástico, 

no que a regulamentación foi estrita neste sentido, especialmente na alta Idade Media. A 

regra de san Fructuso, por exemplo, era unha regra rigorista, pero unha boa mostra do 

ideal cristiá en cuestión de alimentación. O primeiro que cabe destacar nela é a 

prohibición da carne, polo menos en circunstancias normais
523

. A carne era considerada 

                                                 
522

 Sobre os banquetes dos galaicos e os seus alimentos, en contraposición ao banquete clásico dos 

gregos, CASTRO X., Yantares gallegos…, op. cit., pp. 38 e seg. 
523

 Aínda que deixando moi claro que non por indigna, dado que creación divina. Quizais nesta aclaración 

tivo moito que ver a herexía priscilianista, que si a consideraba indigna, contra a que o I Concilio de 

Braga e o II nos denominados “Capitula Martini” estableceu unha parte dos seus canons. Por exemplo, o 

nº LVIII dos segundos, “Acerca de probar las carnes y no execrarlas”: “Se alguén, non a causa das leis da 

abstinencia, abstense de tomar carne, tivo por ben este santo concilio que primeiramente as probe, e 

despois se quere abstéñase delas. Mais se se nega, de tal xeito que non proba as legumes cocidas con 
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un alimento que aportaba forza e vigor, e por iso era especialmente apreciada pola 

nobreza, a poder ser en grande cantidade, e polo mesmo a evitar no ideal eclesiástico 

excepto en caso de longa viaxe ou enfermidade, dado que daba enerxía e saúde; e, aínda 

neste caso, carne de ave, que se consideraba que aportaba forza e enerxía en menor 

cantidade. Ademais, a carne era considerada como incitadora á luxuria e, non debemos 

esquecelo, a carne era símbolo do pecado
524

. O ideal monástico avogaba mais ben pola 

frugalidade e mesmo xaxún e con alimentos vexetais ou en todo caso peixe en 

determinadas ocasións;
525

 e para beber, viño pero mesturado con auga
526

.   

Este ideal quizais era pouco seguido e ademais foise relaxando a medida que 

membros da nobreza ían copando os principais postos da xerarquía eclesiástica e non 

quixeron renunciar ao alimento por excelencia da súa clase social
527

. Nos propios 

mosteiros tamén houbo relaxación de tal xeito que en Celanova os monxes protestaron e 

lle pediron a san Rosendo que intercedese para librarse dun abade “tirano” que lles 

                                                                                                                                               
carne, este desobediente, se non afasta de si a sospeita de herexía, será deposto da orde do clericato”. 

VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 100. 
524

 Sobre a carne nos códigos ideolóxicos, ver CASTRO MARTÍNEZ, T. de, La alimentación en las 

crónicas…, op. cit., pp. 122-129. A carne era o alimento por excelencia das culturas dos pobos 

“bárbaros”, en contraposiciñn coa tríada cereal-olivo-viño da cultura clásica que recolleu o cristianismo. 

Ámbolos códigos alimenticios confluíron na Idade Media. Ver LE GOFF, J., Una historia del cuerpo en 

la Edad Media, Paidós, Barcelona, 2005, pp. 112-113. 
525

 Sobre a ideoloxía da alimentación, MONTANARI, M., L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, 

Liguori editore, Nápoles, 1979, pp. 457-468.  
526

 “A ninguén se lle concede a licenza para gustar ou tomar carne. Non porque a consideremos como 

creación indigna de Deus, senón porque a abstinencia de carne estímase útil e proveitosa para os monxes, 

gardando, con todo, a moderación da piedade para coa necesidade dos enfermos ou para a condición dos 

que viaxan lonxe, de tal xeito que poden alimentarse con carne de ave os enfermos; sen embargo, non 

deben ter reparo en comela os destinados a unha longa viaxe cando son chamados por un príncipe ou polo 

bispo con motivo da bendición o da obediencia, conservando, polo demais, para consigo a moderación 

acostumada. E se algún monxe infrinxira esta norma e se atrevera a comer carne contra a prohibición da 

regra e contra a práctica antiga, ficará suxeito a unha pena de reclusión durante seis meses. Deberán, polo 

tanto, vivir soamente de verduras e legumes, e raras veces de peixes de río ou de mar, e isto cando se 

ofrecera a oportunidade por parte dos monxes ou a solemnidade dalgunha festa, gardando nestas e 

en semellantes ocasións discreción o superior; cada día tomarán sendas medidas de viño; mais só de tal 

maneira que se distribúa un sextario entre catro monxes, conforme, con todo, á disposición do abade e do 

prepósito; e aínda esta parca medida debe mesturarse. Ningún monxe se atreverá a quebrantar o xaxún; 

nin trate de probar ou gustar comida nin bebida antes ou despois da refección en común cos demais, ou de 

agochar ou quedarse a ocultas con algo para o seu uso particular. Nas solemnidades principais daranse aos 

monxes tres pratos e outras tantas medidas de viño.” CAMPOS RUIZ, J., ROCA MELIA, I. (eds. lit.), 

San Leandro, San Isidoro..., op. cit., pp. 141-142. 
527

 Sen embargo, sempre se mantivo a preferencia pola temperanza durante toda a Idade Media. Un 

exemplo, neste caso literario, o temos na obra do arcipreste de Talavera, no século XV: “Fuye e evita 

siete principales cosas, a lo menos: primero, fuye comer e bever sumptuoso de grandes e preçiosas 

viandas. Segundo, fuye vino puro o inmoderadamente bevido; que esto es inçitativo de ardor de luxuria, 

segund los canónicos derechos dizen; quel vino priva al ombre de su buen entendimiento e da cabsa de 

delinquir e pecar.” MARTÍNEZ DE TOLEDO, A., ARCIPRESTE DE TALAVERA, El Corbacho, op. 

cit., p. 94. 
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reducira as racións acostumadas
528

. A alimentación dos monxes chegou a ser envexada 

por calquera persoa, pero isto non debe enmascarar o seu ideal de frugalidade e 

temperanza ante unha situación inevitable, pois a comida alimentaba o corpo mais ca a 

alma. É o ideal o que nos interesa salientar
529

. 

 

Fig. 51. Miniatura do refectorio dun mosteiro nas Cantigas de Santa María530 

 

No caso do clero secular, as circunstancias eran diferentes. Xa desde os 

primeiros séculos medievais as referencias aos banquetes e pecados relacionados polo 

excesivo consumo de comida e bebida son frecuentes nas fontes eclesiásticas 

normativas, nas que hai numerosos preceptos relacionados coa alimentación. Como 

dixemos, a Igrexa tiña preferencia pola temperanza, mesura e equilibrio, pero os 

membros do seu estamento participaban destes actos dado que non estaban prohibidos, 

aínda que si contaban con algunhas restricións. No II Concilio de Braga (ano 572) 

temos algúns exemplos, nos que de paso se confirma a realización de banquetes por 

parte tamén dos leigos: 

                                                 
528

 ORDOÑO DE CELANOVA, Vida y Milagros de San Rosendo, op. cit., pp. 160-163. 
529

 Sobre a alimentaciñn nos mosteiros medievais galegos, ANDRADE CERNADAS, J. M., “En el 

refectorio: la alimentación en el mundo monástico de la Galicia medieval”, Semata, nº 21 (2009), Servizo 

de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, pp. 45-64; ou 

“Dentro y fuera del claustro: aspectos de la vida cotidiana en torno a los monasterios medievales en 

Galicia”, en VI Semana de Historia, Asociación Galega de Historiadores, A Coruña, 1998, pp. 313-330.  
530

 ALFONSO X, Las Cantigas de Santa María…, op. cit., folio 129v. 
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“Non está permitido aos bispos e clérigos presenciar espectáculos nas vodas e nos 

banquetes, senón que convén que antes de que comecen os ditos espectáculos se 

levanten e marchen de alí”. 

“Non está permitido aos bispos, nin aos clérigos, nin aos leigos, ofrecer banquetes a 

base de embutidos.”
531

 

 

Aproximadamente un século despois, Valerio do Bierzo tamén fai mención a 

banquetes nos que participa algún membro do estamento eclesiástico, con carácter 

condenatorio como é tan habitual na súa obra cando se refire a placeres carnais. Neste 

caso, condena tamén os cantos indecorosos ao referirse ao clérigo chamado Xusto, un 

presbítero, que xa mencionamos no capítulo da danza: 

“[…] era perito na suave arte de ensinar música de lira. Por causa disto corría como un 

lambón aos banquetes en varias casas, acadando completamente a harmoniosa lascivia 

das súas frecuentes cancións nunha inmensa reputaciñn para a música.”
532

  

 

A temperanza, unha das virtudes cardinais, e a frugalidade, eran por suposto moi 

valoradas, pero a norma non era tan estrita no caso do clero secular. Ademais, a 

dispoñibilidade do décimo e a súa vida máis en contacto coa poboación os levaba a 

seren máis partícipes dos banquetes e a ser mesmo os seus promotores, como testemuña 

o refectorio do Pazo de Xelmírez
533

. En relación coa súa asistencia a banquetes, imos 

referirnos a unha fonte que nos sitúa xa na plena Idade Media e dá conta do continuísmo 

desta costume: o penitencial Cordubense. 

Nesta fonte do noroeste peninsular da primeira metade do século XI
534

, temos 

documentada a existencia de banquetes populares no seu canon número 176: “Sacerdos 

ad prandium populorum non accedat, quia ab initio seculi est ut cum publicanis non 

conuerset.”
535

 

Aínda que o canon semella elaborado en orixe para unha comunidade mozárabe, 

non se refire aos banquetes con musulmáns, pois o canon anterior (o nº 175) xa se refire 

especificamente aos banquetes con pagáns e xentís; neste caso, trátase de banquetes con 
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 VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 101. Cánones LX e LXI. 
532

 VALERIO DEL BIERZO, Autobiografía, op. cit., p. 106. 
533

 Ver NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M., O Refectorio do Pazo de Xelmírez. O espello moral dun espacio para 

yantar, Consorcio de Santiago, Pontevedra, 1996. 
534

 BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., pp. 32-33. 
535

 BEZLER, F. (ed. lit.), Paenitentialia Hispaniae, Brepols, Turnhout, 1998, p. 68. 
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leigos. Por iso tiña sentido para un compilador do noroeste e do século XI, coa intención 

de evitar que os sacerdotes se mesturaran co pobo nestas celebracións e comprometera a 

súa dignidade
536

. 

Neste penitencial compiláronse outras prescricións alimentarias, así como sobre 

a embriaguez. Tanto para clérigos como para leigos era delito, cunha maior indulxencia 

no caso dos segundos, obviamente. O que máis nos interesa é a “incitaciñn á 

embriaguez”, e o Cordubense contempla esta incitaciñn pola “alegre compaðía”, o que 

podería significar beber nunha taberna ou nunha celebración (un banquete, por 

exemplo): “Qui <cogit> <h>ominem <ut> inebrietur per <h>umanitatem gratie 

iniuste, similiter ut ebriosus peniteat.”
537

 

Os banquetes e o exceso no comer e no beber continuaron sendo frecuentes nos 

séculos seguintes e como tal a súa aparición na documentación, especialmente nas 

fontes normativas eclesiásticas. Imos citar primeiro algúns fragmentos do Liber Sancti 

Iacobi nos que se condena o excesivo consumo especialmente de bebida alcohólica, e 

que nos permiten de paso facer novas mencións a actos analizados anteriormente: 

“Pois os que incorreran en vergoðas ou frivolidades, ou en palabras ociosas, ou rifas, ou 

estupros, ou adulterios, ou furtos, ou embriaguez, ou esmorgas ilícitas, ou fixeran ou 

contemplaran diversos xogos propios de xograres, ou cantado ou escoitado cancións 

picarescas, se non se arrepentiron condenaranse certamente.” 

“Que será de aqueles que co diñeiro procedente do roubo, ou dalgunha inxuria, ou da 

usura, ou das luxuriosas deshonestidades, ou de mentireiras fábulas, ou de palabras 

ociosas, ou de conversacións burlescas, ou de borracheiras ou de cantilenas, veñen aos 

seus santuarios?”
538

  

 

Antes de centrarnos nos sínodos baixomedievais e na súa ampla información, 

imos recorrer á literatura e outras fontes en busca de novos exemplos. En primeiro 

lugar, literatura relixiosa. Na Vida e Milagres de San Rosendo, o autor menciona que 

“cando naceu o neno, convocados os clérigos pobres e os sacerdotes, feitos vir tamén 

                                                 
536

 BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., pp. 304-305. Os penitenciais son fontes que recollían unha 

grande variedade de pecados. Como acontece no caso do noso actual Código Civil, o caso de que se 

recollan non quere dicir que se cometan; estritamente, soamente contemplan a posibilidade. Sen embargo, 

xa se citaron fontes anteriores que recollían este tipo de interditos, e veremos que tamén os hai 

posteriormente. A pesares das especiais características destas fontes, penso que reflicten unha realidade. 
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 BEZLER, F. (ed. lit.), Paenitentialia Hispaniae, op. cit., p. 52 (nº8). O análise deste canon en 

BEZLER, F., Les pénitentiels…, op. cit., pp. 253-254. 
538

 MORALEJO, A. (dir.), Liber Sancti Iacobi…, op. cit., Libro I, p. 23 e 200 respectivamente.  
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veciños e parentes, celebraron un gran banquete.”
539

 Temos polo tanto de novo o 

estamento eclesiástico participando nun banquete con leigos, nunha ocasión 

especialmente senlleira: o nacemento dun neno. Neste caso é un neno cunhas 

características especiais –o futuro san Rosendo-, pero que reflicte unha realidade xeral: 

a nova vida é celebrada cunha comida, reforzando a relación xa comentada entre o acto 

de comer e a vida. 

Mais é na literatura de temática profana na que os exemplos abundan máis e son, 

sobre todo, máis expresivos. Como dixemos, os banquetes e grandes comidas tiñan 

lugar especialmente nas festividades, nas que podían adquirir un significado particular. 

Recordemos a cita de Rabelais xa recollida: “As imaxes do banquete asñcianse 

organicamente a tódalas outras imaxes da festa popular. O banquete é unha parte 

necesaria en todo xúbilo popular.”
540

 Unha cantiga de Afonso X menciona os banquetes 

característicos da festa da Pascua, festividade alegre por excelencia na que se celebraba 

a resurrección de Cristo: 

“Com‟ eu en dia de Páscoa queria ben comer, 

assi queria bôo son [e] ligeiro de dizer 

pera meestre Joan. 

 

Assi com‟ eu queria comer [i] de bóo salmon, 

assi queria ao Avangelho mui pequena paixon 

para meestre Joan. 

 

Assi como queria comer que me soubesse ben, 

assi queria bôo son [d]e seculorum amen 

pera meestre Joan. 

 

Assi com‟ eu beveria [do] bóo vinho d‟ Ourens, 

assi [eu] queria bôo son de [O] cunctipotens 

                                                 
539

 “Quo itaque, ut retulimus, nato, conuocatis pauperibus clericis una cum sacerdotibus, arcessitis etiam 

uicinis et parentibus, conuiuium celebrant […]”. ORDOÑO DE CELANOVA, Vida y Milagros de San 

Rosendo, op. cit., pp. 122-123. 
540

 BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., pp. 250-251. 
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pera meestre Joan.”
541

 

 

E se a alegría era unha característica do comer e do beber, a tristeza ou a 

enfermidade, pola contra, incompatible, tal e como se manifesta no Libro de Apolonio: 

“El príncipe Antonágora mejor la querié, 

que si su fija fuese más non la amarié; 

el día que su boz o su canto non oyé, 

conducho que comiese mala pro le tenié.” 

 

Ou: 

“Estando a la tabla, en solaz natural, 

demandóles quál era el senyor del reyal. 

«Yaze, dixieron todos, enfermo muy mal, 

e por derecho duelo es perdido non por ál. 

 

Menazados nos á que aquell que li fablare, 

de comer nin de beuer nada le ementare, 

perderá el hun pie de los dos que leuare, 

por auentura amos, si mucho lo porfiare».” 

 

Sen embargo, a alegría devolve o apetito, nos di Tarsiana en referencia a 

Apolonio: 

“Dixo ella: «Mostrátmelo, qua como yo só creýda, 

yo trayo letuarios e espeçia tan sabrida 

                                                 
541

 BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, pp. 142-143. Cantiga de escarnio persoal. Tamén 

é interesante unha cantiga de escarnio social do trobador Estevan da Guarda, nado arredor de 1280 e 

morto entre 1362 e 1364: “Disse-m‟ oj‟ assi un ome: / -Vai-se daqui un ricome. / Dix[i]-lh‟ eu: -Per com’ 

el come! / Pois que m‟ eu fiqu‟ en Lisboa, / já que se vai o ricome, / varon, vaas-s‟ en ora boa. // E disse-

m‟ el: -Per Leirêa, / se vai caminho de Sêa. / Dixi-lh‟ eu: -Per com’ el cea! / Pois eu fiqu‟ en Stremadura; 

/ se vai caminho de Sêa / el, vaa-s‟ en boa ventura. // Disse-m‟ el: -Este caminho / se vai d‟ antre Doir‟ e 

Minho. / Dix‟ eu: -Pois bevo bon vinho / aqui, u cómio e non conto, / se vai a antre Doir‟ e Minho, / 

senher, vaa-s‟ en [bon] ponto.” BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, pp. 249-250. 
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que, si mortal non fuere ho que seya de vida, 

yo le tornaré alegre, tal que a comer pida».”
542

 

 

 Ao mesmo tempo, a festa da Pascua tamén simbolizaba o renacer da natureza, 

dos campos e mesmo do amor, o que significaba que a época da colleita estaba a se 

aproximar mais tamén a dispoñibilidade de novos animais que xeralmente nacen a finais 

de inverno e comezos da primavera, cando os pastos son abondosos. Isto implica que 

hai unha maior dispoñibilidade de carne, gran protagonista destes banquetes aínda que 

Afonso X menciona neste caso o salmón, un pescado propio da nobreza. E tamén, como 

non podía ser doutra maneira, abundancia de viño, neste caso bo viño de Ourense. De 

novo, como en exemplos anteriores, a comida aparece ligada coa vida, aínda que non 

sexa á nova vida estritamente senón ao renacer. 

Na segunda cantiga, apréciase o ideal alimenticio da nobreza (“ricohome”), 

caracterizado pola abundancia e calidade como signo do seu status social, xa fora na 

comida, na cea ou no consumo de viño. Un ideal que as clases populares tentaban 

imitar, cando menos nas súas posibilidades, aínda que fora en menos ocasións. Para 

estes momentos, festividades e celebracións, reservaban unha parte destacada da súa 

produción
543

. 
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 ANÓNIMO, Libro de Apolonio, op. cit., pp. 218, 228 e 235 respectivamente. Estrofas 431, 465-466 e 

488. 
543

 “En cuanto ao mundo de campesiðos e pobres, que era modelo de vida para os monxes, sen dúbida 

compartían os valores da cultura nobiliaria máis ca os monásticos. De ter podido, os campesiños 

renunciarían de boa gana á pobreza. A diferenza dos nobres, non podían permitirse unha alimentación 

abundante, o que non quer dicir que non aspiraran a ela. Limitábanse a soñar coas lupandas ou a 

reservalas para ocasións especiais, como algunhas festas.” MONTANARI, M., El hambre y la 

abundancia…, op. cit., pp. 33-34. 
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Fig. 52. Miniatura do banquete de voda dun nobre nas Cantigas de Santa María544 

 

 A seguinte fonte literaria na que nos imos centrar non é unha fonte do noroeste 

peninsular, pero si é fundamental para un estudio do comer e beber na Península Ibérica. 

Estoume referindo ao Libro de buen amor, e especialmente á escena da batalla entre don 

Carnal e dona Coresma así como ás celebracións posteriores da Pascua
545

.  

A escena da batalla comeza oito días antes da Coresma cando don Carnal, 

sentado á mesa con don Xoves Lardeiro, recibe unha misiva de dona Coresma 

anunciándolle a batalla que comezaría tralo Martes Gordo e duraría ata pasado Sábado 

Santo
546

. Estamos, polo tanto, no período de Entroido, días de exceso no comer e no 

beber, de despreocupación e felicidade. Isto é, polo menos, a aspiración, o ideal; a 

realidade podía ir por outros camiños, dado que máis que a carne eran o pan, os 

vexetais, castañas, filloas e hortalizas os que predominaban na mesa campesiña ao longo 
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 ALFONSO X, Las Cantigas de Santa María…, op. cit., folio 61v. 
545

 O refraneiro tampouco era alleo a esta batalla simbñlica: “¡Con quién lo teneis, cuaresma! Con quien 

no os ayunará” (el hombre animoso desprecia las amenazas). Refrán e conseguinte expricación en LÓPEZ 

DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 70. 
546

 No anexo pódese ler este capítulo do Libro de buen amor, nº 8. RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, 

Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., pp. 461-485, estrofas 1067-1127. 
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do ano
547

. O Arcipreste xa describe estes días previos ao Martes Gordo como días de 

gran comer, de aí tamén a denominaciñn do que hoxe sería o Xoves de “Comadres” 

como Xoves Lardeiro. Pero especialmente o Martes, último día de Entroido antes da 

Coresma, era o que destacaba neste sentido. Juan Ruiz o describe de xeito maxistral 

recorrendo á metáfora do exército, no que cada alimento era un dos combatentes.  

Esta descrición é de unha importancia capital pois é unha das principais listas de 

alimentos da Idade Media peninsular, tanto do Entroido como da Coresma, o exército 

rival. O alimento fundamental do exército de don Carnal era, como non podía ser doutra 

maneira, a carne. Unha carne que estaba prohibida, na teoría, durante a Coresma. De aí 

os outros nomes do Entroido, Carnestolendas ou Carnaval. Nese exército aparecen 

galiñas, coellos, capóns, perdices, parrulos, carneiros, tenreira, leitóns, chacinas, 

xamóns, outras aves como os faisáns, carne de caza maior como o xabaril e o cervo, de 

caza menor como a lebre, bois, etc. Todo tipo de carne, pero a de porco ten un 

tratamento especial. Non soamente pola súa maior presenza, senón sobre todo porque o 

único produto que durante a batalla recibe o tratamento de “don” é don Touciðo. Moita 

da carne citada é característica da nobreza, e probablemente os campesiños nin tiñan a 

oportunidade de catala. Sen embargo, o touciño ten unha categoría superior e amósase 

tamén como o mellor combatente deste apetitoso exército dado que é, xunto coa 

chacina, o único que combate e acompaña a don Carnal ata a fin da contenda. Os 

banquetes de Entroido teñen un marcado carácter popular, e por iso a carne de porco, 

alimento popular por excelencia, ten un papel tan destacado
548

.  

Xunto coa carne, o viño é tamén omnipresente. Un viño que alegra os espíritos e 

acende os ánimos
549

; don Carnal preséntase valente e esforzado (estrofa 1081). Sen 
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 Sobre a alimentación cotiá na Galicia medieval, e especialmente estes alimentos citados, ver 

ANDRADE CERNADAS, J. M., “Manxares medievais”, op. cit., pp. 41 e seg.; ou CASTRO, X., 

Yantares gallegos…, op. cit., pp. 43-69. 
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 A carne de porco foi a que máis se consumiu tradicionalmente en Galicia, e así o testemuñaban incluso 

os viaxeiros, como o médico e xeógrafo Xerónimo Münzer na súa viaxe por España en 1484-1485. Cando 

se refire aos galegos di: “Esta xente aliméntase principalmente de carne de porco, e en tódolos seus actos 

é verdadeiramente sucia e porca”. MÜNZER, J., Viaje por España y Portugal (1494-1495), Ediciones 

Polifemo, Madrid, 1991, p. 205. 
549

 Acende os ánimos en tódolos sentidos. Nas obras de Rabelais, por exemplo, a abundancia de comida e 

bebida aparece relacionada co desexo carnal en numerosas ocasiñns: “[…] Ce fut chose faite, dans un 

beau cabaret ressemblant fort à celui de Guillot à Amiens. Croyez que la repaissaille fut copieuse, et les 

beuveries nombreuses. A ce dîner, je remarquai deux choses mémorables : l‟une, qu‟on n‟apporta aucun 

mets, fût-ce chevreaux, chapons, cochons (que l‟on trouve à foison en Papimanie), fût-ce pigeons, lapins, 

levreaux, dindons, ou autres, qui ne fût servi avec une abondance de farce magistrale ; l‟autre, que tous 

les plats furent apportés et remportés par les jeunes filles de l‟endroit, pucelles à marier, belles, je vous 

l‟assure, à croquer, blondinettes, toutes douces, et fort gracieuses ; vêtues de longues aubes, blanches et 
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embargo, é ao mesmo tempo a causa da perdición, pois a valentía dá paso ao 

adormecemento se o consumo de viño continúa. Estando nese estado o exército de don 

Carnal, a contenda tiña un claro favorito
550

.  

A derrota consúmase cando don Carnal é apresado e don Touciño e dona 

Chacina (que trala derrota si é tratada como tal) son colgados ben alto para que ninguén 

os descolgue (estrofa 1126), facendo unha clara alusión ao xaxún de carne propio da 

Coresma
551

. Esta referencia é especialmente interesante porque se pode relacionar cunha 

costume que aparece anatematizada no sínodo mindoniense de Antonio de Guevara, de 

1541: 

“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 comer de aquella carne. Ordenamos y mandamos y 

anathematizamos y descomulgamos la tal abusion, porque es rito gentilicio; y el que, de 

aquí en adelante, 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.”
552

  

 

                                                                                                                                               
vagues, à double ceinture, nu-tête, les cheveux entrelacés de petites bandelettes et de rubans de soie 

violette, semés de roses, œillets, marjolaine, aneth, oranger, et citronnelle ; à chaque pause, elles nous 

invitaient à boire, par de savantes et mignonnes révérences. Et leur vue réjouissait les convives. Frère 

Jean les regardait de côté, tout comme un chien qui emporte une aile de volaille. A la fin du premier 

service, elles chantèrent mélodieusement une épode à la louange des sacrosaintes Décrétales. […]” 

RABELAIS, F., Le Quart Livre, ed. por DEMERSON, G., Éditions du Seuil, París, 1997, pp. 380-383. 

Unha escena na que tamén a lascivia dos clérigos está presente, un dos motivos máis característicos do 

humor popular. Sobre isto, ver nota ao pé nº 391. CARO BAROJA, J., Las formas complejas…, op. cit., 

pp. 184-188. 
550

 A escena da batalla e das circunstancias dos combatentes teñen tamén o ton xocoso característico do 

Libro de buen amor: o lambón e a súa embriaguez, os golpes, a propia parodia dunha batalla, etc. Velaquí 

algunhas pasaxes humorísticas: “Como avía el buen omne sobramucho comido, / con la mucha vïanda 

mucho vino bevido, / estava apesgado e estava adormido; / por todo el su real entró el apellido. // Todos 

amodorridos fueron a la pelea, / pusieron las sus azes, ninguno non pletea; / la conpaña del mar las sus 

armas menea: / viniéronse a ferir deziendo todos: «¡Ea!»”. Ou: “Como estava ya con muy pocas 

conpañas, / el jabalín e el çiervo fuyeron a las montañas; / todas las otras reses fuéronle muy estrañas: / 

los que con él fincaron non valién dos castaðas. // Si non fues‟ la çeçina con el grueso toçino, / que estava 

amarillo, de días mortezino, / que non podié de gordo lidiar sin el buen vino, / estava muy señero, çercado 

e mesquino.” RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., pp. 

475-477 e 483, estrofas 1100-1101 e 1122-1123 respectivamente. Neste senso, é de salientar que o humor 

culinario, que podería incluír todo o relacionado coa comida, era a fonte máis popular de humor na Idade 

media. CURTIUS, R., Literatura europea…, op. cit., pp. 612-615.  
551

 No refraneiro tamén contamos cunha referencia a esta acciñn: “A do pensades que hay tocinos, no hay 

estacas” (nas aldeas cravan nas paredes unhas estacas das que colgan algunhas cousas, e particularmente 

touciños. Refrán que advirte cánto se enganan algúns, crendo que outros, que carecen aínda do necesario, 

teñen grandes facultades). Refrán e conseguinte expricación en LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS 

DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 38. 
552

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 74, sínodo de Antonio de 

Guevara, 5. 



273 

 

O cal nos sitúa ante a crenza das especiais propiedades que adquire esta carne co 

fume purificador da Coresma, o que quizais era unha idea que axudaba a levar mellor a 

prohibición de comer esta carne; había que esperar para consumila, pero a cambio 

adquiría propiedades que poderían ser consideradas beneficiosas (nada nos di sobre a 

finalidade desta costume).  

Isto en relación co exército de don Carnal. O de dona Coresma aporta tamén 

información importante sobre os produtos típicos deste período, e mesmo nos indica a 

súa procedencia nalgúns casos, o que é se cadra aínda máis interesante: troitas de 

Alberche, cazóns de Bayona, lagostas de Santander, arenques e ollomoles de Bermeo…, 

así como outros produtos como o sal de Belinchón. 

Sobre os alimentos en si, ademais dos xa citados, destacaría a sardiña (moi 

relacionada coa Coresma e a fin do Entroido), anguías, atún, camaróns, pescada, a nobre 

lamprea (a única que se denomina como tal), ostras, polbo, congros, don Salmón (o 

único que goza deste tratamento, e que xa vimos da súa relevancia nos banquetes de 

Pascua segundo a cantiga de Afonso X), a balea, que finalmente derriba a don 

Carnal…
553

 En fin, toda unha enumeración de produtos do mar e río que eran 

protagonistas nas mesas dos homes e mulleres da Idade Media durante este período de 

corenta días entre o Entroido e a Pascua, que non por ser abstinente de carne significaba 

pasar fame. 

Unha vez pasado esta etapa, don Carnal escapa da súa cárcere e volve recorrer o 

mundo. O inverno xa rematou e a primavera fai que a natureza en xeral renaza; son 

meses de alegría e festividades, e como tal a música e a comida, especialmente a carne, 

son protagonistas, como podemos ler nas estrofas seguintes ao cativerio
554

. 

A comida retoma o ideal de abundancia e polo tanto don Carnal semella ser o 

vencedor definitivo. Sen embargo, na relación entre este e dona Coresma non hai 

vencedor nin vencido; ámbolos dous teðen o seu tempo e o seu “exército”. Aínda que o 

ideal de abundancia é sempre un anhelo, o ideal cristiá de temperanza está tamén 
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 Sobre o motivo dos golpes na cultura popular e o seu significado de renovación, ver BAJTIN, M., La 

cultura popular…, op. cit., pp. 177-192. 
554

 Ver o Anexo nas páxinas finais, nº 9. 
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presente e foi moi valorado
555

. Especialmente, cando a abundancia se convertía nun dos 

pecados capitais: a gula. Nunha sociedade como a medieval na que a carestía estaba tan 

presente (de aí a forte vitalidade do ideal oposto), a excesiva opulencia, a falta de 

calquera tipo de temperanza e mesmo a suntuosidade estaban en principio reprobadas, 

sobre todo nas clases máis baixas. “Tempera as comidas excesivas, reduce a gula”, nos 

di o Liber Sancti Iacobi sobre os atributos do peregrino
556

. Por iso, os que cometían o 

pecado da gula tiñan reservado o seu espazo no Inferno, tal e como se pode ler no Libro 

de Alexandre no que a personificación da gula aparece espida sen vergoña ningunha, 

comendo e bebendo en compañía indecente polas tabernas: 

“Gola esta en medio,   sus dedos relamiendo, 

allent la Glotonía,   regüeldos revertiendo, 

allende la Beudez,   tornando e beviendo, 

los mienbros con vergüença   descubiertos yaciendo. 

 

Toda su mantenençia   traen con los garçones, 

con mugeres livianas   que non aman sermones, 

comiendo a escuso   de noch‟ a los tiçones, 

yaziendo por tavernas,   tastando los tapones. 

 

Non llamo glotonía   comer omne fartura, 

en oras convenientes   por tener la natura, 

mas comer sobejano   e bever sin mesura; 

estos dizen los físicos   que daðan la natura.”
557

 

   

E non soamente danaban o corpo estes pecadores, senón que podían levar a 

cometer outras malas accións relacionados coa violencia, como nos di o arcipreste de 

                                                 
555

 Así nos di o refraneiro: “Quien come y condesa (reserva), dos veces pone mesa” (prudente economía; 

el que refrena la glotonería para muchas veces tiene provisión). Refrán e conseguinte expricación en 

LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 158. 
556

 LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.), Códice Calixtino…, op. cit., p. 213. No famoso sermñn “Veneranda dies”. 
557

 Pódese apreciar de novo, na primeira das estrofas, a relación comentada anteriormente entre a gula, a 

embriaguez e o corpo nu, aínda que para este autor é motivo de crítica. ANÓNIMO, Libro de Alexandre, 

op. cit., p. 530. Estrofas 2379-2381. 
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Hita sobre o viño tomado con desmesura; tomado con moderación, sen embargo, aporta 

moitas bondades: 

“Los omnes enbrïagos aína envejecen, 

en su color non andan, sécanse e enmagresçen, 

fazen muchas vilezas, todos los aborresçen: 

a Dios lo yerran mucho, del mundo desfallesçen. 

 

Ado más puja el vino qu‟el seso dos meajas, 

fazen roído los beudos como puercos e grajas; 

por ende vienen muertes, contiendas e barajas: 

el mucho vino es bueno en cubas e en tinajas. 

 

Es el vino muy bueno en su mesma natura, 

muchas bondades tiene si s’ toma con mesura; 

al que demás lo beve, sácalo de cordura: 

toda maldat del mundo faze e toda locura.”
558

 

 

Como vemos, os banquetes e comidas tiñan en determinadas datas o seu 

principal contexto; os exemplos da arte na representación da festividade das kalendas de 

xaneiro son un bo exemplo
559

. Sen embargo, podían tamén estar relacionados con todo 

tipo de celebración. Un bo exemplo o constitúen os “yantares” que se mencionan nas 

ordenanzas dos gremios que, como no caso das confrarías, celebraban unha boa pitanza 

                                                 
558

 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., p. 270. Estrofas 

546-548. O viño, tomado con mesura, é un alimento saudable que pode alongar a vida. O refraneiro 

menciona algunha destas bondades: “El viejo y el horno, por la boca se escalientan” (uno con vino y otro 

con leña). Refrán e conseguinte expricación en LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE 

SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 89. 
559

 Recordemos a imaxe do mes de xaneiro do calendario de Santa María do Azougue e noutras igrexas 

peninsulares, así como no calendario literario do Libro de buen amor, no que de novo o deus Xano é 

protagonista: “a dos partes otea este cabeçudo, / gallinas con capada comía a menudo, / fazié çerrar sus 

cubas, fenchirlas con enbudo, / echar deyuso yergos que guardan vino agudo.” RUIZ, J., ARCIPRESTE 

DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., p. 551, estrofa1276. Sobre escenas de 

banquete noutros calendarios artísticos, CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., “Fiesta y 

representaciñn…”, op. cit., pp. 135-137. 
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na festividade do seu patrón ou patroa
560

. Pero a comensalidade non se daba soamente 

nos festexos dos patróns e patroas destas asociacións, senón tamén en caso de que un 

dos aprendices finalizara o proceso de aprendizaxe e quixera casar, poñer tenda e pasar 

a ser un membro máis da confraría. Algo semellante lles acontecía aos artesáns de fóra 

da cidade que quixeran casar e poñer tenda, segundo especifican as ordenanzas do 

Gremio dos acibecheiros de 1443: 

“Yten ordenamos que qualquer que amostrar moço ao dito oficio, que pague por él 

luego, ante que le mostre cousa alguna, de entrada duas libras de cera para a confraría 

do dito oficio. E des que o tal moço vyer a tenpo de quatro anos, que él podera gançar 

soldada, que pague quatro libras de cera para a dita confradaría. E quando este dito 

moço vyer a tenpo de casar e quiser poer tenda, que pague cen mrs. de moeda vella 

e un jantar aos oficiás do dito oficio e fique cofrade dende en adelante e goze do dito 

oficio. E se for de fora parte e casar hena dita cidade e quiser gozar do dito oficio e poer 

tenda, que pague trezentos mrs. da dita moeda para a confraría do dito oficio ante que 

pona a dita tenda e un jantar aos oficiás dela.”
561

 

 

Noutras fontes, como os protocolos notariais, tamén podemos atopar outros 

exemplos da grande variedade de celebracións nas que o banquete era protagonista; 

neles menciónase que en diferentes datas era frecuente o ofrecemento de carne, neste 

caso de ave, para facer comidas: 

“Outrosi que non seja nihûu ousado de dar a comer galiña nen capon nen outra 

ave en voda nen batisterio nen recolleita de casa nen en mortuoros nen en misa 

nova nen Avangeo nen Pistola e qualquer que feser o contrario, asi aquel que der 

como aquel que a comer que pague por cada ves que en elo encorrer seisçentos 

morabitinos e desto que seja a terça parte para o acusador e as duas terças partes para os 

muros do conçello da çidade.”
562

 

  

5. 3. 2. 2. O comer e o beber nas fontes: regulacións e prohibicións 

Esta última cita sérvenos para comezar coa análise das prohibicións e 

regulacións que había en relación cos actos de comer e beber, e para iso imos centrarnos 

nos sínodos baixomedievais nos que estas accións teñen o seu protagonismo, e 

apórtannos novos contextos e significacións que completan a concepción destes actos 

sociais. 

                                                 
560

 Ver por exemplo NOVOA GÓMEZ, Mª Á., “Fiesta mayor de una cofradía entre 1558 y 1665: la 

comida de la Cofradía del Rosario de Santiago”, en ROMANÍ MARTÍNEZ, M., NOVOA GÓMEZ, Mª 

Á. (eds.), Homenaje a José García Oro, Universidade de Santiago de Compostela, 2002, pp. 231-249. 
561

 LÓPEZ FERREIRO, A., Fueros municipales…, op. cit., pp. 493-494. 
562

 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Á. (trans.), Libro do concello de Santiago (1416-1422), Consello da 

Cultura Galega, Santiago de Compostela, 1992, p. 124. Documento do 2 de abril de 1418. 
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Unha primeira mención que atopamos en moitos sínodos é a regulación dos 

períodos de xaxún. Como xa foi tratado anteriormente non se vai insistir, pero si 

recordar a importancia das prescricións alimenticias nas relixións. Tamén había algún 

precepto relacionado coa prohibición de comer carne: 

“Denunciamos por excomulgados hombre o muger que en Quaresma o en Quatro 

Temporas e sesta feria o en los otros dias que la Yglesia quita la carne, sin necesidad 

la comiere, asi como dolencia o otra cosa convenible, e al carnicero que publicamente 

la vendiere. E dado caso que nescesidad aya, mandamos que no la coman ni la puedan 

comer en ningun tiempo prohibido por la sancta madre Yglesia sin nuestra expressa 

licencia e mandado o de nuestros provisores.”
563

 

 

Outra referencia frecuente é a censura do exceso que se producía en actos nos 

que o comer e o beber estaban presentes. En moitos dos casos, máis que no comer e 

beber, era polo excesivo gasto pecuniario que isto significaba. A partires da baixa Idade 

Media comezouse a regular este excesivo gasto que, en teoría, debía pertencer e 

caracterizar ao estamento da nobreza. Os sínodos non foron unha excepción a este 

respecto, especialmente nas comidas que tiñan lugar durante os bautizos
564

, os 

enterros
565

 e outras celebracións como as vodas, tal e como aínda hoxe en día sucede
566

. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 217, sínodos de Francisco 

Manrique de Lara (Ourense, 1543-1544), I, XVIII, 3. 
564

 “Otrosy porque ninguna persona segund razon e derecho e so color algunno debe de enrequeçer con 

los averes agenos segund las ponpas e vaniglorias deste dicho nuestro obispado salvo con aquello que 

justamente puede aver e ganar, e porque nos es fecho saber que en los vabtisterios muchos son 

enriqueçidos por las rogas e convites que fasen e levando muchos conpadres e muchas comadres, los 

casamientos son esto mismo angustados, por donde casan extra mandamiento de santa Yglesia e los fijos 

que de los tales son ávidos son ylegitimos; por ende mandamos que ningunno non sea osado de llevar mas 

conpadres ni mas comadres mas e alliende de aquellos que el derecho manda, que son dos conpadres e 

una comadre, nin menos rogas nin conbites acerca de los suso dicho non fagan, segund que lo fan de uso 

e de costumbre de lo hazer, e aquesto es nuestra voluntad e entençion que sea goardado so pena 

dexcomunion […]” GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 134-135, 

Constituciones antiguas del obispado de Ourense, 100. 
565

 Ao excesivo gasto nos enterros ou no cabo de ano referíase o seguinte precepto: “[…] muchas 

personas quando mueren, ora que ellos lo mandan, ora que sus herederos lo hazen gastar en el dia de sus 

enterramientos mucha parte de su hazienda y aun, a las vezes, toda, de manera que ni queda a los hijos 

que comer ni para las deudas que pagar ni aun para el anima del difunto algun bien hazer; ordenamos y 

mandamos que, de aquí adelante, en toda nuestra diocesis ningun heredero ni testamentario ni cumplidor 

ni otro qualquier que sea de algun difunto, no sea osado de hazer algun gasto de comer ni de bever en el 

enterramiento ni en las obsequias ni en las honrras ni en el cavo de año de tal difunto, si no fuere con los 

sacerdotes y sus ministros que fueron a celebrar y a enterrar el tal difunto y a los cumplidores y 

testamentarios y a los hermanos y primos hermanos del tal difunto, con que no exceda de doze personas 

de todos parientes y testamentarios; y so color de pobres, no queremos que vaian otros ningunos, si no 

fuere algun pobre que anda de puerta en puerta. Lo qual todo mandamos, so pena de excomunion maior y 

de mil maravedis, aplicados de la manera que se suelen aplicar en otras constituciones synodales […]” 

GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 77-78, sínodo de Antonio de 

Guevara (Mondoñedo, 1541), 19. Sobre este sínodo en concreto, que aporta unha valiosísima información 

antropolóxica, ver ademais PÉREZ LÓPEZ, S., “Religiosidad popular y supersticiñn en el Sínodo 
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Sen embargo, estas prohibicións non respondían soamente a unha cuestión 

pecuniaria. Noutros casos, tal e como se recollía nos penitenciais séculos antes, o 

interese estaba simplemente en que non foran partícipes destas comidas, aínda que había 

excepcións en caso de, por exemplo, viaxes ou desprazamentos: 

“Otrosi proybimos quel dia de los enterramientos no aya comidas ni bevidas por los 

clerigos con los herederos ni executores de los testamentos, y si algunos derechos oviere 

de aver los ayan en dineros y no en comidas ni en bevidas, so pena de un ducado para la 

fabrica de la yglesia; excepto si fueren a otros lugares llamados, que en tal caso puedan 

comer y bever con ellos.”
567

 

 

O que neste punto interesa é salientar o feito da prohibición de participar nestas 

comidas tan populares nas que a morte e a inxestión de alimentos estaban conectados. 

Nestes banquetes funerarios o que se reafirmaba era, como se indicou en páxinas 

anteriores, a vida; no enterro despídese a un dos membros da parroquia, pero a vida da 

comunidade continúa. Ademais, non era un adeus definitivo senón un ata logo. Polo 

mesmo motivo, a risa estaba tamén presente, sobre todo nos velorios, como case tódolos 

galegos puidemos comprobar algunha vez na nosa vida. Neste caso, a vida reafírmase 

por oposición, a diferenza do bautismo no que a conexión banquete-vida era máis 

directa, ou nas vodas, nas que a vida se garantía a través do establecemento do vínculo 

matrimonial que garante a reprodución da comunidade e a rexenera. O banquete 

funerario e as comidas mortuorias, tamén presentes nas normativas das confrarías, 

cumprían dese xeito unha función social moi importante. Por iso tiveron a súa presenza 

nos sínodos, nalgúns casos para seren regulados e noutros para seren directamente 

prohibidos, dado que levaban asociados unha serie de actos incompatibles coa 

ortodoxia. Do que se trataba era, en definitiva, dos primeiros intentos contundentes por 

regular, controlar e moralizar os actos e costumes arredor da morte, proceso no que 

xogaron un importante papel as confrarías. Unha morte que se concibía como un 

momento máis de exaltación da vida da comunidade, en lugar dun momento de 

                                                                                                                                               
Mindoniense de Fray Antonio de Guevara (1541) y su contexto histñrico”, Estudios Mindonienses, nº 1 

(1985), pp. 269-284. 
566

 Sobre o banquete de vodas a comezos do século XX nalgunhas poboacións galegas, TENORIO, N., La 

aldea gallega, op. cit.,  pp. 80-83. 
567

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 474, sínodo de Diego de 

Avellaneda (Tui, 1528), III, XII, 4. 
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reflexión arredor dunha morte individual
568

. Esta preocupación tamén se ve reflectida 

pola importancia das penas pecuniarias: 

“Item hallamos tener en costumbre en muchas partes de este nuestro obispado que en 

los mortuorios que hazen y el dia de los finados, que es otro dia de Todos los Santos, 

comen y beven y ponen mesas dentro de las iglesias y, lo que es peor, ponen jarros y 

platos encima de los altares, haziendo aparador de ellos. Ordenamos y mandamos que 

nadie sea osado en los semejantes mortuorios y honras y dias de finados comer ni bever 

en las iglesias, so pena que pague cada uno dos ducados y el cura o retor que lo 

consintiere quatro.”
569

 

 

A explicación destas e outras costumes é complexa, dado que a relación da 

sociedade galega tradicional coa morte é moi estreita e as crenzas e actitudes son 

abundantes
570

. Neste caso, o importante é subliñar o papel da comida e bebida como 

símbolo da vida, da comunidade que despide unida a un dos seus membros realizando 

actos propios da “parroquia de vivos”
571

. Uns actos que tiñan lugar no interior dos 

templos e empregando incluso as partes máis sagradas como os altares. É precisamente 

esta costume, a de empregar o contexto sacro e o uso non axeitado do altar e de certos 

instrumentos sagrados, o que é realmente prohibido polo bispo, máis ca os propios actos 

de comer e beber
572

.  
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 Sobre a moralización dos actos arredor da morte, especialmente na Idade Moderna, DUBERT, I., 

“Iglesia, Muerte y Cultura Popular en la Galicia del Antiguo Régimen”, en V.V. A.A., V e VI Semanas 

Galegas de Historia…, op. cit., pp. 99-136, especialmente as pp. 114- 122. 
569

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 73-74, sínodo de Antonio de 

Guevara (Mondoñedo, 1541), 3. 
570

 Na nota a pé de páxina nº 37 hai referencias bibliográficas ao tema da morte en Galicia na Idade Media 

e Moderna. Sobre as crenzas arredor da morte, ver ademais LLINARES GARCÍA, M., “As crenzas 

populares ñ redor da morte”, en V.V. A.A., V e VI Semanas Galegas de Historia…, op. cit., pp. 233-242. 

En canto ás disposicións testamentarias na Galicia medieval, ver por exemplo PÉREZ RODRÍGUEZ, F. 

J., “Diferencias sociales más allá de la muerte: El recuerdo de los difuntos en la Galicia medieval”, en 

V.V. A.A., VII Semana Galega de Historia: ¿Quen manda aquí? O poder na historia de Galicia, 

Asociación Galega de Historiadores, Santiago, 1998, pp. 127-142. 
571

 Uns banquetes que continuaron existindo ata o século XX, como testemuñan a obra do xuíz Nicolás 

Tenorio e a antropoloxía, tal e como se comentou no apartado dedicado ás celebracións. 
572

 Unha costume que xa viña de antigo, como se pode comprobar nos canons do III Concilio de Braga do 

ano 679, aínda que nesta ocasión refírese sobre todo (non unicamente) aos membros do propio estamento 

eclesiástico: “[…] referiusenos algo que resulta horrible ao oído e execrable á vista, e trátase de que 

algúns bispos, arroxándose en sacrílega temeridade, toman os vasos do Señor para os seus propios 

usos e poñen neles os manxares que van comer. Estupefactos choramos esta maldade e chorándoa 

quedamos estupefactos de que a humana ousadía dispoña os manxares para si alí onde sabe que foi 

invocado o Espírito Santo, e de que algún crápula tome os seus alimentos a base de carne alí onde se viu 

celebrar os misterios divinos e nos mesmos obxectos onde recibiu un sacramento de tanta importancia 

para a expiación dos pecados, neses mesmos de libre curso á súa afección ao escarnio. E polo tanto, 

calquera persoa que de aquí en diante cometera tal ousadía e a sabendas aplicara os divinos vasos ou 

obxectos de culto aos seus propios usos, ou decidira comer neles ou tomar a súa bebida, sufrirá a perda do 

seu grado e oficio, mais de tal xeito, que se se tratara dalgún segrar, será condenado con perpetua 
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Quizais o interese por comer e beber dentro da igrexa debíase a unha intención 

por compartir, aínda que sexa de maneira simbólica, eses alimentos e outros actos que 

simbolizaban a vida coa “parroquia dos mortos”, pois tamén podían ter lugar nos 

cemiterios
573

. A mesma intención tiñan outras costumes, como a de poñer un prato de 

máis na mesa para os defuntos da familia. Reafirmábase a vida mediante estes actos, 

mais non por iso se renunciaba a manter a conexión cos membros da familia e da 

comunidade que xa non estaban neste mundo, ou se estaban, era noutro estado. Era unha 

especie de ofrenda, como a que mencionaba séculos atrás san Martiño de Braga nos 

seus Capitula: 

“Non está permitido aos cristiáns levar alimento ás tumbas dos defuntos, nin 

ofrecer a Deus sacrificios en honra dos mortos.” (“Non liceat christianis prandia ad 

defunctorum sepulcra deferre et sacrificia reddere mortuorum Deo.”)
574

 

 

Os sínodos asturleoneses aportan tamén datos semellantes aínda que aportando 

algún matiz máis, como as comidas nos cemiterios o día de Difuntos: 

“Item, por quanto es venido a nuestra noticia que en muchas villas y lugares de nuestro 

obispado ay una perniciosa cosa, costumbre y abuso: que el dia de los Finados, que se 

celebra el dia siguiente de Todos los Sanctos, cada año van a comer sobre la sepultura 

de sus finados, lo qual paresce mas rito gentilicio que hecho ni obra de buenos 

christianos, […]”
575

 

 

Dado que o alimento era un produto fundamental, tamén se lle ofrecía aos que 

máis se apreciaba, neste caso os defuntos. Mais a ofrenda non era unicamente nunha 

                                                                                                                                               
excomuñón; e se dalgún relixioso, sexa deposto do seu oficio […]” VIVES, J. (ed.), Concilios 

visigóticos…, op. cit., p. 374. Canon nº II (“Que os vasos consagrados ao Seðor non se dediquen a 

servizos profanos”). 
573

 Mesmas costumes aparecen reflectidas nos sínodos portugueses, mais sen especificar unha data: “[…] 

muito menos debe ser conssentido que na casa da sancta egreja, onde stá o seu sanctissimo Corpo e 

Sangue e as reliquias dos preciosos sanctos, onde se ministram os sanctos sacramentos e celebram os 

divinos oficios, sejam postas mesas e se façam convites de comer e beber, segundo se costuma em 

muitas egrejas e moesteiros, em tanto que muitas vezes se contece poerem os odres e pechees, emfusas e 

cantaros com vino e auga sobre os sanctos altares e fazem delles suas copeiras em grande injuria e 

contumelia, vituperio e blasfemia do sanctissimo nome de Deus, ao qual nom apraz de taaes 

comessaçôoes, manjorradas e bebedices serem fectas no seu sancto paaço, de que se muitas vezes seguem 

arroydos, sacrilegios e mortes de homens, fornizios e adulterios e outros muitos malles. […]”GARCÍA Y 

GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo II, p. 96-7, sínodo de D. Luís Pires (Braga, 1477), 

23. 
574

 VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 102. Canon nº LXIX (“Non está permitido aos 

cristiáns levar alimento ás tumbas”) 
575

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo III, p. 116, sínodo de Pedro de 

Acuña y Avellaneda (Astorga, 1553), III, VII, 2. 
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mesma dirección. Tamén os defuntos, a través dos seus cumpridores testamentarios, 

ofrecían alimentos á comunidade, conscientes do valor deste produto á hora do seu paso 

máis ou menos prolongado polo Purgatorio. Os sínodos baixomedievais testemuñan esta 

vía de ofrecemento: 

“Item nos consto por la visita que en los dias que hazen honrras y dizen missas, que 

llaman de los plazos, van también los muchachos de todas las casas por pan y llevan 

mas los ricos que los pobres y, a las vezes, gastan en esto doze y quinze celemines de 

trigo y no caven de ello dos a los pobres; y como esto sea mas para vanagloria del 

mundo que no para provecho de los difuntos, ordenamos y mandamos que ningun 

muchacho vaia en los siguientes dias por pan a casa del difunto, sino que el tal pan, que 

mando el difunto dar, lo reparta el beneficiado o rector y los cumplidores del tal difunto 

entre los pobres y necessitados de toda la feligresia, so pena de dos mill maravedis y, 

mas, que aian perdido todo el pan que ansi gastaren los cumplidores y los herederos que 

tal hizieren.”
576

 

 

Unha costume que se vía complementada por outras nas que tamén os mozos da 

parroquia eran protagonistas, no día de Tódolos Santos, pero cos mesmos actos: a 

xuventude pedía de comer e beber polas casas, co que probablemente obtiñan para 

realizar unha festa: 

“Item nos consto por la visita que el dia de Todos los Santos u otro dia de finados 

andan todos los muchachos de la feligresia a pedir por las puertas y les dan pan y 

carne y vino y frejoos y pijoles y otras cosas, y que piden assi los hijos de los ricos 

como de los pobres, lo qual come cada uno en su casa; y, a las vezes, llevan mas los 

ricos que los pobres; y por ser mas este rito gentilicio que christiano, ordenamos y 

mandamos que, de aquí adelante, ningun muchacho vaia aquellos dos dias de puerta en 

puerta a pedir, sino que el beneficiado o retor y el primiciero y otro que nombrare la 

feligresia pidan aquel pan y todo lo demas que les dieren repartan en la iglesia el dia de 

los finados entre los pobres y necessitados, so pena que el padre o madre que embiare a 

su hijo a pedir aquellos dias pague mill maravedis.”
577

 

 

Sorprende ao bispo que acudan mozos de diversa condición social, pero o que 

quizais estea enmascarando este “rito xentilicio” sexa unha costume da xuventude da 

parroquia, de xeito semellante ás dos “quintos” noutras partes da Península, nas que os 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 75-76, sínodo de Antonio de 

Guevara (Mondoñedo, 1541), 12. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 75, sínodo de Antonio de 

Guevara (Mondoñedo, 1541), 11. Semellantes actos de sociabilidade e comensalidade tiñan lugar na 

véspera e día de Reis, durante os que os mozos ían pedindo un aguinaldo mentres cantaban e danzaban, 

para realizar unha festa coa comida reunida. Esta tradición continuou ata case os nosos días, como 

testemuña o xuíz Nicolás Tenorio. Ver TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 133 e seg. Sobre os 

aguinaldos e limosnas rituais do ciclo de Nadal, ver LADERO QUESADA, M. Á., Las fiestas…, op. cit., 

p. 37. 
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mozos da mesma idade eran protagonistas de determinadas accións como unha maneira 

de reafirmar o grupo, antes de que o paso do tempo os levara a formar parte dun novo 

estatus social
578

. E tamén deben ser destacados os días nos que se realiza esta costume: 

na festividade de Tódolos Santos ou na de Defuntos (1-2 de novembro). Neste sínodo 

mindoniense son tres as costumes que aparecen reprobadas nestas datas, o que indica a 

grande actividade e cantidade de crenzas asociadas a elas, tal e como vimos en 

apartados anteriores ao analizar a festividade de Tódolos Santos no calendario. Unhas 

costumes que perviviron, destacando na actualidade o Halloween dos países 

anglosaxóns, pero que ata o século pasado existiron tamén en Galicia, dado que 

nalgunhas aldeas ourensáns conservaron a práctica de colocar o Día de Defuntos un pan 

de dúas libras e unha xerra de viño sobre as sepulturas
579

. O destacado neste caso, 

ademais da costume en si, é o papel de novo da comida e da bebida, que a través da súa 

entrega contribuía ademais a fortalecer os vínculos entre os mozos da parroquia. 

Como se pode apreciar, a comida e a bebida xogaban un importante papel nas 

festividades e de diversa maneira. Isto servía para afianzar a conexión, xa comentada, 

que podía ter a comida co sagrado, dado que os alimentos proviñan do traballo humano 

pero en última instancia da xenerosidade divina. Era xusto, polo tanto, que se lle 

ofrecera unha parte. Así acontecía nos primeiros séculos medievais, como recollía san 

Martiðo, aínda que non precisamente para a divindade correcta: “Festexar as Vulcanais 

e as Calendas, adornar as mesas e poñer ramas de loureiro, prestar atención ao pé que se 

usa, derramar o gran e o viño sobre un tronco e poñer pan nas fontes, que outra cousa é 

senñn culto ao diaðo?”
580

 Xa na baixa Idade Media, ademais do caso das primicias e do 

décimo, podía haber tamén outros ofrecementos a maiores por parte de persoas de toda 

condición social aos ministros de Deus na terra: 

“Otrosi mandamos que ningun cavallero ni escudero ni conçejo ni persona particular 

demande ni lleve comeres ni beberes ni myriendas ni otras cosas semejantes a los 

clerigos por razon de costumbre, ni sobrello les hagan premia, ni retengan diezmos 

direte nindirete, so pena descomunion mayor […]”
581
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 Estas asociacións de mozos foron frecuentes durante a Idade Media. A diferenza entre o ámbito rural e 

o urbano radicaba en que, no primeiro, podíanse xuntar mozos de toda condición social (como se 

manifesta na disposición sinodal), mentres que nas ciudades estas asociacións respondían sobre todo a 

relación de vecindade ou traballo. Ver DAVIS, N. Z., Les cultures du peuple. Rituels, savoirs et 

résistances au XVIe siécle, Aubier-Montaigne, París, 1979, pp. 178-179. 
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 TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., p. 110. 
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 MARTÍN DE BRAGA, Sermón contra las supersticiones rurales, op. cit., p. 43. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 503, sínodo de Diego de 

Avellaneda (Tui, 1528), III, XXI, 1. 
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5. 3. 2. 3. O comer e o beber nas fontes: a taberna nos sínodos galegos 

baixomedievais 

Xa para finalizar coa presenza da comida e da bebida nos sínodos, ímonos 

centrar nunha regulamentación concreta: a que tiñan os clérigos sobre o feito de beber e 

comer nunha taberna. As tabernas eran locais nas que a actividade principal era beber 

viño, pero constituían lugares de sociabilidade popular de primeira orde
582

. Era un 

contexto fundamentalmente masculino (as mulleres que bebían estaban mal 

consideradas, e as que se podían atopar nunha taberna probablemente foran prostitutas, 

sen contar a muller e/ou fillas do taberneiro), no que os homes, ademais de beber, 

cantaban, xogaban, folgaban e de vez en cando acababan envoltos en pelexas ou mesmo 

cometendo graves delitos
583

. Mais a pesares das tensiñns ocasionais pero “vixiadas” 

pola comunidade, a taberna era sobre todo un contexto colectivo no que se reforzaban as 

solidariedades, e como tal fundamental tanto nas sociedades urbanas como nas rurais
584

. 

Esta importancia da taberna, sen embargo, non evitaba que fora vista con 

suspicacia e fortemente regulamentada. Debido ás disolucións que podían ter lugar nela, 

non é estraño que a Igrexa quixera limitar a presenza dos seus membros neste ambiente, 

e por iso nos sínodos aparece regulada aínda que non prohibida. Unha das mencións 

máis temperás aparece nun sínodo de Santiago de Compostela de 1289: “Statuimus 

quod nullus clericus bibat in taberna nisi in itinere constitutus. Et qui contra fecerit, 

pectet V solidos monete predicte.” Noutro sínodo poucos anos posterior tamén se 

regula, exactamente coas mesmas palabras
585

. 
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 Como tal, o refraneiro non era alleo: “Si bebo en la taberna, si no huélgome en ella” (aunque algunos 

no ejecutan lo que otros, se divierten viéndolo hacer, como en el juego, el baile, etc.). Refrán e 

expricación en LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 173. 
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 Xa comentamos alguna cantiga galaico-portuguesa na que se mencionaba a taberna e algúns actos que 

se realizaban nela. Ver nota ao pé nº 387. 
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 Sobre a taberna, especialmente nos séculos XVI e XVII, ver MUCHEMBLED, R., Societé, cultures et 

mentalités dans la France moderne. XVI-XVIII siècle, Armand Colin, París, 1994, 2ª ed., pp. 77-79 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 274, sínodo de Rodrigo 

González de León, 3; e p. 283, sínodo de Rodrigo de Padrón de 1309, 14. 
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Fig. 53. Miniatura cunha taberna nas Cantigas de Santa María. A taberna e os tafures mantiñan unha estreita relación586 

 

Nos séculos posteriores as disposicións sinodais inciden nas mesmas 

circunstancias: os clérigos deben evitar na medida do posible a súa presenza na taberna, 

e só en caso de estaren de viaxe tiñan permitida sen ningún tipo de problema a súa 

entrada, aínda que nalgúns canons soamente se insiste en que non entren durante os 

oficios divinos. Iso si, mantendo a dignidade e decoro que se lles presupón; a vida 

exemplar e unha moralidade más estrita con referencia aos leigos era o obxectivo 

fundamental das regulacións, máis que a prohibición de comer e beber nestes lugares: 

“Item, porque la honestidad es cosa mui decente, en especial a los sacerdotes, 

ordenamos y mandamos que, dondequier que oviere aiuntamiento de clerigos o de otras 

gentes, ansi en obsequias como en fiestas, los clerigos esten honestos y pacificos en las 

iglesias donde se dijeren las misas en tal dia y no se salgan a las tabernas ni a otra 

parte a bever ni almorzar, hasta entanto que los divinos officios sean acavados, so 

pena de tres reales, aplicados ut supra […]” 

 

Noutros casos son máis rotundos e especifícase claramente que soamente en 

camiño poden entrar nelas: 

“[…] ordenamos y mandamos que ningun clerigo de orden sacro no pueda entrar a 

beber en taberna ni en bodegon alguno ni jugar en ella, aunque sea por via de 
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 ALFONSO X, Las Cantigas de Santa María…, op. cit., folio 106v. 
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recreazion, so pena de un florin, aplicado ut supra, por cada vez que lo contrario hiziere; 

pero bien permitimos que, en camino, puedan bever y comer en las tales 

tabernas.”
587

 

 

Unha última información que se pode extraer dos sínodos en relación coa 

taberna é, esta vez si, unha prohibición. Como no caso doutros oficios seculares, os 

clérigos tiñan prohibido exercer como taberneiros e en xeral participar en calquera 

negocio no que houbera diñeiro de por medio e incluso engano e contratos simulados: 

“Prohibido es a los clerigos so graves penas en derecho statuydas la usura e trato 

de mercaderia, y esso mismo ser taverneros y mesoneros; por ende estatuymos que 

ningun clerigo deste obispado compre vino a dorna por el gran engaño que hay, ni 

compre pan, ni bueyes, ni bestias para las tornar a vender, ni venda pan ni carne ni 

pescado cozido ni assado en sus casas, ni tengan mesones ni tavernas publicas por si ni 

por otros, ni sobre las dichas mercaderias hagan contratos simulados […]”
588

 

 

Como puidemos ao longo destas últimas páxinas, o comer e o beber constituían 

actos sociais e culturais e non soamente biolóxicos. No noso caso quixemos destacar de 

maneira especial o banquete nas súas diversas formas, onde se manifestaban os ideais 

alimenticios e sobre todo o popular, no que a abundancia, a igualdade, o optimismo e a 

vida quedaban reafirmados. Uns ideais que probablemente non eran o habitual no caso 

das clases baixas, pero que sempre estaban presentes na mentalidade como unha 

aspiración irrenunciable. O mesmo acontecía no resto de grupos sociais e estamentos, 

nos que tamén había un ideal e código alimenticios, aínda que a realidade concreta non 

sempre se axustara a eles. Sexa como for, arredor dun prato de comida ou dunha copa 

ou vaso de viño forxáronse as máis sólidas solidariedades, xa foran familiares, veciñais, 

parroquiais ou urbanas. 

Os banquetes e comidas mantiveron a súa presenza e función social ao longo da 

Idade Media, así como os seus contextos espaciais: o fogar, espazos sacros como a 

igrexa e os cemiterios (a pesares das prohibicións) e, como non, a taberna, lugar de 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 61-62 e 68 respectivamente, 

sínodo de Pedro Pacheco (Mondoñedo, 1534), 30 e 48. 
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 Continúa o precepto da seguinte maneira: “E el que tuviere el dicho meson o taverna publica, por la 

primera vez pague mill maravedis y por la segunda dos mill y por la tercera tres mill maravedis, los 

quales applicamos en la dicga forma; pero bien permitimos que qualquier clerigo deste obispado pueda 

vender en grano el pan e bueyes y vacas que tuviere de sus beneficios y patrimonio, con tanto que no lo 

vendan por si mesmos en feria ni mercado; […]” GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, 

op. cit., tomo I, p. 191, sínodos de Francisco Manrique de Lara (Ourense, 1543-1544), I, VI, 15. 
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sociabilidade masculina por excelencia incluso na actualidade, especialmente no ámbito 

rural. 

 

5. 4. O xogo 

Xogar é unha das actividades máis agradables que podemos facer como seres 

humanos. Aínda que poda rematar cunha sensación amarga (pois perder non lle gusta a 

ninguén), o xogo en si mesmo o que pretende é a recreación; en principio, xogamos para 

nos divertir. Sen embargo, o xogo cumpriu desde tempos remotos unhas funcións 

biolóxicas e sobre todo sociais máis importantes ca o simple divertimento, pois 

transmite valores, reforza solidariedades, pode servir como válvula de escape de 

tensións, introduce ás persoas na comprensión e respecto ás normas ou, polas súas 

características, podía estar ligado incluso ao máis sagrado, como o culto. O xogo é unha 

das máis importantes manifestacións culturais e mesmo creador de cultura
589

, e a través 

del, de maneira simbólica, poden quedar ao descuberto estruturas sociais, políticas ou 

relixiosas
590

. 

 

5. 4. 1. Definición e concepción do xogo 

 Neste apartado, o noso obxectivo é analizar a presenza do xogo, máis ca a súa 

esencia, na Idade Media galega
591

. Con todo, unha definición, aínda que teña as súas 

limitacións, axuda a comprender mellor as súas características fundamentais e a 

importancia do xogo e das súas manifestacións. Citamos para iso a J. Huizinga e a 

definición que realiza na súa obra Homo ludens: 

“O xogo, no seu aspecto formal, é unha acciñn libre executada “como se” [como se se 

fora doutro xeito] e sentida como situada fóra da vida corrente, pero que, a pesares de 

todo, pode absorber por completo ao xogador, sen que haxa nela ningún interese 

material nin se obteña nela proveito algún, que se executa dentro dun determinado 

tempo e un determinado espazo, que se desenvolve nunha orde sometida a regras e que 
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 Sobre as características do xogo e o seu papel como fundamento e factor de cultura, así como as súas 

función sociais, ver HUIZINGA, J., Homo ludens, op. cit., especialmente o primeiro capítulo: “Esencia y 

significación del juego como fenñmeno cultural”, pp. 11- 42.  
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 Ver GEERTZ, C., La interpretación de las culturas, Gedisa Editorial, Barcelona, 1995, e en concreto 

as páxinas 340 e seguintes sobre o “Juego profundo: notas sobre la riða de gallos en Bali”. 
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 Sobre a esencia e teoría do xogo, ademais da obra de Huizinga xa citada, ver CAILLOIS, R., Teoría de 

los juegos, Editorial Seix Barral, Barcelona, 1958. 
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dá orixe a asociacións que propenden a arrodearse de misterio ou a disfrazarse para 

destacarse do mundo habitual.”
592

  

 

E citamos tamén a outro investigador deste tema, Roger Caillois, que definiu o 

xogo dunha maneira semellante ao anterior: 

“[…] o xogo é unha actividade: 

1- libre: á que o xogador non podería obrigarse sen que o xogo perda de seguido a súa 

natureza de diversión atractiva e alegre; 

2- separada: circunscrita en límites de espazo e tempo precisos e fixados de antemán; 

3- incerta: con un desenvolvemento que non podería determinarse, nin coñecerse 

previamente ao resultado, pois certa latitude na necesidade de inventar debe 

obrigatoriamente deixarse á iniciativa do xogador; 

4- improdutiva: que non cre bens, nin riqueza, nin elemento novo de ningunha clase; e, 

agás desprazamento de propiedade no seo do círculo de xogadores, acaba nunha 

situación idéntica á do comezo da partida; 

5- regulamentada: sometida á convencións que suspenden as leis ordinarias e que 

instauran momentaneamente unha lexislación nova, que é a única que conta; 

6- ficticia: acompañada dunha conciencia específica de realidade segunda ou de franca 

irrealidade en relaciñn á vida corrente.”
593

    

 

Desde o noso punto de vista, a definición de R. Caillois axústase mellor ao que 

entendemos como xogo. Por poñer dous exemplos de non concordancia con Huizinga, á 

música e á danza non lle dimos esta categoría, aínda que podería aplicarse tal e como se 

dá a entender a través da palabra inglesa play, que tanto significa “xogar” como “tocar 

un instrumento” e tamén “representar”, sobre todo no teatro; e segundo, algúns dos 

xogos que se facían na Idade Media podían ser un medio para obter beneficios 

económicos, o que, por outra parte, era fortemente condenado pola Igrexa, que 

soamente criticaba o xogo precisamente cando este deixaba de selo (desde o seu punto 

de vista). Caillois si ten presente esta circunstancia, dado que podía haber intercambio 

de bens, xa foran monetarios ou doutro tipo, entre os propios xogadores. 

De tódolos xeitos, unha definición absoluta non é posible, e mesmo a linguaxe e 

o concepto xogo nos diferentes idiomas abranguen diversos matices
594

. Pero si nos 
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 HUIZINGA, J., Homo ludens, op. cit., p. 26. Unhas páxinas máis adiante (pp. 43-44) aporta unha 

definición semellante: “o xogo é unha acciñn ou ocupaciñn libre, que se desenvolve dentro duns límites 

temporais e espaciais determinados, segundo regras absolutamente obrigatorias, aínda que libremente 

aceptadas, acción que ten a súa fin en si mesma e vai acompañada dun sentimento de tensión e alegría e 

da conciencia de “ser doutro xeito” que na vida corrente.” 
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 CAILLOIS, R., Teoría de los juegos, op. cit., pp. 21-22. 



288 

 

interesan certas características como a súa dimensión social (é dicir, que non sexa 

individual)
595

, a liberdade, a posibilidade da diversión (incluso nun xogo no que hai 

beneficio de por medio e realizado coa maior seriedade hai esta posibilidade, 

especialmente no caso dos que saen beneficiados), abstracción da vida cotiá, 

competición, a existencia dunhas regras (xa sexan do propio xogo ou mesmo sociais), 

ou un contexto espazo-temporal determinado. Hai moitas manifestacións dunha cultura 

que poden ter algunha destas características; Huizinga mesmo inclúe o culto e o dereito, 

que neste caso non imos incorporar nesta categoría aínda que é unha idea moi suxestiva. 

Sen embargo, son os “xogos” os que se adecúan especialmente ben ás características 

anteditas.  

Se nos centramos xa na Idade Media hispana, houbo algunhas destacadas 

reflexións acerca dos xogos. En primeiro lugar, san Isidoro no libro XVIII das 

Etimoloxías, no que trata a guerra e os xogos. Un primeiro punto a ter en conta é que a 

guerra e o xogo aparezan xuntos, reforzando a idea, moi frecuente, de que a guerra 

podía ser concibida como un xogo, ao mesmo tempo que determinados xogos, como o 

xadrez, simbolizan unha batalla. Non é o noso obxectivo afondar nesta conexión; aínda 

que é interesante destacar esta idea, neste traballo ímonos centrar noutro tipo de 

xogos
596

.   

San Isidoro dedica a maior parte do apartado aos espectáculos da época clásica, 

que abranguen os xogos ximnásticos, circenses, gladiatorios ou escénicos. Foron 

considerados xogos idolátricos, dado que se estableceron en honra aos deuses pagáns, 

así como polas actividades que se realizaban nalgúns deles: 

“Estes espectáculos de crueldade e a contemplación destas vaidades foron 

establecidos non só pola mala inclinación dos homes, senón tamén pola orde dos 

demos. Por tales motivos non debe o cristiá ter relación algunha coa loucura circense, 

coa frivolidade do teatro, coa crueldade do anfiteatro, co sanguinario espectáculo da 

area nin coa luxuria dos xogos. Pois o que asiste a tales espectáculos nega a Deus; e 
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 Sobre isto, HUIZINGA, J., Homo ludens, op. cit., pp. 43-62 (“El concepto de juego y sus expresiones 

en el lenguaje”). 
595

 Sobre este aspecto ver tamén MUCHEMBLED, R., “Jeux, cultures et sociétés”, Ludica, annali di 

storia e civiltà del gioco, nº 3 (1997), Fondazione Benetton Studi Ricerche/Viella, pp. 103-107.  
596

 Sobre a guerra como xogo, HUIZINGA, J., Homo ludens, op. cit., pp. 109-127 (“El juego y la 

guerra”). Esta idea aparece por exemplo no Libro de Alexandre: “Qüando catñ Dario  el su pueblo 

plenero, / víose en el campo  fascas solo, señero; / tirando de sus barvas,  de todos postrimero, / 

desamparó el juego   con todo su tablero.” ANÓNIMO, Libro de Alexandre, op. cit., p. 384. Estrofa 1420. 
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prevarica da súa fe o que de novo sinte a atracción do que renunciou co bautismo, é 

dicir, do demo, as súas suntuosidades e as súas obras.”
597

 

   

Dado que a maior parte destes xogos non foron practicados durante a Idade 

Media ou non foron considerados como tal, non van ser obxecto de estudio neste 

traballo. Mais si deben ser polo menos citadas algunhas das ideas que recolle o santo 

hispalense, tales como a relación entre o xogo e o sagrado e a relixión, a presenza da 

diversiñn (“Varrñn afirma que ludi deriva de lusus –divertimento”)
598

, a competición 

como elemento esencial, ou a concepción do teatro e dos seus elementos como un xogo. 

Son as últimas referencias do capítulo as que teñen unha maior importancia 

desde o punto de vista do noso estudio. Nestes últimos títulos san Isidoro describe o 

xogo de mesa e os seus elementos (gobelete, peóns e dados), así como as figuras e a 

tirada dos dados. Tamén inclúe a metáfora xa comentada do xogo como representación 

dos momentos da vida e idades do home: 

“Algúns xogadores imaxínanse exercitar esta arte mediante certa alegoría aparente, e o 

representan baixo determinada semellanza coas cousas. Neste sentido, afirman que 

xogan con tres dados para representar os tres momentos da vida: o presente, o 

pasado e o futuro, porque ningún destes permanece quedo, senón que corre. Explican 

igualmente que os camiños mesmos do taboleiro están divididos en seis casiñas, 

de acordo coas idades do home, que forman, á súa vez, tres ringleiras en 

concordancia cos tres momentos da vida. Por iso din que o taboleiro está 

dividido en grupos de tres liðas.”
599

 

 

A consideración deste tipo de xogos é bastante menos negativa ca a dos 

anteriores. Sen embargo, tiñan do mesmo xeito determinados comportamentos 

asociados que levaron ás autoridades a prohibilos, e que lles fixeron conservar a 

reputación negativa ao longo dos séculos medievais cando estes elementos estaban 

presentes: 
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 SAN ISIDORO, Etimologías, op. cit., vol. II, libro XVIII (“Acerca de la guerra y los juegos”), 59 

(“Sobre el ejercicio de estos juegos”), pp. 424-425. Sobre os tipos de espectáculos, cap. 16, pp. 404 e seg. 
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 “Varro autem dicit ludos a luso vocatos.” SAN ISIDORO, Etimologías, op. cit., vol. II, libro XVIII 

(“Acerca de la guerra y los juegos”), 16, pp. 404-405. 
599

 Ver nota nº 53. 
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“O engano, a mentira e o perxurio –e, en definitiva, o odio e a ruína- non están 

nunca ausentes da práctica do xogo. Debido a estes depravados aspectos, o xogo 

estivo prohibido polas leis durante determinadas épocas.”
600

 

  

Para finalizar, san Isidoro dedica un último título ao xogo da pelota e ás 

diferentes variedades. Xogos deste tipo seguirán existindo nos séculos seguintes
601

. 

 

Fig. 54. Miniatura cunha escena do xogo de pelota nas Cantigas de Santa María602 

 

Mais a referencia que máis nos interesa neste caso é concepción que parece nas  

Partidas e especialmente no Libro dos xogos e Ordenamento das tafurarías do rei 

Afonso X. O feito de que o monarca castelá realizara unha obra destas características dá 

conta da grande presenza que tiña o xogo entre os seus contemporáneos, e de aí a 

necesidade de regulamentalo. No prólogo da segunda das obras mencionadas, aporta 

unha reflexión arredor do xogo especialmente interesante porque aporta unha nova 

clasificación, diferente á de san Isidoro e máis adaptada aos séculos medievais. 

Distingue entre xogos a cabalo, os que se realizan a pé e os “xogos de mesa”, máis 
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 “Ab hac arte fraus et mendacium atque periurium numquam abest, postremo et odium et damna 

rerum; unde et aliquando propter haec scelera interdicta legibus fuit.” SAN ISIDORO, Etimologías, op. 

cit., vol. II, libro XVIII (“Acerca de la guerra y los juegos”), 68 (“Sobre la prohibiciñn de los juegos de 

azar”), pp. 428-429. 
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 SAN ISIDORO, Etimologías, op. cit., vol. II, libro XVIII (“Acerca de la guerra y los juegos”), 69 (“En 

cuanto a la pelota”), pp. 428-429. 
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 En moitas ocasións este tipo de xogos era practicado no espazo fóra das murallas para evitar perturbar 

a vida cotiá dos cidadáns intra muros. Neste caso concreto, xogan nun prado. ALFONSO X, Las Cantigas 

de Santa María…, op. cit., folio 61v. 
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axeitados para tódalas condicións de sexo ou idade. É precisamente este terceiro tipo ao 

que máis relevancia lle imos dar, dado que o primeiro era exclusivo da nobreza e o 

segundo principalmente de homes, aínda que este terá tamén algunha referencia. Deste 

xeito, faremos referencia a moitos dos xogos que aparecen nas fontes pero non a todos, 

dado que a súa variedade podía chegar a ser bastante ampla
603

. 

Este prólogo aporta outras ideas interesantes en relación coa esencia do xogo 

que deben ser destacadas. En primeiro lugar, o fundamento do xogo estaría na busca da 

alegría e diversión, mesmo no caso daquelas persoas en situacións máis comprometidas, 

como os que estaban en cativerio. Esta busca deixaría de lado todo xogo practicado por 

cobiza ou con engano, mentira ou perxurio en palabras de san Isidoro. Sen embargo, 

estes compoñentes acompañaron determinados xogos ao longo dos séculos. Segundo, os 

xogos son bos en esencia e pracen a Deus, sempre e cando se axusten a unha serie de 

pautas; o monarca destaca especialmente o contexto espacial e temporal axeitado, dado 

que se viñan realizando a cotío, tanto de día como de noite, e de aí outro motivo para a 

súa regulamentación
604

. 

Nas Partidas apórtase unha información semellante, nun fragmento no que a lei 

se refire aos monarcas e aos seus divertimentos, pero tamén fai mención aos outros 

homes; indica que son máis indicados para os primeiros, pero non que os segundos 

estean exentos de tales alegrías, sempre e cando se xogara no contexto axeitado e sen 

ánimo de ganancia. Ademais, o que máis nos interesa destacar neste punto é a 

concepción do xogo en si, a súa regulamentación e posibles males asociados
605

. 

 

5. 4. 2. A presenza do xogo na Idade Media galega 

Unha vez analizadas estas dúas referencias e clasificacións dos xogos na Idade 

Media hispana, imos centrarnos no propio xogo e a súa presenza, especialmente no 

noroeste peninsular. 
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 Na obra de Rabelais “Gargantua” aparecen mencionados ata un total de 217 xogos, que se poderían 

incluír entre o terceiro tipo da clasificación de Afonso X, de cartas e taboleiro; e o segundo, con xogos de 

habilidade e algúns físicos. RABELAIS, Gargantua, ed. por HUCHON, M., Gallimard, 2007, pp. 200-

215. 
604

 Ver esta parte do prólogo do Libro de los juegos: acedrex, dados e tablas no Anexo, nº 10. 
605

 Ver esta lei das Partidas no Anexo, nº 11. 
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Unha primeira reflexión xira en torno á metáfora da vida como un xogo presente 

en varias das nosas fontes. Aínda que se trata dunha metáfora, a vida pode compartir 

peculiaridades co xogo, tales como a incerteza (na que a idea do destino está moi 

presente), ou a sensaciñn de “xogar” ou representar un papel (na “obra teatral” dun 

Deus, por exemplo) ou ser unha peza do propio xogo. Quen máis quen menos se puido 

sentir como parte partícipe dun, especialmente cando as cousas veñen mal dadas. Esta 

metáfora constátase na obra de san Isidoro e no Libro de Alexandre, así como no Libro 

de buen amor e Libro de Apolonio nos que atopamos mencións no mesmo sentido: 

“Seðores, non querades ser amigos del cuervo, 

temed sus amenazas, non fagades su ruego; 

el bien que far podieres, fazedlo luego luego: 

tened que cras morredes, ca la vida es juego. 

 

La salud e la vida muy aína se muda: 

en un punto se pierde, quando omne non cuda; 

el bien que farás cras, palabra es desnuda: 

vestidla con la obra ante que Muerte acuda.”
606

 

 

O Libro de Apolonio, pola súa banda, introduce a idea de que a vida é un xogo 

pero é Deus o que move as pezas: 

“El rey de los çiellos es de grant prouençia, 

siempre con los cuytados ha su atenençia, 

en valerles a las cuytas es tota su femençia; 

deuemos seyer todos firmes en la sua tenencia. 

 

Da cuytas a los omnes que se les faga temer, 

non cata a sus pecados, viénelos acorrer, 

sabe maestramientre sus conseios prender, 
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 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., p. 647 (estrofas 

1531-1532). O Arcipreste refírese á brevidade da vida no capítulo no que maldice á Morte cando falece 

Trotaconventos. A mención ao xogo ten sentido pola súa incerteza característica, común á propia Morte, 

que nunca se sabe cándo pode acontecer. 
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trebeia con los omnes a todo su plaçer.”
607

 

  

Afonso X tamén menciona outros xogos que servían como metáfora da natureza, 

como o “xogo dos catro tempos do ano”
608

. 

A parte desta metáfora tan presente na mentalidade baixomedieval, o xogo 

aparece nas fontes tamén como unha actividade realizada, en moitos dos casos en fontes 

eclesiásticas normativas e polo tanto regulamentados e mesmo reprobados. Na súa 

práctica totalidade, as mencións refírense a xogos de adultos. Hai algunha mención aos 

xoguetes e xogos dos nenos, pero sen describilos; debían de ser actividades moi sinxelas 

ou en todo caso dunha consideración menor. No caso dos xoguetes, as fontes medievais 

os mencionan, en maior cantidade canto máis rica é a familia, pero de tódolos xeitos 

sinxelos: bonecas, algúns animaliños de madeira, etc.
609

 No caso dos xogos, ademais 

das fontes históricas, podemos acudir á antropoloxía ou ás obras dos folcloristas do 

século XIX e comezos do XX, nos que quedaron recollidos unha grande cantidade e 

variedade de xogos e pasatempos de adultos, mozos, nenos e mulleres que houbo (e 

aínda hai) na cultura galega
610

.  
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 ALFONSO X, Libro de los Juegos…, op. cit., pp. 331-343. 
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 CASAL Y LOIS, J., Xogos populares en Pontevedra. Apuntes acerca de juegos, diversiones, 
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FEIJOO, C., Os xogos dos nosos rapaces, Caixa Ourense, Ourense, 1986; CORTIZAS, A., Chirlosmirlos. 

Enciclopedia dos xogos populares, Ed. Xerais, Vigo, 2001; GONZÁLEZ REBOREDO, X. M. (coord.), 

Galicia. Antropoloxía, vols. XXIII-XXIX, Hércules Edicións, A Coruña, 1997; LÓPEZ GONZÁLEZ, X., 
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villancicos, diálogos, romances, cuentos y refranes gallegos. Recogidos por Juan Antonio Saco y Arce, 

Deputación Provincial de Ourense, Ourense, 1987, pp. 205-206. 
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5. 4. 2. 1. Os xogos nas fontes 

Como no caso da música, danza e banquetes, a primeira referencia que imos 

facer é a de Estrabón, que fala dos xogos ximnásticos e hípicos dos pobos do norte de 

Hispania, quizais durante as súas festividades co que de novo estarían en relación co 

culto (ou cando menos así o describe o xeógrafo grego, moi influído polos parámetros 

culturais grecolatinos)
611

. Non nos imos centrar nestes xogos dado que non encaixarían 

no tipo ao que principalmente imos facer mención nin tampouco á época medieval, pero 

si é importante destacar que na cultura dos galaicos, antes da chegada dos romanos, as 

actividades lúdicas non eran descoñecidas.  

É precisamente coa chegada da cultura romana, especialmente a través das súas 

lexións, cando as fontes coas que dispoñemos para coñecer os hábitos lúdicos da 

poboación hispana aumentan en número; especialmente, grazas á arqueoloxía. Son 

numerosas as escavacións nas que se atoparon restos que moi probablemente constitúen 

fragmentos de xogos, sobre todo de mesa. Por exemplo, apareceron taboleiros do “xogo 

do latrinculi” en castros como o de Viladonga ou fichas en Santa Trega
612

. En Asturica, 

nos séculos III e seguintes, atopáronse pequenas fichas (calculi) de cerámica, lousa, óso 

ou pasta de vidro; dados, a maioría feitos en óso e algún en bronce (os xogos de azar 

estaban prohibidos por lei e soamente eran permitidos en banquetes e nos ludi 

saturnales)
613

; astrágalos para xogar realizados cos tarsos de ovellas e outros ovinos, un 

xogo que era practicado por nenos, mozos e adultos de tódalas clases sociais; tabulae 

lusoriae; e xogos de nenos como carriños e figuras de animais, bonecas, pelotas, aros, 

buxainas, pratos, vasos e mobles pequeniños…
614

   

Estes xogos e outros semellantes existiron durante os séculos nos que o noroeste 

pertencía ao Imperio Romano e seguiron existindo aínda que con lixeiras modificacións 

na Idade Media. Outros, como os ludi en sentido estrito, apenas contan con referencias 

                                                 
611

 ESTRABÓN, Geografía de Iberia, op. cit., libro III, 3: Lusitania, 7 (“Sigue la etnografía, 
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 COSTAS GOBERNA, F., J., As pedras e os xogos. A orixe dos taboleiros de xogo galegos, Instituto 

de Estudios Vigueses, Vigo, 2009, pp. 33-34. 
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614

 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Mª L., “Ocio y entretenimiento en Astvrica Avgvsta (Astorga, Leñn)”, en 
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noutros lugares da Península Ibérica nas que se atoparon materiais semellantes. 
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nos primeiros séculos medievais. Hai algunha nos concilios hispano-romanos, o que 

daba conta da existencia dalgúns deles no século IV:  

“Se un auriga ou un cómico quixera vir á fe cristiá, temos por ben que primeiramente 

renuncie ao seu oficio e despois sexa admitido, de tal xeito que non volva a exercelo, e 

se intentara violar esta prohibición, sexa botado da Igrexa.”
615

  

 

Sen embargo, nos séculos posteriores estes xogos foron desaparecendo, de tal 

xeito que a principal referencia sobre eles, a de san Isidoro, é máis unha mostra da 

enorme erudición do santo hispalense que de realidade, pois nese tempo poucas 

actividades destes ludi se levaban a cabo. Na cidade cristiá do século VII as festas xa 

tiñan mudado
616

. Soamente contamos con algunha mención a espectáculos que se 

consideraban indignos en vodas e banquetes, mais sen precisar, como xa citamos 

anteriormente
617

. 

Nos séculos posteriores as mencións nas fontes practicamente desaparecen. Sen 

embargo, houbo unha continuidade na tipoloxía dos xogos entre a Antigüidade e a Idade 

Media; a maior parte dos que aparecen mencionados nas fontes baixomedievais xa eran 

practicados moito antes, e a estes habería que sumar aqueles que se realizaban sen 

deixar restos materiais, os que polas súas características non precisaron de 

regulamentación ou os que eran tan frecuentes e cotiás que non se consideraron dignos 

de mención. Polo tanto, aínda que non houbera mencións, os xogos seguiron existindo e 

a xente os seguiu practicando. 

Algúns destes poderían ser os xogos dos nenos, dos que xa comentamos algúns 

exemplos. As fontes dos séculos XI e XII fan algunha mención a eles. Unha delas, o 

penitencial Cordubense, fai referencia a “ludis puerilibus” mais no sentido de pecados 

sexuais, polo que non van ser obxecto da nosa análise
618

. A outra, a Vida de san 

                                                 
615

 VIVES, J. (ed.), Concilios visigóticos…, op. cit., p. 12. Canon LXII do Concilio de Elvira: “De los 

aurigas y cñmicos si se convierten”. 
616

 GARCÍA MORENO, L., “El Cristianismo y el final de los ludi en las Espaðas”, en GARCÍA 

MORENO, L., RASCÓN MARQUÉS, S. (eds. lit.), Hispania en la Antigüedad tardía…, op. cit., pp. 7-

17. 
617

 Ver nota nº 531. 
618

 105- “Nunc de ludis puerilibus priorum statuta <patrum> nostrorum ponamus; pueri soli 

sermocinantes, XII diez penitea<n>t.” 106- “Osculum non simpliciter facientes, XXII diez penitea<n>t. 

107- “Illecebrosum osculum sine inquinamento, XXXIII diez penitea<n>t. 108- “Cum inquinamento, 

autem sine conplexu, LXXª diez penitea<n>t. 110- “Pueri, ante XII annos se inuicem <manibus> 

quoinquinantes et confessi fuerint antequam comunicent, LXX dies penitea<n>t. 111- “Si iterauerint post 

penitentiam, LXXX dies peniteant. 112- “Si uero frequenter, separentur et VIIm annos peniteant.  
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Rosendo, alude aos xogos de nenos como algo común para destacar as especiais 

características do santo, un recurso habitual na haxiografía pero non por iso menos 

expresivo: 

“Medrou o neno cun carácter singular, e non ocupou as súas primeiras palabras con 

trivialidades e xogos como soen facer os nenos, senón que entregado ao estudo das 

letras logrou aprender a palabra de Deus.”
619

 

 

Aínda que non se especifique qué tipo de xogos, os nenos xogaban; e o que para 

o autor da Vita era unha perda de tempo (xa se comentou que desde o punto de vista da 

Igrexa o tempo de ocio era en moitos casos tempo perdido, e o autor desta obra é un 

membro do estamento eclesiástico), en realidade eran uns actos máis do proceso de 

formación e maduración das facultades mentais e capacidades sociais característico da 

infancia. Os xogos infantís na Idade Media, grazas aos seus trazos esenciais, eran sobre 

todo unha aprendizaxe
620

. 

Se nos centramos nos xogos de adultos, as fontes nos últimos séculos medievais 

aportan unha grande información. A dispoñibilidade de fontes é sen dúbida maior nesta 

época, pero quizais esta gran presenza que o xogo ten nelas debeuse a unha recente 

actitude cara el, favorecida polas novas circunstancias históricas. O renacer das cidades 

trouxo consigo, neste sentido, unha maior facilidade para acceder a lugares e persoas 

dispostas a xogar, novas modalidades (como os naipes) e quizais máis tempo 

dispoñible. Como no caso das manifestacións de ocio previamente analizadas, o xogo 

valeu para forzar solidariedades, aínda que a trampa, a discusión e o conflito entraban 

tamén en xogo con demasiada frecuencia. Con todo, os homes da baixa Idade Media (o 

xogo fóra do fogar era un asunto basicamente masculino) amosáronse como uns grandes 

apaixonados do xogo, no que non dubidaban en apostar grandes sumas de diñeiro ou 

chegar ata as máis graves consecuencias en caso de que o resultado non fora o esperado. 

Pola súa considerable presenza e a paixón que suscitaba, as autoridades, tanto civís 

como eclesiásticas, deberon tomar cartas no asunto e regulamentar esta actividade, 

                                                                                                                                               
BEZLER, F. (ed. lit.), Paenitentialia Hispaniae, op. cit., p. 62. O análise destes canons en BEZLER, F., 

Les pénitentiels…, op. cit., pp. 191-193. 
619

 “Creuit autem puer indolis egregie ; et non nugis et derisionibus, sictu fit in pueris, uolit primam 

loquelam informare, sed litterali studio traditus, uerbum dei meruit discere ;” ORDOÑO DE 

CELANOVA, Vida y Milagros de San Rosendo, op. cit., pp. 126-127. 
620

 Sobre o ocio nos nenos, BEJARANO ESTACIO, Mª P., “El juego: ocio y tiempo libre en el niðo”, 

Espai i temps d’oci a la história. XI Jornadas d’Estudis Històrics Locals, Palma, del 14 al 17 de 

desembre de 1992, Govern Balear, Palma, 1993, pp. 271-278. 
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sobre todo os que xeraban unha maior conflitividade. Este foi un dos motivos que levou 

a Afonso X a realizar as dúas obras xa citadas e que comentaremos brevemente: o Libro 

dos xogos e o Ordenamento das tafurarías. 

O Libro dos xogos narra a orixe do xadrez, do xogo de dados e o das táboas e 

analiza as súas principais variedades e formas de xogar, introducindo algún que outro 

xuízo moral sobre eles. O xadrez, que considera máis nobre que os outros porque se 

xoga co intelecto, é o que acapara a meirande parte, ata un total de 108 capítulos; o 

xogo de dados trece, o de peor consideración por basearse no azar e estar suxeito a 

engano (o refraneiro confirma esta mala reputación, aínda que houbera accións peores: 

“No juego a los dados, mas hago peores baratos”)
621

; e os xogos de táboas quince. 

Xunto a estes, o monarca tamén analiza o “gran xadrez”, o “xogo dos catro tempos”, o 

“alquerque” e “xogos de astronomía”, con un total de 31 capítulos (4, 5, 5 e 17 

respectivamente), nos que de novo recolle as súas variedades e maneiras de xogar. Os 

que máis presenza terán no noso traballo son o xogo de dados e o “alquerque”, pois son 

os que máis aparecen nas fontes galegas e de carácter máis popular ca os outros, algúns 

dos cales podía resultar bastante complexo
622

. Xunto con esta información, son tamén 

moi interesantes as imaxes e miniaturas que o libro contén, que permiten coñecer 

graficamente os xogos e os seus xogadores, entre os que había homes e mulleres, nenos, 

xudeus e musulmáns, xentes de diversa condición social, escenas de violencia (só no 

xogo de dados), nalgunhas aparecen instrumentos musicais (que reforza a idea da 

conexiñn entre o xogo e a música), a vestimenta da época… 

                                                 
621

 Enseña que lo más prudente es evitar las ocasiones y los riesgos; las malas obras descubren la verdad 

del que vive disimulado. Refrán e conseguinte expricación en LÓPEZ DE MENDOZA, Í., MARQUÉS 

DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 138. 
622

 O xadrez foi xogado tamén en Galicia, como testemuða o chamado “xadrez de Celanova”. Sobre este 

xadrez, GARCÍA IGLESIAS, J. M. (dir.), En olor de santidad: relicarios de Galicia, Consellería de 

Cultura, Comunicación Social e Turismo, Santiago de Compostela, 2004, pp. 275-277; ou VALDÉS 

FERNÁNDEZ, F., Las figuras de ajedrez y cristal de roca del Museo Catedralicio de Ourense, Grupo 

Francisco de Moure, Ourense, 2004. 
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Fig. 55 e 56. Mulleres e nenos xogando ao alquerque de nove e de tres respectivamente no “Libro dos Xogos”623 

 

O Ordenamento das tafurarías, que eran os únicos lugares nos que o xogo e as 

apostas eran legais
624

, conta con 44 leis e foi realizado por mandato do monarca para 

solucionar unha lagoa legal arredor da figura do tafur, dos xogadores e dos conflitos que 

xurdían, especialmente por mor do xogo de dados
625

. Este xogo quedaba así 

regulamentado e ao mesmo tempo, polo tanto, legalizado; o monarca trataba de 

moralizar esta actividade ao mesmo tempo que a regulaba fiscalmente. De toda a 

regulamentación destacamos unha serie de datos; sobre todo, unha serie de pecados que 

desde esta regulación pasaban a ser tamén delitos, semella que todos eles estreitamente 

asociados ao xogo de azar: a blasfemia (con maior pena para nobres e fidalgos que para 

os que non o eran, e castigos físicos en caso de reincidencia), o engano e a trampa coa 

                                                 
623

 ALFONSO X, Libro de los Juegos…, op. cit., pp. 353 e 355 respectivamente.  
624

 A tafurería aparece tamén mencionada nas cantigas galaico-portuguesas. Por exemplo, nunha cantiga 

do trobador portugués Martin Soarez, xa comentada. Ver nota ao pé nº 387. 
625

 ALFONSO X, Libro de los Juegos…, op. cit. O Ordenamiento de las tafurerías abarca as pp. 373-405. 
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consecuente violencia
626

, romper os dados ou quebrantar o taboleiro (agás se o facían 

coa súa propia cabeza; parece que neste caso o golpe en si xa era suficiente escarmento), 

sacar o taboleiro a xogar fóra das tafurarías do rei, encubrir aos que cometían estes 

delitos, xogarse viño e cousas de comer e logo levar a ganancia para a casa de cada un 

(estaban obrigados a comelo e bebelo na tafuraría), xogar fóra das tafurarías do rei, 

acoller a un xogador en casa sen licenza do dono do taboleiro, etc. 

 

Figs. 57 e 58: tafur que descre de Santa María cometendo blasfemia; e o xogo e a violencia estreitamente ligados. 

Cantigas de Santa María627.  

 

Fig. 59 e 60. Muller xogando aos dados que, tras perder e encoraxinada polo demo, lanzou unha pedra á imaxe da Virxe, 

nas Cantigas de Santa María. E escena dun acoitelamento xogando aos dados, no “Libro dos Xogos”628 

 

Xunto con estes delitos, a ordenanza conten outra información digna de 

mención. En primeiro lugar, a baixa consideración destes espazos. A tafuraría non era 

                                                 
626

 Sobre a relación entre o xogo de azar e a violencia, MEHL, J.-M., “Jeux de hasard et violence à la fin 

du Moyen Âge: une alliance éternelle ?”, Ludica, annali di storia e civiltà del gioco, nº 11 (2005), 

Fondazione Benetton Studi Ricerche/Viella, pp. 89-95. 
627

 ALFONSO X, Las Cantigas de Santa María…, op. cit., folios 219r e 113r respectivamente. 
628

 ALFONSO X, Las Cantigas de Santa María…, op. cit., folio 192r; e ALFONSO X, Libro de los 

Juegos…, op. cit., p. 273 respectivamente. 
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propia de nobres nin de escudeiros, que tiñan vedada a súa presenza (o que non 

cumprían en moitos casos) e aínda máis apostar as súas armas, e debían xogar nas súas 

casas e de portas para dentro (leis XXVI e XXIII respectivamente). É máis, aqueles que 

entraban pasaban a ser considerados tafures, e a súa palabra perdía valor en caso dun 

xuízo: 

“Aquellos que jugaren en las tafurerías públicamente e se entraren a jugar con otros 

tan buenos o mejores que ellos, o peores, e dixieren palabras vedadas, o fezieren cosas 

de las que defiende este libro, o pasaren de los otros defendimientos que aquí son 

escritos, non pueden sacar nin desechar el testimonio de ningún cristiano por pobre 

nin desnudo que sea, nin judío, nin moro; que su testimonio cumpliere cadaúno en su 

ley de aquello que oyere dezir o viere fazer por cosa en las tafurerías o en otro lugar que 

non se pueda probar si non con aquellos que se acaecieren. E después que se asientan en 

las tafurerías, todos son tafures llamados, por que se entiende que tafur puede probar 

sobre tafur.”
629

 

 

Ser xogador de dados público non soamente podía supoñer un castigo físico, 

senón que ademais carrexaba unha perda do honor, con todo o que iso significaba na 

sociedade medieval. O refraneiro confirma a suspicacia que levantaban estas persoas: 

“Juras de tahúr, pasos son de liebre”
630

. 

Había tamén unha lei referida aos clérigos, segundo a cal se estes entraban 

nunha tafurería e cometían algún dos delitos recollidos no ordenamento, perdía desde 

ese momento o seu dereito a ser xulgado pola xustiza eclesiástica xa que non respectara 

aquilo que defendía a Santa a Igrexa, e polo tanto sería xulgado como o resto de tafures 

(lei XXV).  

Como última referencia, habería que destacar que en certas datas o xogo non 

estaba restrinxido ás tafurarías e podía ser libre: 

“La vigilia de Navidad e el día que sean sueltos de jugar, porque en tal noche nació 

Nuestro Señor e es Pascua bendita, e debe aver cadaúno alegría en su posada. E por esta 

razón non sea prendado ningún cristiano por juego que faga estos días. E si los que 

tienen las tafurerías los prendaren, o otros por su mandado, que tornen la prenda 

doblada a su dueðo e otro tanto al rey.”
631

 

 

                                                 
629

 ALFONSO X, Libro de los Juegos…, op. cit., p. 390, lei XX. 
630

 Pois lle conviña non facerse notar. Refrán e conseguinte expricación en LÓPEZ DE MENDOZA, Í., 

MARQUÉS DE SANTILLANA, Refranero…op. cit., p. 112. 
631

 ALFONSO X, Libro de los Juegos…, op. cit., p. 394, lei XXIX. 
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Temos polo tanto unha grande variedade de xogos regulada na segunda metade 

do século XIII. É precisamente o momento a partir do cal a presenza do xogo nas fontes 

se fai máis destacada, podendo atopar mencións en diversos tipos. Mais non soamente 

mencións; dese século e mesmo do XII temos toda unha serie de taboleiros de xogo que 

foron realizados sobre pedra en diversos edificios da época, sobre todo eclesiásticos, e 

que chegaron ata os nosos días constituíndo probas e exemplos inmellorables da 

maneira na que os nosos antepasados aproveitaban o seu tempo de ocio. Estes taboleiros 

pertencen na súa maior parte ao xogo do “alquerque”, un concepto árabe que o rei 

Afonso X mantivo no seu libro coas seguintes variedades: alquerque de doce (e o xogo 

de “cercar a lebre” que se xogaba nese mesmo taboleiro), de nove (con dados e sen 

dados) e de tres (que era o máis sinxelo e aparece xogado por nenos na súa 

miniatura)
632

. Este era un xogo xa coñecido no mundo romano, e como tal consérvanse 

algúns taboleiros na cidade de Conimbriga, en Mérida, ou Munigua (a actual Mulva, 

Sevilla)
633

. 

Os taboleiros de alquerque tiveron unha ampla presenza no noroeste peninsular, 

nas súas diferentes variedades. Xa mencionamos que as diversas maneiras de xogar 

aparecen no Libro dos xogos, e polo tanto soamente imos citar algúns dos lugares e 

contextos nos que se atopaban e se poden atopar estes taboleiros: 

Nas bancadas do interior da catedral de Ourense hai alquerques de XII, de IX e 

de III ou “tres en raia”, estes últimos na denominada “bancada dos xogos”
634

, así como 

na catedral de Tui. Hai tamén alquerques de XII na igrexa de Santa Mª de Ferreria de 

Pallares, do século XIII, en Guntín (Lugo); alquerques de IX nun bloque reutilizado 

nunha parede da ermida de Santa Mª de Petín, no Barco de Valdeorras (atribúeselle 

orixe tardorromana), ou no Monte Lobeira de Vilanova de Arousa (onde houbo castelo 

medieval); e alquerques de III na bancada do adro da ermida de San Xusto en Cotovade 

                                                 
632

 ALFONSO X, Libro de los Juegos…, op. cit., pp. 345-356. 
633

 COSTAS GOBERNA, F., J., As pedras e os xogos…, op. cit., pp. 90 e seg. Alquerque de IX en 

Conimbriga e Mérida, e de XII en Mulva. 
634

 Sobre os taboleiros de alquerque da catedral ourensá, ver HIDALGO CUÑARRO, J. M., “Los juegos 

de tablero medievales de la catedral de Ourense”, Porta da Aira, nº 12 (2008), Grupo “Francisco de 

Moure”, Ourense, pp. 107-157. 
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(Pontevedra), na base dun cruceiro da freguesía de Campos en Vieira do Minho (Braga), 

ou no interior da igrexa de Santa Mariña de Augas Santas
635

. 

 

Fig. 61. Alquerque de XII na catedral de Ourense636 

 

Estes xogos atravesaron os séculos formando parte dos xogos tradicionais que 

aínda hoxe se practican (quén non xogou algunha vez ao tres en raia!?), formando parte 

da nosa cultura material e inmaterial
637

. Mais non eran os únicos; xunto cos alquerques, 

había outros xogos que contaban cun taboleiro gravado sobre pedra, como os xogos con 

taboleiros de coviñas, tanto con fichas como con birlos
638

, e que do mesmo xeito servían 

para o entretemento dos galegos e galegas da Idade Media, xa fora esperando a misa, ao 

saíren dela (moitos destes taboleiros estaban nunha igrexa ou no seu adro) ou os 

domingos pola tarde, cando a parroquia tiña un tempo inmellorable para se reunir e 

xogar. 

En canto ás mencións nas fontes literarias, o xogo non tivo unha presenza tan 

destacada como outros temas. O amor ou os acontecementos militares tiveron 

preeminencia, pero o xogo podía parecer e mesmo algunhas veces dunha maneira 

                                                 
635

 Estes e outros exemplos en COSTAS GOBERNA, F., J., As pedras e os xogos…, op. cit., pp. 118 e 

seg. para o alquerque de XII; pp. 103 e seg. para o alquerque de IX; e pp. 142 e seg. para o alquerque de 

III. 
636

 Imaxe extraída en COSTAS GOBERNA, F., J., As pedras e os xogos…, op. cit., p. 123. 
637

 O tres en raia, por exemplo, tamén chamado “xogo do cuadro” ou “das leiriðas” por José Casal y Lois, 

xa fora citado polo P. Sarmiento. CASAL Y LOIS, J., Xogos populares en Pontevedra…, op. cit., pp. 48-

49. 
638

 Sobre estes xogos e as súas maneiras de xogar en Galicia, COSTAS GOBERNA, F., J., As pedras e os 

xogos…, op. cit., pp. 163-201 con fichas (desde a p. 193 en Galicia); e as pp. 203-221 con birlos (desde a 

p. 206 no suroeste galego).  
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bastante expresiva. As fontes literarias amosaron ás veces a vida cotiá dun xeito vivo e 

realista, e polo tanto calquera manifestación da vida diaria podía aparecer: o xogo era 

unha delas. 

Nas cantigas galaico-portuguesas temos un bo exemplo, xa comentado e do que 

imos volver citar soamente uns versos
639

, no que aparece o xogo e ademais en relación 

coa taberna e con outras actividades que tiñan este lugar como contexto privilexiado: 

“Nostro Senhor, com‟eu ando coitado 

con estas manhas que mi quisestes dar: 

sô[o] mui gran putanheir’ aficado 

e pago-me muito dos dados jogar; […] 

 

Outra das cantigas fai referencia a un dos pecados que máis preocupaba ao rei 

Afonso X en relación co xogo: a blasfemia. Neste caso, é aínda máis reprobable dado 

que quen xoga é unha muller, que en teoría non debería ser partícipe desta actividade 

máis ben deshonesta, o que lle supoñería, tal como di o autor, unha gran vergoña. A 

protagonista desta cantiga, María Balteira, era unha soldadeira bastante coñecida na 

época, o que explicaría por un lado o escarnio, mais tamén o feito de que xogara aos 

dados cos homes cometendo os mesmos pecados ca eles. Con todo, non era habitual 

atopar unha muller en semellante contexto: 

“Maria [B]alteyra, por que [j]ogades 

os dad[o]s, poys a eles descreedes? 

Hunhas novas vus direy que sabhades: 

con quantos vus conhocem vus perdedes, 

ca vus direy que lhis ouço dizer 

que vos non devedes a descreer, 

poys dona sodes e jogar queredes. […]”
640

 

                                                 
639

 Ver nota a pé de páxina nº 387. 
640

 A cantiga continúa coas seguintes estrofas: “E se vus daquesto non castigades, / nulh‟ ome non sey con 

que ben estedes, / pero muytas boas maneyras ajades, / poys ja daquesto tam gram prazer avedes / de 

descreerdes; e direy vus al: / se volo oyr, terrá volo a mal / bon home, e nunca con el jogaredes. // E nunca 

vos, dona, per mi creades, / per este descreer que vos fazedes, / se en gram vergonha poys non entrades / 

algûa vez con tal hom‟ e mar[r]edes: / ca sonharedes nos dados enton, / e se descreerdes, se Deus mi 
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A figura da soldadeira era escarnecida noutras composicións debido a que 

empregaba o seu corpo como mercancía. Sen embargo, non soamente é a muller a que 

sofre o escarnio, senón que tamén os homes que teñen relacións con ela son obxecto de 

burla porque moitos son seducidos por María Balteira e polo tanto podían sentirse como 

enganados e, o que máis nos interesa neste caso, como “xoguetes” da propia muller nun 

“xogo” no que non todos se podían divertir na mesma medida. Velaquí a estrofa dunha 

cantiga na que o home recibe este tratamento: 

“[…] E ssomus mal enganadus 

todus d‟ esta merchandia 

e nunca himus vingadus. 

Mays mande Santa Maria 

que prenda hy mal joguete 

o d‟ Anbróa que a fode. 

E ela porque promete 

cono, poy-lo dar non pode?”
641

  

 

Outras fontes literarias aportan máis datos e referencias sobre os xogos. No 

Libro de Alexandre, mester de clerecía, hai algunha mención na que o xogo é case 

sinónimo de perder o tempo, ou cando menos de ocupalo en asuntos menos importantes 

do debido. En primeiro lugar, os xogos de nenos, lixeirezas: 

“Non andavan en medio   nullos entremedianos, 

querién ellos e ellos   delivrarl‟ a sus manos; 

                                                                                                                                               
perdon, / per sonho, mui gran vergonça averedes!” BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, 

p. 820. Cantiga de escarnio do trobador castelán Pero Garcia Burgalês. 

641
 A cantiga completa é como segue: “De qual engano prendemus / aqui, non sab‟ el-Rey parte: / como 

leva quant‟ avemus / de nus Balteyra per arte; / ca x‟ é mui mal engan[ad]o, / se lh‟ alguen non dá 

conselho, / o que ten co[n]no mercado, / se lhi por el dam folhelho. // Balteyra, como vus digo, / nus 

engana tod‟ est‟ ano / e non á mesura sigo; / mays, par fé, sen mal engano, / non terria por guysada / 

cousa, se el-Rey quisesse / de molher cono, nen nada, / vender, se o non ouvesse. // E ssomus mal 

enganadus / todus d‟ esta merchandia / e nunca himus vingadus. / Mays mande Santa Maria / que prenda 

hy mal joguete / o d‟ Anbróa que a fode. / E ela porque promete / cono, poy-lo dar non pode?” BREA, M. 

(coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, pp. 966-967. Cantiga de escarnio do trobador portugués Vasco 

Perez Pardal. 
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semejava lo al   trebejuelos livianos, 

como niños que juegan    pella por los solanos.” 

 

 E segundo, así o fai entender Aquiles antes de loitar con Héctor, ao que lle 

advirte de non está aí para xogar, senón para combater: 

“Achiles todavía   iva escalentando 

ívalo poc‟ a poco   Pallas encorajando, 

ívansle con la ira   las narizes finchando; 

diz: «Semejamos moços   que andan trebejando. 

 

Semeja que viniemos   aquí por trebejar, 

ir e revenir como   qui juega al azar; 

mas, por la mi cabeza,   esso non pued‟ estar, 

que yol mostraré‟l gato   cñmos debe assar.»”
642  

 

Noutras ocasións a condena é manifesta, especialmente cando na descrición do 

Inferno que aparece na obra se nos di que os que cometían o pecado da gula adoitaban 

tamén cometer outros, neste caso a blasfemia tan vinculada ao xogo de dados: 

“Los omnes que se vezan   tal vida mantener, 

son malos ganadores,   non lo han do aver, 

tórnanse a furtar   iglesias derromper, 

han por atal manera   las lamas a perder. 

 

Aman mucho los dados   e han a descreer, 

nunca van a iglesia   penitençia prender; 

mucho más les valdrié   que fuessen por naçer 

e seer bestias mudas   que tal vida veer.”
643
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 ANÓNIMO, Libro de Alexandre, op. cit., p. 501 e 270. Estrofas  2189 e 696-697 respectivamente. 
643

 ANÓNIMO, Libro de Alexandre, op. cit., p. 531. Estrofas 2383-2384. 
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Sen embargo, a consideración do xogo non é sempre negativa, pois noutras 

pasaxes aparece estreitamente relacionado coa alegría e a celebración. Neste caso, trala 

vitoria dos gregos: 

“Los unos tenién armas,   quebrantavan tavlados; 

los otros trebejavan   açedrejes e dados; 

los otros fazién juegos   menudos e granados: 

non preçiavan un figo   los lazerios passados.”
644

  

 

No Libro de buen Amor temos tamén unha cantas referencias ao xogo, pero 

insistindo nos mesmos valores. Citaremos soamente un fragmento que fai mención ás 

negativas consecuencias do mesmo cando Don Amor lle recomenda ao arcipreste o que 

debe evitar para acadar éxito no amor: 

“Non quieras jugar dados nin seas tablajero, 

ca es mala ganançia, peor que de logrero: 

el judío al año da tres por quatro, pero 

el tablax de un día dobla el su mal dinero. 

 

Desque están los omnes en juegos ençendidos, 

despójanse por dados, los dineros perdidos: 

al tablajero fincan dineros e vestidos; 

do non les come, s‟ rascan los tahúres amidos.”
645

 

 

Outra fonte literaria, o Libro de Apolonio, dá unha boa información sobre un dos 

xogos que o rei Afonso X catalogaría dentro do segundo tipo, aqueles que se fan de pé 

para fortalecer os membros e recibir alegría. Neste caso, referímonos ao xogo da pelota. 

Nas dúas obras anteriores, o Libro de Alexandre e o Libro de buen amor, hai algunha 

mención (lembremos os nenos que xogaban á “pella” –pelota- no primeiro); a 
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 ANÓNIMO, Libro de Alexandre, op. cit., p. 272. Estrofa 715. 
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 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., p. 281. Estrofas 

554-555.  
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particularidade do Libro de Apolonio é que describe unha escena do xogo
646

. Son, 

ademais, uns versos que corroboran o papel do xogo como medio de amosar virtudes e 

como forxador de solidariedades, e que podía rematar noutra das manifestacións de ocio 

que cumprían unha función semellante: o banquete. 

“Ouo gran pagamiento Architrastes del juego; 

que grant omne era entendiógelo luego. 

Dixo al peregrino: «Amigo, yo te ruego 

que yantes oy comigo, non busques otro fuego».”
647   

 

Para rematar coas fontes literarias, imos citar algunhas pasaxes da Crónica do 

condestable don Miguel Lucas de Iranzo. Aínda que o xogo aparece na vida da nobreza, 

non debemos esquecer que o condestable tivo unha orixe humilde e, ademais, na crónica 

confírmanse algúns dos regulamentos que realizara Afonso X; por estes motivos, imos 

facer unha breve mención a esta fonte do século XV. Por exemplo, á Noiteboa do Nadal 

de 1460-1461: 

“Y luego, la Nochebuena de Navidad, depués de oídas las biésperas y venido a su 

posada, se metió al juego de los dados con munchos cavalleros e gentiles onbres e 

ricos mercaderes e çibdadanos de la dicha çibdad; más por ecçelençia e fin de franquear 

que por cobdiçia de ganar. Y en tanto que el juego duró, quier perdiese o ganase, tanto 

tenía que ver y mirar a unos y a otros y dar y repartir doblas y enriques, con muy 

graçiosos y donosos motes, que muy poco mirava los dados nin la suerte que echava 

fasta que los que en torno le estavan dezían: 

- Señor, catad que ganastes. 

O: 

- Pagad que perdistes 

[…] En el qual juego de dados e dar e repartir e fazer merçedes pasó tienpo la 

Nochebuena e la noche de la biéspera del Año Nuevo, e la noche de la biéspera de los 

Reyes, los otros días de Pascua, después de oídas las oras, […]”
648

 

 

Este fragmento confirma que había certos contextos temporais nos que o xogo 

de dados estaba permitido nos fogares, tal e como regulara o monarca castelá. A fonte 

foi realizada para encomiar a figura do condestable e non ten por qué estar suxeita á 
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 Ver esta escena no Anexo, nº 12. 
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 ANÓNIMO, Libro de Apolonio, op. cit., p. 124. Estrofa 151.  
648

 CUEVAS MATA, J. (et al., eds.), Relación de los hechos…, op. cit., pp.35-36. 
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absoluta realidade, pero é indubidable que a idea dos tempos de permisividade estaba 

presente. O que non se cumpría era a recomendación de xogar sen buscar ganancia, 

porque aínda que o condestable non estivera preocupado en exceso, cando perdía debía 

pagar como os outros xogadores. A crónica dá tamén conta da prohibición de certos 

xogos, e nos serve como un bo punto de partida para analizar as prohibicións e 

regulacións sinodais relacionadas cos xogos. 

 

5. 4. 2. 2. Prohibicións e regulacións relacionadas co xogo 

A crónica dá tamén un exemplo do contrario, da prohibición de certos xogos. No 

ano 1463, o condestable pretendeu reforzar os seus rexementos e adestrar aos cabaleiros 

da cidade; para mantelos en bo estado, dispuxo que se realizaran periodicamente xogos 

de caðas ou da “sortija”, xogos a cabalo que pertencían ao primeiro tipo da clasificaciñn 

de Afonso X, pero que non van ser obxecto de análise neste traballo por seren 

exclusivos da nobreza e cabaleiros. Unha vez feito isto, ordenou que os besteiros 

estiveran tamén adestrados e dispostos, e para iso ordenou o seguinte: 

“Así mesmo, çerca de los vallesteros, mandó vedar todos los juegos de dados e 

naipes e otros juegos semejantes; e mandó que fiziesen terreros en çiertos lugares, 

pegado a los muros, de partes de fuera de la dicha çibdad. E todos los domingos e 

fiestas mandñ que jugasen a la vallesta con quadrillos.”
649

 

 

De novo aparece a consideración de determinados xogos, sobre todo aqueles 

máis relacionados coas clases baixas, como un aspecto secundario e que podía privar de 

tempo para accións máis importantes. Isto nos serve para enlazar coa última parte deste 

apartado: a regulación de determinados xogos nos sínodos e ordenanzas municipais, 

onde a prohibición está moi presente. 

Nos sínodos baixomedievais galegos e portugueses a mención aos xogos é 

relativamente frecuente, aínda que en diferentes contextos. En primeiro lugar, imos coas 

mencións máis antigas e tamén máis concisas, aínda que non por iso menos 

importantes:  

“Statuimus quod nullus clericus sit publicus lusor taxillorum, nec intersit in publico 

isti ludo. Et qui contra fecerit, pectet pro qualibet uice v. solidos monete predicte.” 
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“Item statuimus quod nullus clericus sit publicus lusor taxillorum, uel allearum. Et 

qui contra fecerit, puniatur ut in constitutione cauetur, scilicet in xx. solidis bone 

monete.”
650

  

 

É particularmente interesante a prohibición de xogar a xogos de azar que 

mantivo oficialmente a Igrexa. Aparte da defensa da moralidade e da condena da 

blasfemia e da violencia, o azar tiña unha peculiaridade: xogaba (e nunca mellor dito) 

co tempo do momento, un tempo que lle correspondía a Deus. É dicir, constituía usura, 

e este pecado foi especialmente condenado na baixa Idade Media
651

. 

Canons posteriores continúan insistindo nas prohibicións, que respondían a unha 

cuestión de moralidade e exemplaridade
652

. O xogo parece vedado nos lugares públicos 

e especialmente no caso dos clérigos, aínda que fora por recreación como di nun canon 

posterior do mesmo sínodo
653

; pero deixa unha pequena porta aberta ao xogo no ámbito 

privado: “[…] mandamos que los dichos clerigos se eviten y aparten de los juegos en 

especial con legos, ni en tabernas ni en otros lugares publicos.”
654

 

Coa mesma intención ían prohibicións semellantes, aínda que aportando novos 

matices, dado que os clérigos podían chegar a ser unha especie de tafures, con taboleiro 

nas súas propias casas. Neste caso, ademais da prohibición do xogo de dados tantas 

veces vista, prohíbese tamén o de naipes. Sen embargo, tampouco se chega a prohibir 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, pp. 274 e 283 respectivamente, 

sínodos de Rodrigo de León, 4 e Rodrigo de Padrón, 15 (Santiago de Compostela, 1289 e 1309 

respectivamente). 
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 Sobre este tema e a regulamentación do xogo en xeral, tanto polas autoridades civís como 

eclesiásticas, RIZZI, A., Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del medio evo, Viella, Roma, 1995. 

Especialmente importantes as pp. 28 e seg. centradas na condena do azar por Bernardino de Siena. 
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 Tamén no caso das confrarías os xogos, especialmente de azar, estaban prohibidos. Na normativa da 

confraría ovetense de Santa María do Rei Casto, estipulábase que “[…] porque en jugar los dados a 
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paravlas malas, […]. Ver ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M., “Porque en jugar los dados…”, op. cit., pp. 

988-989. Os mesmo pecados, así como excesos na comida e bebida o una linguaxe, eran cometidos 

noutras institucións eclesiásticas do reino castelá. A este respecto, ver por exemplo GUIJARRO, 

GONZÁLEZ, S., “Disciplina clerical y control social en la Castilla medieval”, en ARÍZAGA 

BOLUMBURO, B. (et. al., ads.), Mundos medievales: espacios, sociedades y poder. Homenaje al 

profesor José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre, Editorial de la Universidad de Cantabria, 

Santander, 2012, pp. 1453-1466. 
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 “[…] quan perjudicial cosa es y aun escandalosa, que los clerigos jueguen y esten en las tabernas, 

por la presente ordenamos y mandamos que ningun clerigo de orden sacro no pueda entrar a beber en 

taberna ni en bodegon alguno ni jugar en ella, aunque sea por via de recreazion, so pena de un florin […]” 

GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 61-62, sínodo de Pedro Pacheco 

(Mondoñedo, 1534), 48. 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 61-62, sínodo de Pedro 

Pacheco (Mondoñedo, 1534), 30. 



310 

 

que xoguen en privado, senón soamente publicamente. De novo está presente o interese 

na exemplaridade da vida dos clérigos: 

“Item prohibimos, santa sinodo approbante, que ningun clerigo continue 

publicamente jugar a dados, ni a naypes, con legos ni con clerigos, porque son juegos 

prohibidos a los legos, so pena de excomunion e de un florin de oro; […] 

E si alguno toviere tablero publico en su casa de naypes o dados, seyendo 

beneficiado de qualquier yglesia, pierda los fructos de un mes de su beneficio, 

divididos como dicho es; e si beneficio no toviere, sea por ello puesto en la carcel 

eclesiastica, e desele la pena que pareciere justa, según la qualidad de su culpa.”
655

 

 

Esta insistencia no ámbito privado débese a que noutros canons, incluso do 

mesmo sínodo, permítense accións que completan a regulamentación no caso dos 

membros do estamento eclesiástico. Semella que o seu autor era coñecedor do Libro de 

los juegos e do Ordenamento de las tafurerías de Afonso X, pois o xogo aparece 

concibido non como algo nocivo, senón como positivo sempre e cando se cumpran unha 

serie de requisitos: contexto axeitado, compaña honesta, escasa ou ningunha ganancia 

económica, e mesmo a posibilidade de apostar froita e viño, tal e como se lexisla na lei 

XXXI do Ordenamento (non obriga, iso si, a repartilo e comelo todo no mesmo lugar de 

xogo). Aínda que homes de Deus, tiñan tamén dereito a divertirse dunha maneira 

honesta e mesurada: 

“Otrosi mandamos que ninguna persona ecclesiastica, en taverna con personas 

ecclesiasticas ni seglares, ni fuera de taverna con legos ni clerigos, no juegue a dados ni 

cartas dineros secos, so pena de mill maravedis si jugare en taverna, e si fuera della so 

pena de quinientos maravedis, en los quales le condenamos desde agora por esta nuestra 

constitucion, e la mitad della applicamos para la camara e fisco del perlado y la otra 

mitad para la fabrica desta yglesia cathedral. Pero bien permitimos a las dichas 

personas ecclesiasticas que por su recreacion, clerigos con clerigos, o con legos 

personas honestas y en lugares honestos, sin fazer falta en los divinos officios e horas 

canonicas, puedan jugar a las cartas, tablas e axedrez, fruta e vino, y en dinero 

hasta tres reales, por lo que no incurran en pena alguna.”
656

 

 

A concepción do xogo foi evolucionando e da súa prohibición foi pasando a ser 

tolerado, aínda que con determinadas condicións e dependendo do contexto; pero xa 
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 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo I, p. 184, sínodos de Francisco 

Manrique de Lara (Ourense, 1543-1544), VI, 1. 
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non era algo malo en si, se non que se foi retomando, como acabamos de comentar, a 

concepción que se manifesta nas obras do monarca castelá do século XIII
657

. 

En canto aos leigos, os sínodos galegos tamén conteñen algunha disposición; 

neste caso, no tocante aos xogos nun contexto temporal concreto: as festas. O xogo non 

está permitido antes ou durante a misa maior nin durante as vésperas, pero si no resto do 

tempo. Iso si, queda tamén manifesto que o ideal sería non xogar, sobre todo aos naipes 

polos pecados que adoitaba suscitar:  

“[…] Otrosi dezimos que en los dias de fiesta no deven los legos jugar a juego alguno 

hasta passado el medio dia, e si despues quisieren jugar no sea en el tiempo que las 

Visperas se dizen, y por mejor havriamos que ningun juego se jugasse, 

especialmente de naypes, en el que suele haver mucha offensa de Dios en palabras e 

obras.”
658

 

  

Como vemos, no caso dos leigos hai tamén unha regulamentación temporal, pero 

o xogo non conserva a concepción positiva da disposición anteriormente citada, debido 

aos actos pecaminosos que xeralmente tiña asociados, como a blasfemia e violencia 

física; a postura foi oscilando. 

Os sínodos portugueses aportan unha información semellante, aínda que son 

algo máis expresivos. Algunhas céntranse nos xogos de azar
659

, pero na súa maior parte 

non se especifica qué tipo de xogo se prohibe, mais enténdese que tiña que estar 

caracterizado pola súa deshonestidade ou falta de decoro, tal e como vimos nalgunha 

cita anterior
660

, e en diversos contextos temporais, como vixilias e outras 

celebracións
661

.  
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En canto aos sínodos asturleoneses, algún dos seus canons é particularmente 

interesante porque aporta unha maior variedade de xogos, non soamente de azar e 

naipes, e ademais en contextos espaciais nos que o xogo estaba especialmente 

prohibido: os espazos sagrados, igrexas e cemiterios: 

“[…] somos informados que algunos legos, con poca reverencia y acatamiento, hazen 

ayuntamientos, concejos y otros usos profanos dentro de las iglesias, y otros en los 

cimenterios dellas juegan naypes, pelota, birlos, berron y almojon, y hazen vayles y 

danças, y otros meten sus bienes en las dichas iglesias. […]”
662

 

 

No caso das autoridades civís houbo tamén interese en regular e mesmo prohibir 

determinados xogos. Non soamente Afonso X considerou necesario regular esta 

actividade senón que posteriormente tamén a nivel municipal as ordenanzas lles 

prestaron atención, debido a motivos en parte semellantes aos das autoridades 

eclesiásticas: manter a orde social e evitar a conflitividade social, que non se arruinasen 

os xogadores nin deixaran de lado os seus traballos, que non se prestara cousa algunha 

para poder xogar, que soamente apostasen viño e cousas de comer, etc. Isto podemos 

ler, por exemplo, nas ordenanzas da vila de Guernica, que son bastante completas neste 

sentido: 

“Yten hordenamos que ningún vezino o vezina desta villa no ponga ni consienta 

tener en su casa juego de dados ni de jaldeta ni de naypes ni otros juegos vedados 
ni consientan jugar sy no fuere fuera [sic] e vino e otras cosas de comer que luego ende 

los jugadores tobieren asi como capones o gallinas o palomas o otras cosas de comer so 

pena de sesenta maravedís a cada uno de los que jugaren y los reçetare por cada vez. 

Otrosi qualquier persona que fuere morador en la dicha villa jugare a alguno de los 

juegos suso dichos o qualquier dellos fuera desta villa dentro de media alderredor 

[sic] dinero seco pague la dicha pena, pero que los oficiales non puedan llebar de los 

                                                                                                                                               
Coventry. Sobre estes “plays” ou representacións, HEERS, J., Fêtes, jeux et joutes dans les sociétes 

d’Occident à la fin du Moyen-Âge, Institut d‟Études Médiévales, Montreal, 1971, pp. 93 e seg. 
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tales por lo que acusaren del tiempo pasado salvos una pena aunque prueben aver 

jugado muchas veces pues non fueron primero condenados. 

Otrosi mandamos que ninguno non sea osado de dar a los jugadores cosa alguna 

prestada para jugar so pena que ayan perdido lo que dieren e paguen la dicha pena, e 

que el reçetador e jugadores y prestaren de mas de las dichas penas estén en la cadena 

nueve días.”
663

 

 

En Galicia as ordenanzas foron polo mesmo camiño, como no caso das da 

cidade de Betanzos, especialmente no caso dos naipes, prohibidos tanto nas casas como 

nas tabernas. A gran presenza deste tipo de leis fai constar que, canto máis se prohibía, 

máis se practicaba: 

“Otrosi ordenaron que ningun tabernero que vendiere vino asi en esta çiudad como en 

su tierra y jurisdiçion no sea osado de tener naipes en sus casas y tabernas ni los dar 

ni consentir jugar en ellos, atento que por causa de los dichos juegos se levantan 

muchos ruidos y escandalos, muchas personas y labradores dexan de trabaxar en sus 

labores por se ir a jugar a las dichas tabernas donde alli juegan los dichos naipes, so 

pena de seisçientos maravedis a cada tabernero que los tubiere, diere y consintiere jugar, 

y de tresçientos maravedis a las tales personas que fueren a jugar a las dichas tabernas, 

repartido todo ello en terçias partes, çibdad, justiçia y denunçiador.”
664

 

 

5. 4. 2. 3. Os xogos no Corpus e noutras festividades 

Para rematar coa presenza dos xogos, imos facer unha breve mención a algúns 

que tiñan un marco temporal concreto ao seren  propios dunha determinada festividade, 

especialmente na festa do Corpus Christi e no Entroido.  

No Corpus, os xogos ían formando parte da procesión xunto con outras 

representacións das que podían incluso formar parte (recordemos este tipo de 

representacións case teatrais podían ser concibidas tamén como un xogo –as “plays” 

ingleses, por exemplo). Nas fontes galegas medievais non se especifica qué tipo de 

xogos son, soamente se mencionan e quizais se refiran simplemente ás representacións. 
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aínda máis a orde social e convivencia que pretendían garantir estas ordenanzas e en concreto esta lei nº 

20 sobre os naipes.  
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Noutras partes da Península si se rexistran algúns, como por exemplo xogos de touros 

ou carreiras de cabalos, simulacións de combates entre anxos e demos ou cabaleiros e 

dragñns, as mencionadas representaciñns e os seus “atrezzos”, etc.
665

 

Se aceptamos como xogo este tipo de representacións, en Galicia contamos coa 

“coca” –do termo baixolatino cocatrix, e este do latino crocodilus- ou “tarasca” que 

acompañaba a procesión. A “coca” era a figura máis popular da procesiñn do Corpus
666

. 

Na maior parte dos casos tiña forma de dragón (ás veces de serpe ou outros monstros) e 

representaba o demo e o Mal, polo que debía ser vencido xeralmente pola figura de san 

Xurxo e outras veces un navío, que simbolizaban a Cristo e o Ben. Na cidade de 

Ourense, no ano 1437 a “coca” acompaðaba á confraría de Santa Eufemia (dos 

zapateiros), que ía en terceiro lugar trala dos carniceiros, co seu touro, e de San Miguel 

(dos ferreiros), xunto con outras que ían realizando os seus xogos
667

.  

Séculos despois, na cidade de Pontevedra, o padre Sarmiento explicaba o 

significado da palabra e describía a representaciñn da “coca” e o que representaba, o 

Mal que Cristo venceu: 

“[…] Para significar la cautividad del Demonio, Muerte y Pecado también son 

diferentes los objetos en varios países […] Lo más común en nuestra España para 

significar el Diablo vencido es la Tarasca que, en sí, significa serpiente […]. En Galicia, 

y en especial en Pontevedra, no se llama Tarasca, sino Coca y es nombre más propio 

para lo que representa en la procesión del Corpus […]. La cabeza de la Coca de 

Pontevedra no tanto es de serpiente como de cocatrix, el cocodrilo y, por consiguiente, 

el Leviathán que Cristo venciñ […]. Esta victoria todos los aðos se representa, pues 

esperando la Coca en una grande plazuela a que llegue el Navío, se arma entre los dos 

una pelea muy reñida, pero ya se sabe que los del Navío han de salir victoriosos y que 

han de destrozar la Tarasca.”
668

 

 

No caso de xogos propiamente ditos, nas procesións do Corpus hai mencións 

xenéricas e tamén podía ir abrindo a comitiva un boi que, tal como en moitas 

poboacións españolas de hoxe en día, ía suxeito cunha corda e que servía como 

                                                 
665

 Ver NARBONA VIZCAÍNO, R., “Los juegos y espectáculos de la fiesta del Corpus Christi en los 

reinos ibéricos (1264-1545)”, Ludica, annali di storia e civiltà del gioco, nº 8 (2002), Fondazione 

Benetton Studi Ricerche/Viella, pp. 67-97. 
666

 Ver por exemplo GONZÁLEZ PÉREZ, C., “A festa da coca en Redondela e a do Corpus en 

Ponteareas”, en VÁZQUEZ GONZÁLEZ, B. (coord.), Tempos de festa en Galicia, op. cit., t. II, pp. 29-

38. 
667

 FERRO COUSELO, X. (ed.), A vida e a fala…, op. cit. p. 117-118 (doc. 104). O documento aparece 

no Anexo, nº 13. 
668

 SÁNCHEZ CANTÓN, F. J., “El Padre Sarmiento, los gigantones en Corpus y… Pontevedra al fondo”, 

Museo de Pontevedra, nº XXV (1971), Pontevedra, pp. 165-168. 
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divertimento (aínda que podía haber feridos) e para que algúns dos asistentes amosasen 

a súa valentía
669

; Así o vimos nas ordenanzas de Ourense de 1437 que acabamos de 

citar. Sen embargo, poucos anos despois, en 1451, a orde das confrarías tiña trocado e 

tanto a situaciñn do touro como a da “coca” eran diferentes. Ámbalas dúas viron 

retrasada a súa posición na procesión, e especialmente salientable o caso da “coca”, que 

na primeira ordenanza ía coa confraría de Santa Eufemia en terceiro lugar e poucos anos 

despois, “por que a dita coqa he escandallosa”, pasa a xunto a última confraría, a de 

Santa María Madalena, precisamente a mesma que ía co touro: 

“Iten, que a confraría de Santa Oufémea, por quanto era antígoamente feita e hordenada, 

ela e a dita confraría de Santa María a Madre ante que as outras confrarías nehuas e o 

corpo da Virgen Santa Oufémea estaba sopultado ena dita ygllesia e por seu onor e do 

seu corpo, que ende está sopultado, que ordenaba e mandaba que andase logo a dita 

confraría de Santa Oufémea depúus a confraría de Santa María a Madre con sua danza 

de espadas e çirios e outros jogos algúus, se os tobesen, saluo que o jogo da qoqa que 

andase aalende das confrarías de San Sebastián e de San Migeel, junto con a confraría 

dos carniçeyros, que por a dita coqa he escandalhosa. 

Iten logo, que ordenaba e mandaba que a confraría do benabenturado señor San 

Sebastián con seus jogos e çirios, que andase alende a confraría de Santa Oufémea. 

Iten, que ordenaba e mandaba que a confraría de San Migeel Angelo, que andase 

aalende a confraría de San Sebastián con seus jogos e çirios. 

Iten, que ordenaba e mandaba que a confraría hordenada aa onrra da benabenturada 

Santa María Madanela, ordenada por los carniçeyros da dita çibdade, que andasen con 

seu touro e jogos en cabo e en fin das outras confrarías.”
670

 

 

A orde das confrarías suscitou controversias e disputas entre as diferentes 

irmandades, de aí a necesidade de recorrer a ordenanzas para evitar maiores conflitos. 

Sen embargo, no caso da “coca”, a súa nova disposición e separación da súa confraría 

de orixe foi debido sobre todo a que comezou a ser considerada como escandalosa polas 

autoridades eclesiásticas. Este escándalo podía deberse a dous motivos: un, o ruído e 

tumulto que adoitaba acompaðar a “coca” e, en xeral, á procesión, dado que  as propias 

ordenanzas recollían a aplicación dunha pena ás confrarías que xeraban balbordo ou 

tumulto
671

; e dous, puido ser que a consideraciñn da “coca” e doutras manifestaciñns de 

                                                 
669

 GONZÁLEZ PÉREZ, C., “A celebraciñn do Corpus…”, op. cit., pp. 22 e seg. 
670

 FERRO COUSELO, X. (ed.), A vida e a fala…, op. cit. pp. 144-146 (doc. 138). 
671

 As ordeanzas do ano 1437 incluso regulaban a pena para aqueles que ferisen ou mesmo matasen 

xerando ou aproveitándose destes escándalos que podían ter lugar durante as procesiñns: “[…] Et asy 

ordenaron o dito señor obispo e juises et rejedores el procurador que andasen as ditas confrarías 

ordenadas hua despús outra, segundo dito he et que nehua delas non fose ousada de tomar outra 

ordenança nen regra nenhua sen sejan ousados de tornar atrás nen levanten roydos nen boltas, so pena de 
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relixiosidade popular comezaran a ser vistas con certo receo por parte das autoridades 

eclesiásticas, o que supuxo un primeiro paso no seu proceso de marxinación e posterior 

desaparición nesta cidade.  

No mesmo senso de receo e condena, aínda que por motivos diferentes, ía tamén 

algunha disposición dos sínodos portugueses referido ás procesións ordenadas polo 

concello: 

“Achamos hûua abominavel abusám que en alguuns lugares deste arcebispado na festa 

do Corpo de Deus e em outras algûuas procissôoens os beneficiados ou sacristâaes das 

egrejas e moesteiros muitas vezes emprestan as vesteduras sagradas pera os jogos e 

tangedores e pera outras representaçôoes que os concelhos ordenam nas dictas 

procissôoes, nom consirando os leigos que taaes cousas podem enprestadas nem os 

clerigos que lhas emprestam quanta injuria e desonrra nello fazem ao Senhor Deus e aas 

suas sanctas cousas, […]”
672

 

 

Como se pode apreciar, a excesiva familiaridade co sagrado e a falta de 

honestidade e decoro das procesións comezaban a ser criticadas e intentaron ser 

excluídas das festividades relixiosas. 

 

Outros xogos ou representacións propias dunha determinada data tiñan lugar 

noutras festividades, como outras festas do mes de maio ou no San Xoán
673

. Un 

exemplo desta festividade o temos nos feitos do condestable don Miguel Lucas de 

Iranzo. Aínda que se trata principalmente de xogos da nobreza, a poboación tamén 

participaba e serve como proba da existencia destes xogos asociados a unha festividade. 

Ademais, o autor da crónica amosou como parte da súa mentalidade unha das 

características fundamentais dos xogos: a conciencia específica dunha realidade 

segunda e diferenciada da vida corrente: 

“En tanto que el dicho señor condestable, tomando flores y ramos, segund dicho es, 

estava en el dicho río, su alguazil mayor, con todos los otros cavalleros que en la çibdad 

quedavan, le salía a reçebir. Y como llegava çerca de donde su merçed venía, fingiendo 

ser moro, con los que con él venían, y los que de la çibdad salían christianos, travavan 

                                                                                                                                               
seysçentos mrs, et ordenaron mays os ditos juises et rejedores que se algua persona matar a outro que 

moyra por elo, et se dar ferida, que pase por a pena que for achado en dereyto que mereçe et page mays 

os ditos DC mrs de pena. […]” FERRO COUSELO, X. (ed.), A vida e a fala…, op. cit. p. 117-118 (doc. 

104). Este documento aparece no Anexo, nº 13. 
672

 GARCÍA Y GARCÍA, A. (dir.), Synodicon hispanum, op. cit., tomo II, p. 127, sínodo de D. Luís Pires 

(Braga, 1477), 53. 
673

 Ver CARO BAROJA, J., La estación de amor…, op. cit., 1979. 
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una fermosa escaramuça; a vezes arremetiendo los unos y fuyendo los otros, otras vezes 

bolviendo los que fuían sobre los que ivan tras ellos, otras faziendo de anbas partes 

rostro y unos contra otros arremetiendo. De manera, que como si propiamente de 

verdad fuese, así paresçía.”
674

 

 

No sur peninsular, entre os actos propios da festividade de San Xoán están as 

enramadas, tanto as persoas como as casas
675

, e especialmente unha batalla entre 

mouros e cristiáns. No noroeste, ademais dos xogos xa citados, outra festividade contou 

ao longo dos séculos con xogos propios do seu marco temporal: o Entroido. 

Como xa vimos no capítulo dedicado ao comer e ao beber, as batallas simbólicas 

eran uns dos actos máis característicos do Entroido, do mesmo xeito que os golpes e o 

feito de fustrigar (especialmente certas personaxes enmascaradas). Estes actos podían 

ter o significado do renacer constante, anunciadores da chegada dun tempo novo e 

mesmo cunha finalidade fecundadora
676

, ou como unha especie de funcionario 

municipal que chamaba á orde ou era o encargado de recadar certos impostos, tal como 

sucedía noutras rexións da Península
677

. Sexa como for, a súa finalidade primordial 

sería a de garantir a boa marcha do grupo social a través da expulsión de males e a 

reprodución humana, animal, vexetal e mesmo dos traballos fundamentais para o 

grupo
678

. 

Outro xogo propio do Entroido era e aínda é o “xogo das olas”, no que se 

lanzaban olas uns aos outros polo aire co obxectivo de que non caesen ao chan e evitar 

que rompesen, o que significaba o pago dunha multa. É unha costume xa mencionada 

por Covarrubias no século XVI
679

.  

                                                 
674

 CUEVAS MATA, J. (et al., eds.), Relación de los hechos…, op. cit., p. 144. Nas festas de Nadal podía 

haber tamén unha batalla de mouros contra cristiáns, como nas de 1463 (pp. 85-87). 
675

 “Primeramente, el dicho día de Sant Juan, tres oras antes que amanesçiese, toda la casa del palaçio y 

la plaça que está delante della, con tanto de la calle Maestra quanto el dicho palaçio tomava, se barría 

muy bien barrido e regado, e de muncha junçia senbrado, y las paredes de verdes cañas entoldadas, con 

munchos ramos que, así mesmo, de cada parte de la dicha puerta se ponían. […]” CUEVAS MATA, J. 

(et al., eds.), Relación de los hechos…, op. cit., p. 143. 

676
 Ver BAJTIN, M., La cultura popular…, op. cit., pp. 177 e seg. (“Las formas e imágenes de la fiesta 

popular en la obra de Rabelais”). 
677

 Ver CARO BAROJA, J., El carnaval…, op. cit., pp. 357-367.  
678

 CARO BAROJA, J., El carnaval…, op. cit., pp. 285-286. 
679

 CARO BAROJA, J., El carnaval…, op. cit., pp. 69-71; ver tamén no caso español FERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ, E., El carnaval en España, op. cit., p. 68. 
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Xunto a estes actos, outros xogos relacionados cos animais tiñan o seu contexto 

principal nesta festividade, como por exemplo o “xogo do galo”. Contamos con 

referencias a esta costume na literatura peninsular desde fai séculos, como por exemplo 

na obra de Quevedo
680

. En Galicia o xogo non aparece en fontes tan antigas, pero debeu 

de ser practicado dado que chegou ata practicamente os nosos días, tal e como nolo 

describe o xuíz de Viana do Bolo Nicolás Tenorio e o erudito pontevedrés José Casal y 

Lois a comezos do século XX
681

. Unha costume que implicaba toda unha aprendizaxe 

para os nenos e rapaces que escollían o Rei e a Raíña de galos e estaban ao seu servizo 

durante eses días do Entroido
682

, compartían os gastos, confeccionaban os aparellos 

necesarios para o xogo e participaban del, constituíndo desa maneira unha especie de 

rito da xuventude e dos membros de mesma idade da comunidade, un xogo ao que 

asistía o resto da parroquia
683

.  

 

Os xogos, como se foi analizando nestas páxinas, poden pertencer á esfera do 

cotiá e da festividade; poden ser concibidos como unha diversión ou tomados coa maior 

das seriedades; poden ser educación e poden ser conflito; e mesmo constituían o 

fundamento de certas tarefas que se podían concibir como tal
684

. Sen embargo, non hai 

dúbida da súa dimensión cultural como tampouco da súa importancia nas sociedades 

tradicionais. Sen ir máis lonxe, o xogo podía ser unha das claves da reprodución da 

comunidade, dado que as relacións amorosas, especialmente no período do cortexo, 

funcionan como unha especie de xogo coas súas normas sociais, costumes, contextos 

espazo-temporais concretos, competencia, roles, etc. O xogo situábase así no máis 

profundo e fundamental da vida da comunidade, da que era un elemento xerador máis. 

 

                                                 
680

 CARO BAROJA, J., El carnaval…, op. cit., pp. 75-90 (“El gallo de Carnestolendas”). 
681

 O Xuíz Nicolás Tenorio era unha persoa que viña de fóra (andaluz) e polo tanto aporta un punto de 

vista alleo á cultura que describe. Sen embargo, a súa sorpresa non debeu de ser moi grande, dado que 

este tipo de xogos con animais era practicado no resto da Península. Sobre o xogo do galo e outro propios 

do Entroido na obra de José Casal y Lois, ver CASAL Y LOIS, J., Xogos populares en Pontevedra…, op. 

cit., pp. 225-230. Máis estudos sobre estes xogos en COCHO, F., O Carnaval en Galicia, op. cit., pp 197-

206; ou GONZÁLEZ REBOREDO, X. M., MARIÑO FERRO, X. R., Entroido en Galicia, Deputación 

Provincial da Coruða, Instituto de Estudios Gallegos “P. Sarmiento”, A Coruða, 1987, pp. 40-46. 
682

 Aprendizaxe tamén da violencia, dado que era un xogo que consistía na corrida destes animais e a súa 

posterior matanza. 
683

 TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 121-124. Pódese ler este texto no Anexo, nº 14. 
684

 Xa mencionamos a comezos do capítulo 4 que certas tarefas como a malla podían ser levadas a cabo 

como unha especie de competición por ver quén facía máis ruído, quén movía con maior soltura o mallo, 

etc.   
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5. 4. 2. 4. O xogo amoroso 

O amor pode ser considerado un xogo. É ben certo que non entende de leis ou de 

regras perfectamente establecidas (unha das características fundamentais dos xogos), 

dado que a lóxica non impera nos seus asuntos e por iso non sempre podemos escoller 

de quén nos namoramos; pero o amor si sabe de usos e costumes, momentos e lugares 

específicos e mesmo dunha especie de conciencia diferente da cotiá na que ata o 

descorrer do tempo se percibe de xeito distinto ao habitual. É dicir, o amor non é 

soamente un sentimento; é tamén cultura. 

Todos estes matices fan do amor algo complexo que abrangue múltiples 

realidades, de tal xeito que pode ir desde o máis “serio” e fundamental para unha 

sociedade como o matrimonio (tamén capital para a Igrexa, que o considera un 

sacramento), ata os escarceos amorosos da xuventude, previos á formalización dunha 

relación, onde a liberdade, a incerteza e a existencia dunhas normas sociais incluso no 

tempo e no espazo facían desta etapa unha especie de xogo.   

Este  xogo do cortexo dábase sobre todo durante a mocidade, período vital no 

que xorde o instinto e atracción física por outra persoa e a norma social o consideraba 

axeitado, a partires dos 13-14 anos. Este instinto é compartido pola gran maioría dos 

seres vivos; sen embargo, no caso dos seres humanos é especial dado que sobre o tempo 

biolóxico e instintivo sitúase un tempo cultural que regulamenta este instinto e o sitúa 

baixo unhas normas e códigos concretos. Son estas normas as que configuran o xogo 

amoroso, do mesmo xeito que indican a súa fin cando a súa liberalidade característica 

frutifica nunha relación formal na que outros intereses, familiares, económicos ou 

sociais son os que predominan.  

O xogo amoroso, cortexo, flirteo ou galanteo ten sentido para o noso traballo 

dado que, no seu desenvolvemento, as manifestacións de ocio que temos analizadas 

podían darse conxuntamente ou canto menos combinarse máis de unha: a risa, o baile, a 

bebida que podía incitar á luxuria, o propio xogo das relacións amorosas…; todas elas 

formaban parte do proceso de namoramento. Aínda que estas manifestacións se daban 

en moitas ocasións máis de unha xuntas (por exemplo a música nos banquetes, a risa co 

baile, etc.), o xogo amoroso é a manifestación de ocio na que a conxunción das 

anteriores destacaba especialmente. 
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A Idade Media, loxicamente, non foi allea a este xogo. Se ben a maior parte dos 

datos sobre este tema proveñen quizais da antropoloxía, as fontes medievais aportan 

unha suxestiva información sobre o xogo amoroso e a relación coas diferentes 

manifestacións de ocio. 

En primeiro lugar, algúns xogos aparecen como metáfora das relacións sexuais. 

Estas relacións non son exactamente o mesmo ca o xogo amoroso, aínda que este 

puidera desembocar nelas. Por este motivo non imos insistir neste matiz, mais é preciso 

destacar a correspondencia. Como en moitas outras ocasións, se falamos de amor na 

Idade Media peninsular o Libro de buen amor é unha boa fonte á que recorrer, e nalgúns 

casos non soamente co xogo cunha connotación erótica, senón incluso tamén certos 

alimentos, como algunhas froitas. Nunha conversa entre Dona Endrina e Trotaconventos 

a fin última é a conquista carnal por parte de Don Melón. Nas estrofas posteriores 

pódese ler cómo ela remata lamentándose do engano da vella, e finalmente casan para 

evitar a súa deshonra. Aínda que a relación remata en voda, non hai xogo amoroso; 

semella non haber amor entre os mozos, e é unha intermediaria a que remata xuntando a 

parella con artimañas. As relacións amorosas en si son un xogo máis sutil, non 

explicitamente físico (ou polo menos non ten por qué selo), e o intermediario non 

debería ser necesario. Son os propios mozos e mozas, especialmente os primeiros, os 

que deben ter a iniciativa. 

“Los omnes, muchas vegadas, con el grand afincamiento, 

otorgan lo que non deven, mudan su entendimiento; 

quando es fecho el daño, viene el arrepentimiento: 

çiega es la muger seguida, non tiene seso nin tiento. 

 

Muger e liebre seguida, mucho corrida, conquista, 

pierde el entendimiento, çiega e pierde la vista: 

non vee redes nin lazos, en los ojos tiene arista; 

andan por escarneçerla, coida que es amada e quista. 

 

Otorgóle Doña Endrina de ir con ella fablar, 

a tomar de la su fruta e a la pella jugar: 

«Señora», dixo la vieja, «cras avremos buen vagar, 
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yo me verné para vñs, quando viere que ay logar.»”
685 

 

Sen embargo, noutras pasaxes o Libro de buen amor si reflexa perfectamente a 

importancia doutras actitudes fundamentais no xogo amoroso, como a perseveranza ou a 

constancia, así como a habilidade do pretendente, para que a relación prospere. Como 

bo xogo, no amor hai que ter intelixencia e astucia; cortexar na xusta medida, nin moito 

nin pouco, sabendo potenciar as virtudes de cada un. O xogo comeza cos encontros, 

pero como di o arcipreste a perseveranza conta. O amor a primeira vista ou o frechazo 

de Cupido non sempre se dá, e ademais as convencións sociais favorecían a posibilidade 

da escolla, pois Cupido pode errar algunha vez pero remata por acertar. E xunto a isto, 

ter moi presente que, se ben no camiño hai dificultades, o amor firme, coa axuda de 

Deus, todo o pode: 

“Cuidados muchos me quexan, a que non fallo co[n]sejo: 

si mucho uso la dueña con palabras de trebejo, 

puede ser tanta la fama que saliría a conçejo: 

así perdería la dueña, que será pesar sobejo. 

 

Si la non sigo, non uso, el amor se perderá; 

si veye que la olvido, ella otro amará: 

el amor con uso creçe, desusando menguará; 

do la muger olvidares, ella te olvidará. 

 

Do añadieres la leña creçe sin dubda el fuego; 

si la leña se tirare, el fuego menguará luego: 

el amor e bienquerençia creçe con usar juego; 

si la muger olvidares, poco preçiará tu ruego. 

 

Cuidados tan departidos créçenme de cada parte, 

con pensamientos contrarios el mi coraçón se parte, 

                                                 
685

 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., pp. 369-371 

(estrofas 865-867). Ver a pasaxe enteira no Anexo, nº 15.  
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e a la mi mucha cuita non sé consejo nin arte: 

el amor, do está firme, todos los miedos departe. 

 

Muchas vezes la ventura, con su fuerza e poder, 

a muchos omnes non dexa su propósito fazer: 

por esto anda el mundo en levantar e en caer; 

Dios e el trabajo grande pueden los fados vençer.”
686  

 

Neste proceso do xogo amoroso hai tamén un compoñente particular no que o 

Arcipreste de Hita, como se acaba de ver, e outras fontes medievais, insisten: o segredo. 

Nos primeiros pasos da relación amorosa, non é axeitado levantar sospeita. Ao longo 

dos séculos, o código cultural e mesmo moral non vía con bos ollos a expresión 

manifesta do sentimento amoroso ou da atracción física. Ademais, debemos insistir 

novamente na liberalidade destes primeiros coqueteos; decantarse precipitadamente por 

un pretendente podía pecharlle a porta a outros. E terceiro, e non por iso menos 

importante, nos comezos do xogo amoroso os roles non son idénticos ca na súa 

conclusión: se no matrimonio é o home o que adopta o papel preponderante, durante o 

cortexo é a muller a que leva a voz cantante. A muller, especialmente cando está no seu 

fogar, é o obxecto de desexo e a que pode rexeitar ou aceptar a compaña dun ou doutro 

pretendente
687

. Para preservar esta posibilidade, estes primeiros contactos deben 

permanecer o máis ocultos posible.  

Como se foi analizando neste traballo, o número de festividades e celebracións 

que había na Idade Media era elevado; polo tanto, as posibilidades de encontro para a 

mocidade eran numerosas. Festas oficiais da Igrexa, da parroquia, romarías, domingos, 

festividades tradicionais, etc., cada unha co seu baile, xogos ou simplemente tempo de 

lecer; así como descansos do traballo ou ao seu remate: os contextos nos que dúas 

persoas novas podían verse e ser vistos non faltaban. En primeiro lugar, á luz do día. 

As cantigas de romaría fan mención aos encontros de namorados no espazo 

sacro, nos que a moza aparenta a máis interesada, mesmo case con desesperación, en 
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 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., pp. 320-321 

(estrofas 688-692). 
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 LISÓN TOLOSANA, C., De la estación del amor…, op. cit., pp. 23-33. 
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ver ao seu amado
688

. Isto pode indicar precisamente o contrario do que mencionei unhas 

liñas máis arriba: que era a muller a que levaba as rendas durante o cortexo. Sen 

embargo, non debemos esquecer que estamos ante convencións literarias e, sobre todo, 

que nos estamos a referir a un espazo público, un contexto no que o peso do masculino 

prevalece sobre o feminino. E de novo, como en casos anteriores, a discreción e o 

segredo son manifestamente pretendidos. Xa citamos algunhas cantigas no capítulo 

sobre o baile dado que este era unha das formas de cortexar por excelencia, e as 

circunstancias son en todas máis ou menos semellantes. As cantigas soen manifestar a 

esperanza de ver ao amado, mais o encontro non sempre se confirma directamente e 

mesmo nalgunhas declárase o desengano no caso de non velo
689

.  

As cantigas galaico-portuguesas son tamén unha boa fonte para aproximarnos, 

valga a redundancia, á fonte, ese espazo feminino no que os encontros amorosos podían 

ter ocasión durante algunha das tarefas propias das mozas, tal e como se mencionou no 

comezo do capítulo 4
690

. Nalgunhas destas cantigas apréciase perfectamente o papel da 

nai, sempre vixiante e mesmo desconfiada, mais nunca prohibindo. O xogo amoroso, na 

idade correspondente, é un acto social máis e polo tanto permitido; a nai simplemente 

cumpre co papel que lle toca, tal como a súa o fixo no seu momento. Vexamos algunhas 

estrofas que confirman este papel: 

-“Digades, filha, mia filha velida, 

porque tardastes na fontana fría?” 

-“Os amores ei”. […] 

 

Tardei, mía madre, na fría fontana, 

cervos do monte volvían a augua. 

-Os amores ei”. […] 

 

                                                 
688

 Sobre as cantigas de romaría, ver BREA, M., “Las “cantigas de romería” de los juglares gallegos”, op. 

cit.  
689

 Pódense ver algúns exemplos máis no Anexo, nº 16. 
690

 A fonte podía ser un espazo de encontros amorosos debido á súa situación en moitos casos apartada 

dos núcleos urbáns, pero esta característica tamén favorecía encontros máis forzados e seguramente máis 

numerosos, xa que a muller acodía a un espazo público sen a compañía protectora masculina. Ver 

SEGURA GRAÍÑO, C., “Los oficios del agua”, en DEL VAL VALDIVIESO, Mª I. (coord.), Vivir del 

agua en las ciudades medievales, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, Universidad de 

Valladolid, Salamanca, 2006, pp. 11-24, especialmente as pp. 15-16.  
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-“Mentís, mia filha, mentís por amado, 

nunca vi cervo que volvess‟ o alto”. 

-“Os amores ei”. 

 

“Fostes, filha, eno bailar 

e rompestes í o brial. 

Pois o namorado í ven 

esta fonte seguídea ben, 

pois o namorado í ven.” […]
691

 

 

 

Outra das actividades que as mulleres realizaban na fonte era lavar os seus 

cabelos, de xeito semellante ás mouras. Nalgúns casos, maniféstase que non soamente 

era a moza a que buscaba o encontro nas cantigas, senón que tamén o mozo facía por 

forzar a “coincidencia”. 

“Levñus‟ a louçana, levñus‟ a velida, 

vai lavar cabelos na fontana fría, 

leda dos amores, dos amores leda. […] 

 

Passa seu amigo que a muito amava 

o cervo do monte volvía a augua, 

leda dos amores, dos amores leda.”
692

 

 

Xunto con estes contextos mencionados, houbo outro, neste caso temporal, 

especialmente destacado na literatura: a primavera, a “estaciñn do amor”.  

Os meses da primavera, tal como xa vimos en citas de capítulos anteriores, é un 

momento de alegría e celebración. É o período da renovación e resurrección, na que os 
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 As cantigas completas están recollidas no Anexo, nº 17. 
692

 Esta cantiga pode lerse enteira no Anexo, nº 17. Foi composta, como as dúas anteriores, polo xograr 

galego Pero Meogo, do século XIII. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, pp. 872, 873 e 

873-874 respectivamente. 
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días se fan máis longos e a natureza se amosa en todo o seu esplendor. É, ademais, a 

etapa na que, tralo inverno, os animais se aparean. O Arcipreste de Hita, como noutras 

ocasións, soubo describir este momento maxistralmente no mes de marzo do calendario 

que atopamos dentro da tenda de Don Amor:  

“El segundo enbía a viðas cavadores: 

echan muchos mugrones los amugronadores; 

vid blanca fazen prieta buenos enxeridores; 

a omnes, aves e bestias mételos en amores. 

 

Éste tiene tres diablos presos en su cadena: 

el uno enbïava a las dueñas dar pena, 

pésal en el lugar do la muger es buena: 

desde entonçe comiença a pujar el avena. 

 

El segundo dïablo remesçe los abades; 

açiprestes e dueñas fablan sus poridades 

con este conpañero que les da libertades, 

que pierdan las obladas e fablen vanidades. 

 

Antes vien‟ cuervo blanco que pierdan asnería: 

todos, ellos e ellas, andan en modorría; 

los diablos, do se fallan, lléganse a compañía, 

fazen sus dïabluras e su trujamanía.”
693

 

  

Nas cantigas de amor medievais tamén era habitual o recurso ao exordio 

primaveral, un marco no que a natureza renacida e esplendorosa era protagonista, e no 

que o encontro amoroso tiña lugar. Neste tempo alegre de beleza natural, a fermosura da 

muller destacaba incluso por riba. Nalgunhas fontes, como os Carmina Burana (século 

XIII) esta asociación entre o amor, a primavera e a fermosura da muller está moi 
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 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., pp. 553-555 

(estrofas 1281-1284). 
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presente, e tal e como dicía o Arcipreste, os ánimos cara ao amor están máis favorables 

e os mozos e mozas máis receptivos: 

“Na estaciñn da primavera benigna 

está baixo unha árbore florida 

Xuliana coa súa irmaíña. 

Retr.   Doce amor! 

 Quen de ti nesta estación está privado 

 é máis coitado. […]”
694

 

 

Nas cantigas galaico-portuguesas pode presentarse tamén unha muller que sorrí, 

aportando unha concepción da risa ligada tamén á graza e beleza feminina: 

“Em huum tiempo cogi flores 

del mui nobre paraiso, 

cuitado de mis amores 

e del su fremoso risso; 

e sempre vyvo en dolor 

e ya lo non puedo sofrir: 

mays me val[ria] la muerte 

que „n el mundo viver. 

Yo cum cuidado d’ amores 

volo [vengo ia] dizer: 

¿Qué he d’ aquesta mi senhora 

que mu(i)cho deseio aver? […]
695
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 Pódese ver o poema completo no Anexo, nº 18. CARRACEDO FRAGA, J. (trad.), Carmina 

Burana…, op. cit., pp. 183-185,  nº 85. 
695

 BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, pp. 995-996. Cantiga do rei Afonso XI, do 

século XIV. Noutras cantigas non aparece o exordio primaveral mais si a beleza da muller e do seu 

sorriso. Así se manifesta nunha das estrofas dunha cantiga do trobador Martin Moxa: “Ca sseu fremoso 

catar e riir / e falar ben sempr‟ en bóa razon / assy m‟ alegra no meu coraçon, / que non cuyd‟ al se non 

en a servir / e no seu ben, se mh o Deus dar quiser; / como farey depoys, se o ouver, / que o possa manteer 

e gracir?” BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, p. 623. Martin Moxa foi un trobador 

probablemente aragonés da primeira metade do século XIII. 
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Vimos de analizar un dos principais contextos temporais do amor, canto menos 

na literatura. Sen embargo, había outro igual ou máis importante e máis frecuente: a 

noite. 

Como fomos vendo nos capítulos anteriores, o ocio e as súas manifestacións 

abríanse camiño entre as tarefas cotiás e buscaban os seus propios contextos. Mais, ao 

mesmo tempo, tamén se complementaba con estas tarefas de tal xeito que ocio e traballo 

constituíron partes dun mesmo proceso. Cando o sol se poñía, remataban as tarefas no 

campo; sen embargo, as tarefas no fogar continuaban, especialmente en certos períodos 

do ano. É precisamente nalgunha destas nas que o traballo e a diversión mellor 

convivían, dando pé a que o xogo amoroso tivera un dos seus contextos privilexiados.  

Unha destas tarefas eran os fiadeiros. Os fiadeiros eran reunións nocturnas nos 

meses de inverno nas que se xuntaban varias mulleres dunha aldea ou barrio nunha das 

casas, compartindo os gastos da iluminación, para fiaren cada unha a súa la ou liño. O 

interesante neste caso era que a estas reunións acudían os mozos, e tiñan lugar cantos, 

bailes e xogos, un dos cales era, por suposto, o xogo amoroso. As nais, ademais de fiar, 

parolaban e controlaban o comportamento das súas fillas; controlar pero sen prohibir, tal 

e como puidemos comprobar en situacións semellantes. Aínda que non temos 

referencias na Idade Media, a fins da Idade Moderna temos constancia dalgunha das 

súas prohibicións, o que indica que a actitude reformista propia dos séculos posteriores 

a Trento e especialmente na Ilustración comezou a ver con suspicacia estas costumes e 

tradicións. Así, en 1739, o cura de Regueiro, nas Mariñas, co pedáneo e varios homes –

cominados baixo a ameaza de multas-, desfixo con violencia un fiadeiro que se 

celebraba nunha taberna. Pero os laios contra esta costume continuaron, por “reunirse a 

altas horas da noite…, uns veciños con outros, e mozos de ámbolos sexos nos 

fiadeiros”, dedicados a “murmurar, xurar e maldicir, e cando non, usando tamén de 

xogos de mans, como a condenada, a  rifa e outros”
696

. 

A actitude reformadora da Igrexa galega non era suficiente e mesmo se tivo que 

recorrer ás autoridades seculares, sen éxito, para acabar con veladas e outras reunións 

que escapaban ao seu control. Fiadeiros e muiñadas (onde había tamén cantos e bailes 
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 SAAVEDRA, P., La vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Crítica, Barcelona, 1994, p. 

366. 
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durante a espera da quenda de moer) constituían un contexto privilexiado para o xogo 

amoroso e incluso para o xogo das relacións sexuais. Por este motivo, os reitores de 

Céltigos chegaron a pedir en 1735 que os xuíces que acudisen aos muíños para separar a 

homes e mulleres que non foran irmáns ou marido e muller, para evitar disolucións: 

“[…] por si ou os seus mordomos rexistren os muíños polo menos tres veces á 

semana, mudando os días e as horas, acompañados de homes de boa vida e costumes, 

e achando homes e mulleres de calquera estado que sexan, non sendo irmáns ou marido 

e muller, por primeira vez a ela a leven á casa dos seus pais, amos ou marido, e a el o 

poñan no cárcere […], e pola segunda se proceda con todo o rigor contra eles.”
697

 

 

Tamén a antropoloxía e mesmo a historia oral aportan bos exemplos sobre estas 

actividades: chistes, coplas e contos “picantes”, bailes, “loitas” entre os mozos e mozas, 

etc.
698

  

O que máis nos interesa neste apartado é a oportunidade de cortexar coa que 

contaban os mozos. Na escuridade e amparo da noite (aínda que había medios para 

iluminar a escuridade predominaba), os mozos e mozas tiñan un contexto de liberdade 

vixiada no que soltarse e xogar nun ambiente de relativa confianza. Sen embargo, a 

diferenza dos casos anteriores, o contexto é radicalmente diferente. Estas reunións tiñan 

lugar nos fogares, no espazo feminino, e aí a muller tiña o mando; era ela a que requiría 

ser conquistada. Os mozos, facendo gala dos seus “encantos”, eran os que tiðan que 

conquistar á rapaza e lograr a súa atención. 

O mesmo acontecía noutras noites do ano nas que os mozos se aproximaban ata 

o fogar da súa desexada. Establecíase entón outra parte do xogo no que a muller 

demostraba aínda máis o seu rol preeminente, dado que os seus pretendentes debían 

agardar a súa quenda mentres ela parolaba con outros ou mesmo chegaban a un maior 

grado de intimidade. Os pretendentes debían sopesar se esa especie de competición lles 

valía a pena e mesmo cortexar ou relacionarse con outras mulleres, pero no fondo a 

escolla correspondíalle á moza. As cantigas galaico-portuguesas aportan de novo algún 

exemplo: 
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 LISÓN TOLOSANA, C., De la estación del amor…, op. cit., pp. 10 e seg. Actos semellantes había nas 
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“Amiga, voss‟ amigo vi falar 

oje con outra, mais non sey en qual 

razon falavam, assy Deus m‟ enpar, 

nen se falavam por ben, se por mal”. 

 

 “Con voss‟ esforç‟, amiga, pavor ey 

de perderdes voss‟ amigo, ca sey, 

 

per bôa fe, outras donas que an 

falad‟ en como vo-lo tolherám”. 

 

“Amiga, non, ca o poder non é 

seu, nen d’ elas, mays meu, per bôa fe.”
699

  

 

A conversa e o cortexo nocturnos, non sempre con éxito, tamén aparecen noutras 

cantigas: 

“A donzela de Bizcaya 

ainda mh-a preyto saya 

de noyt’ ou lûar. 

 

Poys m‟ agora assy desdenha, 

ainda mh-a preyto venha 

de noyt’ ou lûar. 

 

Poys dela sôo maltreyto, 

ainda mi venha a preyto 

de noyt’ ou lûar.”
700
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 Pódese ler a cantiga completa no Anexo, nº 19. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, 

pp. 734-735. Cantiga do xograr Pedr‟ Amigo de Sevilha, da segunda metade do século XIII. 
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 BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, p. 909. Cantiga do trobador probablemente 

galego Roi Paez de Ribela da segunda metade do século XIII. 
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O cortexo aparece mencionado noutras fontes como os sermóns castelás de san 

Vicente Ferrer (1411-1412) ata en dúas ocasións, aínda que neste caso como algo 

inmoral e non recomendado en caso de querer acadar a salvación, mais non condenado. 

O obxectivo da Igrexa era máis regulamentar e controlar para evitar o pecado que 

condenar, pois os escarceos amorosos, como outras realidades e actos que fomos 

analizando, formaban parte da vida e da natureza humana: 

“[…] assí como quando algún ome vano es enamorado de alguna mugier, que por 

amor della non puede dormir de noche e llevántase de mañana mucho a cantar e a 

tañer a la puerta de la enamorada; e jamás non come nin beve nin duerme que en ella 

non esté pensando.” 

“E, pues, pensando nñs en esta nuestra vida que tan poco dura, por tanto non devemos 

en ella de tomar mucho plazer, comiendo e beviendo e faziendo luxurias. ¡Guay de 

aquellos que non curan synon de tañer guytarras e traer todavía rrosas en las manos, e 

andan tras las mugieres e non curan de otras cosas! Éstos son los que han ya 

perdida la devoçión.”
701

 

 

Despois dun período máis ou menos longo de cortexo (unha dama sempre se fai 

de rogar), a moza escollía e podía nacer unha nova relación e ao mesmo tempo unha 

nova etapa do xogo, máis seria, na que había entre os dous unha maior vinculación e 

reciprocidade. Sen embargo, as visitas dos outros mozos non desaparecían entre outras 

cousas porque a relación non era pública. Como vimos, o segredo era o compañeiro das 

nacentes relacións, dado que as relacións prematrimoniais levantaban suspicacias. 

Ademais, era unha maneira de que a moza conservase a súa honra e non limitase o 

número de eleccións en caso de que a relación non chegara a bo porto. E o segredo, 

como non podía ser doutro xeito, concibía o rumor e as faladurías, tal e como se entende 

a través dos seguintes versos: 

“Se eu, amiga, quero fazer ben 

a meu amigo, que ben non quer al 

senon a mí, dizen que é[ste] mal 

mias amigas e que faço mal sén; 

mais nonas creo, ca sei ûa ren: 

pois meu amigo morre por morrer 
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por mí, meu ben é de lhi ben fazer. […]”
702

 

  

Con todo, esta cantiga tamén fan mención ao amor que xa existía entre ámbolos 

dous mozos. A parte de constituír unha etapa diferente do xogo amoroso, é tamén esa na 

que pode xurdir a conciencia de vivir nunha realidade diferente da habitual, como é 

propio dos xogos. Un punto no que se fala cos silencios, no que entenderse é soamente 

cuestión dunha mirada e a proximidade e a distancia deixan de ser realidades físicas 

para converterse nunha sensación. Un estado no que ata a concepción do tempo era 

relativa e parece, como di o refraneiro, que os namorados están sos no (seu) mundo: 

“Piensan los enamorados que los otros tienen los ojos quebrados”
703

. As cantigas 

amosan tamén exemplos desta concepción diferente da dos demais: 

“[…] Quand‟ eu con meu amigo dormia, 

a noite non durava nulha ren, 

e ora dur‟ a noit‟ e vai e ven, 

non ven [a] luz, nen pareç‟ o dia, 

mais se masesse con meu amigo, 

a luz agora seria migo. […]”
704

 

 

 

Unha vez chegados a este punto, cando a relación se consolidaba e o 

compromiso se intentaba oficializar, entraban en xogo unha serie de intereses, 

familiares e económicos, que o desvirtuaban. Co matrimonio os roles trocaban e a 

preeminencia, neste caso xa non baseada na costume e usos sociais senón legal (polo 

                                                 
702

 A cantiga continúa coas seguintes estrofas: “Elas non saben qual sabor eu ei / de lhi fazer ben no meu 

coraçon, / e posso-lho fazer mui con razon; / mais dizen logo que mal sén farei / mias amigas, mais ûa 
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mí, meu ben é de lhi ben fazer]. // E ante lhi quer‟ algun ben fazer / ca o leixar, como morre, morrer; / por 

lhi falar ben ou po-lo veer / non lhi quer‟ eu leixar morte prender.” BREA, M. (coord.), Lírica profana…, 

op. cit., vol. II, p. 885. Cantiga do trobador portugués Rodrigu‟ Eanes de Vasconcelos, da segunda metade 

do século XIII. 
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 Pódese ler a cantiga completa no Anexo, nº 20. BREA, M. (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. II, 

pp. 583-584. Cantiga do xograr galego Juiâo Bolseiro, de mediados do século XIII. 
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menos na teoría), pasaba a ser do home; a igualdade desaparecía e con ela, o xogo: “O 

matrimonio era asunto da casa e non do ego; o tempo festivo sexy deste rematou.”
705

 

 

O amor xuvenil é certamente un xogo. Ten as súas normas, os seus tempos e 

espazos e os seus roles; a incerteza e a competencia están tamén presente, de tal xeito 

que, como nunha batalla, pode haber derrotados e vencedores. Ao mesmo tempo, a 

liberdade é unha das súas características; liberdade e liberalidade. Os mozos e mozas 

déixanse levar polos seus sentimentos, cousa natural e inevitable nesa idade, e os pais 

consenten vixiantes sempre que a aventura amorosa non deixe de ser precisamente un 

xogo. Cando a relaciñn se consolida e son partícipes outros intereses máis “serios”, o 

xogo esvaécese e remata. A partires deste punto, comeza outra etapa vital e novas 

responsabilidades; os mozos pasan a ser adultos e poderán ser partícipes doutros xogos, 

pero xa non do xogo amoroso da xuventude. 

Por último, é preciso sinalar que polo noso interese e punto de partida é o ámbito 

campesiño o obxecto do noso estudio, os seus espazos, tempos e mesmo costumes. Sen 

embargo, os mozos e mozas da nobreza tiñan os mesmos sentimentos e eran tamén 

partícipes do mesmo xogo de relacións, aínda que fora noutros contextos. No fondo, o 

amor non entende de leis, nin de clase ou estamento; ninguén está libre de sentirse 

namorado. 

 

5. 5. Outros momentos de ocio 

A risa, a música e o baile, o comer e o beber e o xogo nas súas diversas 

variantes, eran sen dúbida as principais manifestacións e accións do ocio na Idade 

Media. Sen embargo, o análise das fontes deunos pé para decatarnos doutros actos e 

contextos nos que o ocio estaba presente, e pensamos que é importante mencionalos 

aínda que sexa brevemente. Estes momentos son basicamente dous: o paseo e os baños. 

Camiñar por pracer semella unha actividade moi contemporánea. O camiño na 

Idade Media era comprendido sobre todo como unha medio para ir dun lado a outro ou 

mesmo como unha penitencia, mais non como unha maneira de recreación. Sen 

embargo, algunha fonte fai mención ao paseo aínda que centrada, iso si, na nobreza. Por 
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este motivo, non nos imos deter en exceso. O Libro de Apolonio conten unha preciosa 

escena de paseo, neste caso a cabalo, pero coa simple finalidade de saír a contemplar a 

cidade, os seu mercado, a ribeira do mar, etc.: 

“Ouo sabor hun día el rey de caualgar, 

andar por el mercado, ribera de la mar; 

fizo ha Apolonio, su amigo, llamar, 

rogóle que sallyese con él ha deportar. 

 

Prísolo por la mano, non lo querìa mal, 

vyeron por la ribera mucho buen menestral: 

burzeses e burzesas, mucha buena senyall, 

sallieron al mercado, fuera al reyal. 

 

Ellos así andando, huno con otro pagados, 

vynieron tres donzeles, todos bien adobados; 

fijos eran de reyes, ninyos bien ensenyados, 

fueron bien reçebidos commo omes muy honrrados.”
706 

 

Os homes e mulleres medievais, aínda que se sentiran a maioría deles parte 

intrínseca da natureza, non eran exentos á beleza da paisaxe, quizais especialmente 

aqueles que mantiñan unha maior distancia con ela nas súas condicións de vida ou tiñan 

máis tempo libre. Neste caso, trátase dunha paisaxe urbana que dá conta das novas 

circunstancias históricas e do renacer das cidades (recordemos que esta é unha obra de 

mediados do século XIII), mais a presenza do mar aporta o matiz do pracer de 

contemplar a natureza. O mesmo se pode apreciar naquelas cantigas con exordio 

primaveral nas que se cantaba á beleza da paisaxe e mesmo dos animais, especialmente 

cando un está namorado. Nesta cantiga de Airas Nunez, ademais, menciónase o paseo 

polas ribeiras dos ríos
707

: 
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“Que muito m‟ eu pago d‟ este verâo 

por estes ramos e por estas flores, 

e polas aves que cantan d‟ amores 

por que ando i led‟ e sen cuidado; 

e assi faz tod‟ omen namorado: 

sempre i anda led‟ e mui louçâo. 

 

Cand’ eu passo per algûas ribeiras, 

so bôas arvores, per bôos prados, 

se cantan i passaros namorados 

log‟ eu con amores i vou cantando, 

e log‟ ali d‟ amores vou trobando, 

e faço cantares en mil maneiras. 

 

Ei eu gran viç[o] e grand‟ alegria 

quando mias aves cantan no estío.”
708

  

 

Unha última manifestación de ocio que imos tratar neste capítulo é o baño. Esta 

actividade, tan característica da Antigüidade e da civilización árabe, non era sen 

embargo allea ao mundo cristiá medieval. Os seus significados podían ser varios dado 

que a auga foi e é un elemento de moita riqueza cultural e tamén medicinal, mais o 

pracer era unha das súas finalidades. Como puidemos comprobar, os penitenciais 

hispanos fan mención aos baños rituais con carácter rexenerativo, en diferentes 

maneiras, e probablemente de xeito especial na noite e mañá de San Xoán
709

. Sen 
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embargo, noutras ocasións o baño era simplemente unha actividade lúdica na que 

incluso o xogo amoroso podía estar presente: 

“Se oj‟ o meu amigo 

soubess‟, iria migo: 

eu al rio me vou banhar. 

 

Se oj‟ el este dia 

sobesse, migo iria: 

eu al rio me vou banhar. 

 

Quem lhi disses‟ atanto, 

ca já filhei o manto: 

eu al rio me vou banhar.”
710

 

 

Xunto co baño nos ríos e no mar, Galicia tamén contou, grazas á súa riqueza en 

augas e á súa variedade, con outro tipo de baños que como diciamos eran moi 

característicos da cultura romana e da árabe: o baño en balnearios ou termas, 

especialmente en augas quentes
711

. Nas fontes documentais temos referencia ao 

manancial hoxe coðecido como “as burgas”, na cidade de Ourense. A primeira noticia 

documental destes baños data do ano 1208 cando se menciona o baño do Posío, pero 

non será ata o século XV no que teñamos unha información máis detallada. No ano 

1401, menciónase o outro dos dous baños testemuñados, preto “do camiðo que vay da 

burgaa para o outeyro dos porcos”
712

. 

Poucos anos despois, no 1438, os baños están nun pésimo estado e o concello 

ordena a súa limpeza e reconstrución. Isto indica que quizais esta actividade foi máis 

característica de séculos anteriores, pero tamén que nesas alturas do século XV homes e 
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mulleres, tanto veciños da cidade como de fóra, acudían a eles. E de aí o interese en 

mantelos limpos, tanto os de uns como os das outras, dado que os dous sexos se 

bañaban por separado e constituían unha actividade económica máis da cidade. 

“[…] feso aviincas con Alvaro Çide, procurador do conçello e da çibdad d‟Ourense, 

pera que alinpiase os baños dos homes e das mulleres en esta maneira que se sigue: Que 

o dito que aposte os ditos baños et os alinpe ben, fasta o soo, de todo lixo et lodo que 

touveren et o tire fora dos ditos baños, en maneira que fiquen anbos a dous ben claros e 

ben linpos, tirando todas las pedras e lixuria fora dos ditos baños. Et outrosy, que faça a 

parede dos ditos baños dos homes, a que caeu, que está ena rúa que ven da çibdade pera 

os ditos baños, et mais que faça a outra parede, que sal contra as ortas, honde está a 

fonte dágoa queente. […]”
713

 

 

As noticias sobre mananciais de auga quente non se limitaban ao caso da cidade 

de Ourense. Outros lugares tiveron o seu protagonismo nas fontes, como é o caso da 

localidade de Caldas de Reis. A este lugar fai referencia o doutor e xeógrafo alemán 

Xerónimo Münzer nunha viaxe que realizou por España nos anos 1494-1495. Chegou a 

Santiago penetrando en Galicia por Tui, e sobre Caldas de Reis deixou anotado no seu 

Itinerario Hispánico o seguinte, despois de pasar por Tui, Redondela e Pontevedra: 

“O mesmo día [12 de decembro de 1484], despois do xantar, ás tres leguas de cabalgar, 

chegamos á pequena vila chamada Caldas, porque ten augas e termas quentes e 

sulfurosas, que probei. Pero é tanta a incuria da xente, que non construíron edificio 

algún nin pías de baño, senón un buraco, no que se lavan. A auga, sen embargo, é 

excelente e tan quente como as termas de Baden, cerca de Turegum, en Suíza.”
714

  

   

Os mananciais de auga quente son sen dúbida unha das peculiaridades do 

noroeste peninsular, e como tal eran aproveitados para se bañar a xente neles. Sen 

embargo, a calidade das augas era boa en xeral, de aí que quizais fosen aproveitadas con 

frecuencia para esta actividade. Baste lembrar unha das pasaxes da guía do peregrino do 

Liber Sancti Iacobi, na que se destaca esta característica das terras galegas: 
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“A continuaciñn atñpase a terra dos galegos, unha vez pasadas as comarcas de Leñn e o 

porto do monte Irago e o do Cebreiro. Esta é frondosa, abundante en ríos, prados e 

excelentes pomares, bos froitos e clarísimas fontes, pouco poboada de cidades, vilas e 

terras de labor, escasa en pan de trigo e viño, abondosa en pan de centeo e sidra, rica en 

gando e cabalerías, en leite e mel, en peixes mariños grandes e pequenos, en ouro e 

prata, en teas e peles de animais salvaxes e outros recursos, abundante mesmo en 

tesouros árabes.”
715

 

 

 

A través das páxinas deste capítulo fomos analizando as diferentes e principais 

manifestacións de ocio: a risa, o baile, a danza e a música, comer e beber, o xogo, e 

outras como o paseo ou o baño. Non todos estes momentos implicaban diversión; 

algúns eran máis momentos de “desconexiñn” das tarefas diarias, outros eran 

competición, algúns podían rematar en desengano, etc. O que si os vincula é unha certa 

sensación de pracer ou benestar, de estar a realizar unha actividade libre e voluntaria, a 

impresión de estar facendo nese momento o que un verdadeiramente quere. 

As manifestacións, momentos e actos do ocio tiveron unha grande importancia 

para a sociedade medieval. Quizais na súa maior parte non eran actividades produtivas 

económicamente, mais si socialmente. En primeiro lugar, a nivel individual calquer 

persoa ten a necesidade de rir, divertirse, xogar ou manifestarse a través do baile ou do 

canto. E segundo e máis importante, todos estos son actos comunitarios, que adquirían o 

seu verdadeiro significado e cumprían a súa función social na medida en que eran 

compartidos polo grupo. 

A través destes actos, a sociedade medieval tiña unha válvula de escape das 

tensións e un instrumento para reforzar solidariedades; un medio para inculcar valores, 

normas e costumes; educar, nunha palabra. Eran formas de expresión dos sentimentos, 

liberación e colaboración; xeitos de relacionarse e mesmo de namorarse. As 

manifestacións de ocio provocaban conflito e garantían ao mesmo tempo a orde social 

coa súa ambigüidade característica, e contribuían á reprodución da comunidade nas súas 
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dimensións biolóxica, social e cultural. O ocio, nas súas manifestacións concretas, 

revélase como unha realidade fundamental na Idade Media e ao mesmo tempo como 

reflexo do tan anhelado Paraíso celestial, dado que neste lugar, en palabras de 

Eiximenis, “hai xogos, cantos, bailes e risas”
716

.  
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CONCLUSIÓNS 

O estudo da cultura popular na Idade Media e, en concreto, o tema do ocio, a 

devoción e os seus tempos, non é soamente unha investigación sobre o pasado, senón 

tamén sobre o noso presente. O estudo da cultura popular implica o análise dunha 

maneira de concibir a vida, o tempo e o espazo, o mundo e, en definitiva, a realidade e 

as maneiras de enfrontarse a ela dunha sociedade que aínda está presente nos nosos días, 

aínda que estea agonizando debido ás súas profundas modificacións. As 

transformacións socioeconómicas do século pasado que significaron o éxodo rural e 

unha nova forma de vida preeminente, xunto cos avances tecnolóxicos e un profundo 

cambio na mentalidade, fixeron que toda esa cultura, de séculos de vida, estea 

cambiando e desaparecendo tal e como se concibía, a medida que van desaparecendo os 

protagonistas que a sustentan. Isto provoca que a concepción do ocio, do tempo e da súa 

relación manifestada especialmente a través do calendario sexa diferente desde o noso 

punto de vista contemporáneo, e de aí o interese no seu estudo. 

Esta cultura e algunhas das súas manifestacións, neste caso concreto o ocio, a 

concepción do tempo e a relixiosidade, mudaron dun xeito significativo ao entraren en 

contacto coa relixión e doutrina cristiáns. O enfoque da longa duración nos permite pór 

de manifesto este tipo de cambios, pero insistindo firmemente na idea de “aculturaciñn” 

máis que no de contraposición ou imposición. A cultura popular e a cultura da Igrexa 

conviviron e se relacionaron durante a Idade Media, o que supuxo a evolución das dúas 

pero quizais máis da eclesiástica, polo menos cando nos referimos ao cristianismo de 

ámbito local ou rexional, o que en verdade practicaba unha ampla maioría da 

poboación. Un claro exemplo deste proceso de aculturación estaba no calendario de 

Santa María do Azougue, no que, como se viu, amósase a conxunción das dúas 

concepcións do tempo, circular e lineal: unha sucesión de ciclos agrarios pero ao mesmo 

tempo metáfora da vida cristiá con recompensa final, a presenza de festividades que 

reforzan a idea do tempo cíclico pero dentro dunha representación de carácter lineal 

como era este calendario, etc. O mesmo acontecía no calendario festivo e por extensión 

no socioeconómico, nos que as festividades de carácter tradicional tiñan unha presenza 

destacada, de tal xeito que o calendario na Idade Media era un calendario cristiá, pero 

no que certos elementos da cultura popular servían tamén como base e referencia.  

A aculturación constituíu un proceso semellante ao de cristianización, pero con 

matices diferentes. Procesos que case se poden comprender como sinónimos pois a 
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relixión, neste caso en concreto a cristiá, imbuía tódolos ámbitos da vida dos homes e 

mulleres da Idade Media: o cristianismo incluía a súa propia concepción da vida, da 

historia, do ser humano, unha legalidade (o pecado e o delito eran practicamente 

sinónimos), código ético e moralidade, e mesmo unha cultura. Sen embargo, a realidade 

que nos transmiten as fontes amosan que ser cristiá non implicaba seguir 

constantemente estes preceptos, nin todo o que non encaixaba con eles entraba na 

categoría de pecado. Había toda unha outra cultura diferente que lle daba sentido a 

determinadas crenzas e prácticas, e que a Igrexa, como diciamos, soubo ir adaptando ao 

seu dogma, aínda que non fora por completo. Mais non cumprir con exactitude os 

mandatos e credo non significaba que a poboación fora contraria a eles; a xente era 

cristiá, pero “á súa maneira”. Cando o proceso de cristianizaciñn remataba (no sentido 

de que a poboación se concibe a si mesma como cristiá), proseguía o de aculturación: a 

relación de simbiose entre a cultura popular e a propia do cristianismo.    

Este proceso de aculturación foi precisamente o que permitiu que o ocio non 

perdera o seu papel de referencia temporal e vital tan característico da cultura popular. 

Como se viu, desde o punto de vista teórico da Igrexa o ocio ou a ociosidade estaba mal 

vista, incluso condenado en determinadas circunstancias. Sen embargo, na práctica 

mantivo os seus tempos e espazos, como se pode comprobar nas fontes, e non soamente 

o ocio popular: algunhas das súas manifestacións mesmo naceron ao amparo da propia 

Igrexa, como a festa do “bispiðo”. A Igrexa adaptouse ás circunstancias e soubo 

incorporar ou tolerar certas costumes da poboación, tal como esta foi adoptando unha 

vida máis acorde cos preceptos cristiáns. O ocio, especialmente a través das festividades 

(incluídas as relixiosas), seguiu constituíndo unha referencia temporal e formando parte 

da vida dos homes e mulleres da Idade Media.  

A festividade era, máis ca o propio ocio, a que cumpría a función de referencia 

temporal, debido á presenza do rito. Sen embargo, aínda que o rito era o acto 

fundamental que conectaba o pasado co presente, as manifestacións de ocio que 

acompañaban ao rito na festividade servían como complemento. Calquera acto social, 

como unha festividade, podía implicar a presenza do ocio, e de aí a súa importancia. A 

xente tiña ganas de festexar, celebrar, rir, bailar, cantar ou xogar porque para iso tamén 

traballaba, non soamente para subsistir ou garantir o futuro. Por iso, na mentalidade o 

máis importante da festa podía ser o tempo de ocio, máis ca o propio rito. Establécese 
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así unha simbiose: o ocio reforzaba o rito e a festividade, e a festividade pautaba e 

reforzaba o calendario porque contaba co ocio. 

Sen embargo, a diferenza da festa, o ocio non estaba circunscrito a un tempo 

concreto. O ocio vai máis aló porque tamén se manifesta na vida cotiá, de aí a 

relevancia de non quedarse exclusivamente co análise da festa. A festa e o seu tempo 

reafirman a vida cotiá e a normalidade a través da súa inversión simbólica; este tempo, 

de maneira diferente ao cotiá, é tempo de non traballar, de dispendio, mesmo de desorde 

e transgresión. Mais, cando se analizan os tempos de ocio, chégase á conclusión de que 

esta inversión non se dá completa por causa precisamente do ocio, que forma parte de 

ambos. A festa, polo tanto, non é un tempo exclusivamente extraordinario, pois tamén 

comparte trazos coa vida cotiá. Ademais, dado o número elevado de festas coas que 

contaba a Idade Media (entre festas de gardar e populares), o extraordinario era máis 

ordinario do normal. 

Esta grande presenza do ocio, tanto no tempo ordinario como no extraordinario, 

fixo que se tivera que complementar co resto de manifestacións sociais coas que 

compartía protagonismo na vida humana e de xeito especial co traballo agrícola, o que 

realizaba a meirande parte da poboación. Isto significaba en primeiro lugar que o ocio 

non era soamente a súa culminación, senón unha etapa máis do proceso; e, en segundo, 

a súa presenza nos diferentes calendarios que regulaban as diversas actividades da vida 

dos homes e mulleres así como nas súas representacións.  

Esta convivencia de diversos calendarios dá conta tamén da súa grande 

coherencia e racionalidade. O calendario medieval é o resultado da conxunción doutros 

calendarios a unha escala menor, como por exemplo o natural, o festivo, o litúrxico, o 

económico, o laboral, etc. As datas significativas e as festividades, así como os seus 

ritos e actos, non estaban situadas arbitrariamente senón que tiñan a súa razón de ser na 

mentalidade dos homes medievais, no momento concreto no que tiñan lugar. Ademais, 

moitos dos actos que nelas tiñan lugar, cunhas determinadas crenzas asociadas, tiñan 

tamén sentido nese preciso momento. A importancia do momento concreto era capital 

nunha sociedade na que non se concibía o feito de perder o tempo; a lóxica do 

calendario medieval, comprendido como a orde na sucesión do tempo e dos momentos, 

era contundente. Na Idade Media, a vinculación entre o tempo e o ser humano era máis 



342 

 

profunda e inseparable que na actualidade; coa nosa concepción, na que o tempo é algo 

obxectivo e desligado da nosa conciencia, esta vinculación perdeuse. 

Todas estas realidades quedan confirmadas ao analizar un contexto espazo-

temporal concreto, neste caso o noroeste peninsular. A liña festiva que resulta do estudo 

das festas de gardar presentes nos sínodos galegos e portugueses da baixa Idade Media e 

primeira metade do século XVI amosa a súa conexión co calendario agrícola: grande 

presenza de festas de gardar durante os meses de menor carga de traballo mais tamén 

nos meses de estío, nos que había unha alta carga de traballo pero tamén de froitos, o 

que confirma dous aspectos: a importancia da festa como complemento do traballo, pero 

tamén como a súa culminación, na que o desfrute dos froitos da colleita xogaba un papel 

destacado. E o mesmo acontece no estudo das datas de pago das rendas forais, que 

amosan a relevancia de certas datas do calendario festivo popular así como a súa 

complementariedade coas tarefas agrarias. 

Este análise rexional nos pon do mesmo xeito ante outra realidade: o gran 

número de festividades que adornaba o calendario medieval. Probablemente foron os 

séculos medievais os que máis cantidade de festas contemplaron e de diverso matiz, 

dado que, xunto ás festividades ligadas ao ciclo agrario que reforzaban a conexión entre 

o ser humano e a natureza, incorporáronse outras novas propias da relixión xudeocristiá, 

arredor de Cristo, a Virxe ou os santos. Isto quere dicir que, incluíndo festas de gardar e 

domingos (e sen ter en conta as festas populares que non quedaron, cando menos 

sistematicamente, reflectidas nas fontes sinodais), case un terzo do ano podía ser, dunha 

ou doutra maneira, festa: máis de 107 festas de gardar en Mondoñedo sobre 1534; unhas 

107 en Ourense cara 1543/44; ou unhas 98 en Tui en 1528. Unha cantidade que, polos 

motivos expostos, se foi reducido paulatinamente nos séculos posteriores. Os homes e 

as mulleres da Idade Media poden ser denominados, máis ca ningún/ha outro/a, homo 

festivus.    

O análise deste tipo de fontes aporta ademais outro tipo de información. Neste 

caso, a relación entre o calendario festivo e o litúrxico dá conta dunha serie de 

festividades que poden indicar a existencia de cultos rexionais ou mesmo locais, como 

por exemplo san Xurxo ou san Nicolás en Mondoñedo, san Rosendo e santa Eufemia en 

Ourense, ou a Traslación de santo Agostiño e Santa Catarina de Siena en Tui. 

Festividades que poñen de manifesto a estreita relación entre o ocio e a devoción, tal e 
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como sucedía na festividade de san Rosendo e a súa celebración, que aparece nun dos 

milagres deste santo narrados por Ordoño de Celanova no século XII. 

O ocio e a devoción non eran en absoluto incompatibles, a pesares das negativas 

consecuencias que para a alma cristiá podía ter o primeiro. De feito, era unha relación 

que se reforzaba mutuamente: os momentos de ocio atraían persoas e favorecían a 

realización de actos devotos, e precisamente estes actos conferían unha significación 

sacra e unha xustificación ás manifestacións de ocio (símbolo da festa celestial). Esta 

relación víase fundamentalmente fomentada nas festividades. Nese marco temporal 

concreto, a relación entre o ser humano e a divindade estreitaba os seus lazos e adquiría 

un carácter especial; os momentos de ocio eran un elemento máis desta relación. 

A análise das festividades e dos seus actos de devoción específicos, ademais da 

relación co ocio, serviunos para salientar toda unha serie de actos e crenzas 

característicos da relixiosidade popular que adquirían a súa razón de ser e, polo tanto, da 

súa pervivenza, nese marco temporal concreto. Todos eles tiñan sentido, finalidade e 

utilidade desde o punto de vista da mentalidade medieval. Ao mesmo tempo, o seu 

estudo tamén é importante para a análise do proceso de aculturación: moitas das 

prácticas e crenzas xa eran propias das sociedades campesiñas precristiás, o que implica 

que a súa permanencia non soamente é testemuño da súa relevancia na mentalidade, 

senñn tamén do diálogo coa cultura cristiá “oficial” e avalada polo poder. Neste diálogo, 

o Cristianismo aporta unha parte fundamental á síntese que caracteriza a cultura 

medieval, mais tamén a cultura popular, máis propia das sociedades agrarias ou 

mariñeiras, contribuíu con moitos elementos, sobre todo prácticas (as rogativas 

constitúen un bo exemplo), que finalmente foron incorporados á relixiosidade cristiá. É 

dicir, que a aculturación non se limitou a un proceso descendente desde as elites sobre 

uns grupos sociais que adquirían unha nova ortodoxia e ortopraxe de xeito pasivo, 

senón que tamén foi un proceso ascendente no que as clases populares e, en xeral, os 

leigos, influíron e xogaron un papel activo na confluencia entre a cultura popular e a 

cultura cristiá.  

Por este motivo, é importante salientar a variedade e riqueza de prácticas de 

devoción realizadas polos homes e mulleres da Idade Media galega. Uns actos que dan 

conta da relación entre o ciclo agrario e o litúrxico e da súa finalidade eminentemente 

práctica, dado que o principal obxectivo era o de garantir a saúde dos campos e 



344 

 

colleitas, o que significaba a saúde da comunidade. Unha finalidade que non excluía en 

absoluto a súa vertente relixiosa e devota, dado que no fondo existía a fe de que era 

Deus en última instancia o que podía protexer (ou non) os campos e favorecer a 

subsistencia. 

Con todo, isto tampouco impedía que determinadas crenzas e prácticas fosen 

prohibidas e cualificadas como pecaminosas; o feito de seren cristiáns non implicaba 

unha adecuación perfecta ao dogma oficial, nin evitaba a crenza na existencia doutras 

realidades ou seres á marxe do discurso cristiá, ou a convicción do beneficio de certos 

ritos. A relixiosidade é un tema complexo pois conleva o estudo dunha das partes máis 

insondables da alma humana: a súa capacidade de crer, a fe. Mais ao mesmo tempo é 

unha das peculiaridades do ser humano que máis accións carrexa, pois a relación coa 

divindade caracterizouse ao longo dos séculos por unha grande variedade de prácticas e 

ritos, así como unha estreita relación con outras moitas manifestacións sociais: a 

concepciñn do tempo, o vínculo coa “parroquia de mortos”, os cultivos, a saúde, o ocio, 

etc. De aí a importancia do seu estudo.    

No que se refire ás manifestacións de ocio concretas, un primeiro aspecto a 

destacar é a súa estreita relación. En moitos das fontes analizadas, a risa aparece 

relacionada co baile ou co xogo, estes coa comida e a bebida, case todos formando parte 

do xogo amoroso, etc. Todas estas manifestacións de ocio, aínda que foran estudadas en 

apartados diferenciados, compartían unha mesma significación dentro da concepción da 

vida característica da cultura popular, na que o ocio tiña unha función propia: a 

expresión do optimismo dunha cultura vitalista e práctica, que recoñece a importancia 

de gozar neste mundo na medida das posibilidades de cada un, sen limitar a felicidade 

ao Máis Alá. 

Polo tanto, estes momentos de ocio emerxen nas fontes como estrelas dunha 

constelación: illados, poucos en comparación coa inmensidade da información, pero que 

tomados en conxunto cobran sentido e amosan unha estrutura definida e visible no gran 

firmamento que é a mentalidade. 

A ambigüidade do ocio, comentada na investigación, queda corroborada 

precisamente pola ambigüidade das súas manifestacións que se aprecia a través da 

análise da súa evolución: relación co paganismo, contextos prohibidos, pecados 

asociados, etc. Sen embargo, a risa, o baile ou o xogo formaban parte da idea de 
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“Paraíso” incluso dos membros do estamento eclesiástico, polo que, en esencia, non 

eran malas.  

Isto axuda a comprender mellor que os actos do ocio non foran condenados nun 

sentido estrito (si a ociosidade), pois forman parte da natureza humana e do Paraíso; 

persoas de tódalas clases sociais, estamentos ou condición eran partícipes deles, incluso 

os membros da Igrexa que, debido ás características das fontes, aparecen nelas con 

frecuencia realizando este tipo de actos. Con todo, isto non impediu que si puideran 

chegar a ser condenados en determinadas circunstancias (cando tiñan lugar nun espazo 

ou tempo sacros, por exemplo) e sobre todo cando desembocaban en certos pecados que 

podían levar asociados, como a embriaguez, a luxuria, a blasfemia, a usura, etc. Mais 

non foron condenados en si mesmos nin prohibidos, soamente regulados. 

A perspectiva da longa duración permitiu observar unha tendencia na actitude da 

Igrexa perante as manifestacións de ocio e devoción características da cultura popular. 

Nos primeiros séculos de asentamento, a postura foi oficialmente reticente: a risa tratou 

de ser controlada, a música e o baile afastados do sagrado e do culto, o comer e o beber 

suxeito ás estritas regras monásticas, o xogo suprimido por improdutivo e as 

manifestacións de relixiosidade sancionadas. Sen embargo, co paso dos séculos, e unha 

vez que o proceso de cristianización xa obtivera resultados, a Igrexa foi asumindo 

algunhas destas manifestacións (as danzas, por exemplo) ou tolerando unha grande parte 

(o xogo, a risa mesurada, etc.); é dicir, produciuse a aculturación. 

No tocante á risa, é importante destacar os seus diversos significados, 

concepcións e representacións. A risa na cultura popular é un símbolo de vida, pero non  

así para o cristianismo, que a relacionaba co pecado debido a que Cristo nunca rira, ou 

polo menos a súa risa non quedou reflectida na Biblia. Isto desencadeou un destacado 

debate entre numerosos filósofos cristiáns, debate que tomou novas formas tralo 

coñecemento da filosofía aristotelista. Nos séculos baixomedievais, a Igrexa incluso 

aproveitou a risa como recurso na súa predicación, pero como un medio máis ca como 

finalidade; nunca chegou a concibila como a cultura popular, mais respectou ao longo 

do período medieval os seus significados. Soamente a risa carente de mesura ou aquela 

provocada por situacións inmorais e obscenas producían o rexeitamento eclesiástico. A 

pesares da riqueza de matices arredor desta manifestación, co paso dos séculos esta 

diversidade de concepcións e significados practicamente se perdeu, de tal xeito que na 
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actualidade a risa soamente se comprende como manifestación de ledicia; semella 

indecorosa a risa nun velorio, ou por poñer outro exemplo relacionado, unha risa 

macabra, tan característica das “danzas da morte”, non estaría precisamente ben 

considerada. A súa vinculación coa vida foise diluíndo. 

Sobre a música, canto, baile e danza, o estudo da súa evolución sitúanos ante un 

inicio dos séculos medievais cunha concepción ambigua. Desde o punto de vista da 

cultura tradicional e popular, constituían un medio de expresión dos sentimentos e ao 

mesmo tempo de comunicación, pois a través deles a comunidade podía inculcar valores 

e ensinanzas propios da súa cultura, e ademais servían como ferramenta para 

relacionarse coa divindade e manifestar a devoción; non eran, polo tanto, un simple 

divertimento. A ambigüidade tivo a súa razón de ser e se viu reforzada  polo punto de 

vista do cristianismo “oficial”, dado que a Biblia contiña diversas pasaxes nas que estas 

accións eran protagonistas, mais a súa estreita relación co paganismo espertaba fortes 

suspicacias. En xeral, a Igrexa tratou de apartar oficialmente a música e o baile dos 

principais espazos sacros, mais estes nunca perderon o seu nexo co culto e a devoción, 

como puidemos ir comprobando ao analizar, por exemplo, os cantos de peregrinación 

ou as danzas gremiais. Estas manifestacións conservaron a súa ambigüidade co paso dos 

séculos, mantendo a súa gran presenza tanto na vida cotiá como no tempo 

extraordinario; de feito, semella que a súa concepción foi acadando un estatuto máis 

positivo desde o punto de vista eclesiástico, que nos sínodos baixomedievais e do século 

XVI “simplemente” avogaba polo decoro dos seus membros e de afastar as 

manifestacións máis indecentes dos contextos sacros, como aconteceu no caso das 

vixilias. 

Un importante aspecto a salientar é a gran presenza destas manifestacións na 

vida cotiá; nin o baile nin a música non foron restrinxidos a unhas datas concretas 

(aínda que non se pode discutir tampouco o seu papel destacado na festividade): 

xograres, músicos, cantos durante as tarefas, bailes nos campos mencionados polas 

cantigas, bailes dos mozos na vila, etc. Constituían un elemento máis das relacións 

comunitarias, como o traballo e outros actos sociais, e contribuían ao seu reforzamento. 

Incluso os membros do estamento eclesiástico, como puidemos comprobar, eran 

partícipes. O cristianismo “oficial” non concordaba con esta actitude, pero non debemos 

obviar o feito de que, a nivel local, os sacerdotes levaban un estilo de vida moi 

semellante ao dos seus fregueses.  
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Na súa presenza cotiá debemos ter presente o importante papel dos xograres 

especialmente no territorio galego e portugués, foco no que se desenvolveu unha das 

principais manifestacións da lírica profana medieval. Aínda que fora un fenómeno 

fundamentalmente cortesá, os xograres actuaban ante un público diverso para poder 

gañarse a vida, e ademais os temas e a inspiración son universais: o amor 

correspondido, a coita pola ausencia do amado, a crítica social e o escarnio que buscaba 

a risa liberadora, escenas da vida cotiá como ir á fonte, bailes, o cortexo dos mozos, etc. 

Como no caso da risa, é tamén significativo que se podan atopar numerosos 

matices e significados arredor da música e do baile, así como dos seus elementos. Un 

mesmo instrumento, como a gaita, pode aparecer tanto nas descricións do Inferno da 

Divina comedia ou do cadro O xardín das delicias de El Bosco, como formando parte 

da corte celestial na ábsida da igrexa de San Francisco de Betanzos. De novo, 

ambigüidade, mais tamén outros significados ligados á cultura popular, como o 

simbolismo sexual de varios dos instrumentos mencionados (o adufe, por exemplo) ou 

símbolo da ledicia (na festividade da Pascua especialmente), outros asociados á guerra, 

á taberna, aos musulmáns, etc. 

Sobre a súa importante función nas festividades, imos destacar a festa do Corpus 

Christi. Nela, as danzas e a música xogaban un papel imprescindible, especialmente nas 

cidades. No contexto urbano, as danzas gremiais servían como expresión da devoción e 

ao mesmo tempo da orde social simbolizada pola procesión e os seus elementos, que 

facían da cidade unha especie de teatro. Para as danzas e ambientación dunha 

festividade de carácter alegre, este teatro debía contar tamén coa música, e por iso as 

autoridades tiveron a preocupación de garantir a súa presenza, como aconteceu no caso 

da cidade de Ourense. Esta preocupación reflectida nas fontes, así como polo correcto 

desenvolvemento da procesión, dan conta da importancia destes elementos na vida das 

cidades galegas baixomedievais, que non concibían as festividades, e incluso o culto, 

sen a súa presenza. 

No que se refire ao comer e beber, debemos ter sempre presente que na Idade 

Media constituían actos sociais e culturais máis ca simplemente biolóxicos. No noso 

caso quixemos destacar de maneira especial o banquete nas súas diversas formas, onde 

se manifestaban os ideais alimenticios e sobre todo o popular, no que a abundancia, a 

igualdade, o optimismo e a vida quedaban reafirmados. Uns ideais que probablemente 
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non eran o habitual no caso das clases baixas, pero que sempre estaban presentes na 

mentalidade como unha aspiración irrenunciable. O mesmo acontecía no resto de grupos 

sociais e estamentos, nos que tamén había un ideal e código alimenticios, aínda que a 

realidade concreta non sempre se axustara a eles. Sexa como for, arredor dun prato de 

comida ou dunha copa ou vaso de viño forxáronse as máis sólidas solidariedades, xa 

foran familiares, veciñais, parroquiais ou urbanas. 

O proceso de aculturación, como nas outras manifestacións, non superou certas 

barreiras. As clases populares nunca renunciaron a un bo e abundante banquete sempre 

que era posible, que os transportara aínda que fora soamente por uns días (os de 

Entroido, por exemplo) a ese País de Cucaña ou Idade Dourada tan anhelada. Con todo, 

non eran precisamente estes grupos os que máis cometían o pecado da gula, que era o 

verdadeiramente condenado. A ambigüidade neste caso proviña da actitude de moitos 

dos membros do estamento eclesiástico, especialmente do clero secular, que gozaban de 

rendas suficientes para este tipo de excesos a pesares de que o ideal estaba máis en 

consonancia coa mesura e incluso abstinencia monástica. O pecado da gula e mesmo a 

embriaguez era cousa en numerosas ocasións de clérigos, máis ca de pobres. A pesares 

disto, unha condena do banquete era completamente incoherente, desde o momento en 

que o rito fundamental do cristianismo, a eucaristía, simbolizaba precisamente un 

banquete; as condenas e regulacións proviñan exclusivamente do exceso, especialmente 

por parte dos clérigos, ou de contextos espaciais e temporais inadecuados.   

Estas actitudes son as que explican a gran presenza e significación do banquete e 

doutro tipo de actos nos que o comer e o beber eran protagonistas na Idade Media. 

Desde o punto de vista da cultura popular, a súa asociación non só coa ledicia senón 

especialmente coa vida, facían deles actos imprescindibles en calquera festividade e 

sobre todo celebración, como as vodas, bautizos ou velorios/enterramentos. Son 

precisamente nestes últimos, nos actos relacionados coa morte, nos que a comida e a 

bebida tiveron unha maior importancia e as disposicións sinodais máis regularon, 

intentando separar esa relación entre a comida e a morte, de maneira especial nos 

espazos sacros. Semella que a Igrexa nunca acabou de aceptar de bo grado esa estreita 

familiaridade coa morte tan característica da cultura popular, unha morte colectiva que 

non supuña un fin, nin tan sequera un punto e aparte, senón unha etapa máis da vida da 

comunidade e paso sine qua non para a súa rexeneración. 
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No caso do xogo, de novo debemos salientar a súa vertente cultural. Non se 

trataba simplemente dun divertimento, senón que cumpría determinadas funcións nas 

sociedades tradicionais. De xeito semellante á música e baile (cos que comparte parte da 

súa esencia), servía como método para inculcar valores e aprendizaxe das normas 

sociais, para reforzar solidariedades en ocasións en contraposición a outras, ou como 

parte das festividades como no caso do Corpus ou Entroido. O xogo chegou a ter tal 

presenza que incluso os monarcas casteláns se viron na necesidade de regulalo, debido 

ás súas posibles consecuencias, entre elas o pecado, a violencia ou as ruínas 

económicas. 

Especialmente vixiados foron os xogos de azar. Ás consecuencias anteriores, 

sumábase o feito de que o azar, aínda que en certo modo podía ser concibido como  

sinónimo de igualdade (a sorte pode acompañar a calquera), no fondo significaba 

“xogar” cos poderes de Deus, que en última instancia era o responsable da sorte ou mala 

sorte de cadaquén. Era ademais unha maneira de usura, pois tamén se valía do tempo 

para obter diñeiro. Por estes motivos, o xogo foi caracterizado como unha inmoralidade 

pola Igrexa. Sen embargo, á súa vez foi tolerado, pois se consideraba connatural ao ser 

humano sempre que non excedera certos límites, sobre todo de carácter cívico. Debido a 

isto, tanto a Igrexa como as autoridades civís regularon este tipo de xogos para evitar na 

medida do posible as súas negativas consecuencias. Pero outra vez nos movemos no 

terreo da ambigüidade. 

Outros tipos de xogo contaron tamén coa súa regulamentación, mais estaban 

perfectamente permitidos: as tablas, o alquerque, a pelota, etc., podían ser practicados 

sempre que, como diciamos, non perturbasen a orde cívica, e ademais respectasen os 

tempos sacros. As normas foron soamente máis estritas unha vez máis no caso dos 

clérigos, por mor da obrigación de dar exemplo coa súa forma de vida. O xogo debía ser 

evitado na medida do posible e especialmente con diñeiro, pois aínda que tolerado, o 

ideal era empregar ese tempo noutras accións máis piadosas ou produtivas. 

Xunto con estes, outro xogo constituía un elemento chave nas sociedades e na 

súa reprodución: o xogo amoroso. Tiña as súas normas, os seus tempos e espazos e os 

seus roles; a incerteza e a competencia están tamén presente, de tal xeito que, como 

nunha batalla, pode haber derrotados e vencedores. Ao mesmo tempo, a liberdade é 

unha das súas características; liberdade e liberalidade. Os mozos e mozas déixanse levar 
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polos seus sentimentos, cousa natural e inevitable nesa idade, e os pais consenten 

vixiantes sempre que a aventura amorosa non deixe de ser precisamente un xogo. Cando 

a relaciñn se consolida e son partícipes outros intereses máis “serios”, era o punto no 

que o xogo remataba.  

Como vimos, os homes e mulleres da Idade Media galega contaban cunha boa 

variedade de manifestacións de ocio: risa, música e baile, banquetes, xogos, baños, etc.; 

unha grande cantidade de tempos: alto número de festividades, celebracións, noites e 

momentos cotiás; e unha ampla rede de espazos nos que realizar este tipo de actos: o 

propio fogar, as prazas, cemiterios, adros e igrexas, a taberna, etc. Polo tanto, o ocio e as 

súas manifestacións, tempos e espazos constituían un eixo vertebrador da sociedade. 

E non soamente un eixo; ademais, constituía un reflexo da sociedade medieval, 

unha sociedade de contrastes e dualidades (desde o noso punto de vista contemporáneo), 

que oscilaba entre o dispendio da festa ás dificultades e traballo ordinarios, así como 

entre os excesos nunha situación de escaseza; unha sociedade ambigua cunha 

mentalidade tan diferente á nosa, na que se podía pasar da devoción más fervorosa á 

gula, luxuria ou ira en apenas horas. 

O análise destas realidades serve para decatarse da grande semellanza entre o 

noso marco territorial de referencia, Galicia e o noroeste peninsular, e os diferentes 

territorios da Península Ibérica e mesmo de Europa, naqueles casos nos que botamos 

man de documentación de máis aló dos Pireneos. A cultura popular, no concernente ao 

ocio e á devoción, era moi semellante en tódolos territorios peninsulares. A 

documentación escollida para complementar e reforzar a nosa análise así o demostra. 

Pode haber variantes debido á diferente paisaxe e ás diversas condicións do clima, pero 

basicamente os comportamentos eran iguais. Hai quizais unha maior variedade no 

apartado da devoción, dado que a importancia da paisaxe na relación coa divindade 

podería fomentar accións diversas para a obtención dunha mesma finalidade; sen 

dúbida, un estudo máis profundo e comparativo con outras zonas da Península sería moi 

proveitoso neste senso. Pero nas fontes analizadas tanto as crenzas como as prácticas 

amosan unha esencia afín.   

O estudo da cultura popular e do ocio dá conta de dúas realidades integramente 

complementarias. O ocio non era nin moito menos exclusivo da cultura popular nin das 

clases sociais máis baixas da poboación, pero este estudio nos levou á conclusión de que 
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é na cultura popular onde o seu amparo e importancia son maiores. O ocio forma parte 

da concepción da vida característica desta cultura, na que non é soamente recompensa, 

senón unha parte máis do traballo e vida cotiá. É certo que adquire un significado 

especial durante as festividades ao estar xustificado e relacionarse co sagrado, pero non 

é exclusivo deste tempo extraordinario. 

Este amparo que a cultura popular exerce sobre o ocio tiña a súa razón de ser na 

súa afinidade de raíz, dado que comparten moitas das súas características esenciais: 

comunitarios ou compartidos (o ocio debe ser social, senón non é), sen un respaldo 

oficial, transmisores de valores e ensinanzas útiles para o grupo, ou importancia da 

oralidade e dos medios visuais, de aí o interese da utilización deste tipo de fontes, na 

medida do posible. O ocio podía non ser creador da cultura como nos di Huizinga na 

súa obra Homo ludens con respecto ao xogo, pero si era creador de sociabilidade e 

mesmo de comunidades a través do seu reforzamento; o seu peso nas sociedades non 

debería ser subestimado.  

Ao longo das páxinas deste estudo, puidemos ir vendo que o ocio, a súa 

importancia e as súas manifestacións foron o seu eixo. A pesares disto, non debemos 

quedar coa visión de que na Idade Media tódolos días eran festa, nin o ocio ou o gozo 

estaban presentes a todas horas. É máis, os momentos opostos, as dificultades, a fame, a 

inquedanza, o temor ou as carestías eran máis cotiás ca o propio ocio. Pero é aquí 

precisamente onde radica a considerable significación deste. O ocio e os seus 

momentos, xa foran na festividade ou na vida diaria, servían como contrapunto dos 

males e ao mesmo tempo anhelo; formaban parte do traballo e da recompensa; e, en 

definitiva, constituían exemplos da expresión dunha actitude vital optimista, propia da 

cultura popular, segundo a cal o ocio eterno do Paraíso non era incompatible co ocio 

neste mundo. É esta grande significación na mentalidade o verdadeiramente importante, 

máis ca a súa cantidade (que, como se puido comprobar, tamén era elevada); trátase 

dunha cuestión cualitativa, máis ca cuantitativa. 

Para rematar, unha última reflexión sobre a liña desta investigación. Contamos 

con poucos estudos centrados na cultura popular medieval do noroeste peninsular, 

especialmente sobre a importancia do ocio na sociedade medieval e a súa relación coa 

devoción e a concepción do tempo. É certo que hai estudos históricos sobre a cultura 

popular galega na Idade Moderna (a súa esencia era semellante ca nos séculos 
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anteriores, aínda que o Concilio de Trento introduciu novidades), sobre o ocio e as 

festividades medievais, a concepción do tempo, a música e o baile…; ou con 

investigacións antropolóxicas sobre a relixiosidade popular e tamén sobre a propia festa. 

Sen embargo, penso que faltaba un enfoque diferente a partires do ocio e da súa 

relevancia na mentalidade medieval, especialmente desde o punto de vista da cultura 

popular, así como unha análise do diálogo e proceso de aculturación que tivo lugar entre 

esta cultura e a cristiá, precisamente no período histórico no que se produciu a súa 

conxunción. Agardo poder seguir afondando nesta liña e sobre todo no apartado da 

devoción e a relixiosidade popular, a súa relación coa natureza non exclusivamente no 

contexto da festividade, o papel desta no culto, etc. E tamén confío en que outros 

investigadores e investigadoras se acheguen á análise da función fundamental do ocio 

nas sociedades tradicionais e na súa concepción da realidade, sobre todo tendo en conta 

os profundos cambios que a cultura popular está a experimentar nestas derradeiras 

décadas e que están producindo que estea perdendo unha esencia que mantivo durante 

séculos. 
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ANEXOS  

 

Textos: 

 

1- Fragmentos da obra de Nicolás Tenorio sobre as vodas e os ritos arredor 

da morte. 

“Acabada a cerimonia relixiosa, volve a comitiva á casa, onde agardan os pais de 

ámbolos dous casados, que é costume que non vaian á igrexa; pero agora organízanse de 

xeito diferente: detrás dos gaiteiros van os noivos xuntos, despois deles o padriño e a 

madriña, e por último os convidados. O padriño, desde que sae da igrexa ata que chega 

á casa, reparte tabaco aos homes que atopa pola rúa, aínda que non sexan do convite. Ao 

chegaren á porta da casa, os convidados colócanse a un e outro lado da entrada, deixa de 

soar a gaita e saen os pais a recibir á nova parella. Tamén agora bendicen estes aos 

casados, diante de todos, e coa mesma fórmula, sendo de mal agoiro que a noiva entre 

na casa co pé esquerdo. Detrás dos casados entra a comitiva, e en charla  e risas pasan o 

tempo ata a hora do convite ou comida. 

A comida de voda é un verdadeiro banquete con pratos condimentados ao uso do 

país, cunha confección que dura ás veces dous ou tres días con anterioridade ao sinalado 

para o casamento, nos que as mulleres da casa poñen a contribución toda a súa arte de 

cociña. A mellor peza da casa é a destinada á mesa do convite, que cobren con brancos 

manteis, poñendo sobre eles os cubertos e pratos para os convidados. A orde da mesa é 

como segue: preside a noiva; á súa dereita séntase o noivo, á esquerda a madriña, á 

dereita do noivo, o padriño, xunto a este, a nai da noiva. Á esquerda da madriña séntase 

o pai do noivo, seguidamente o da noiva, logo a nai do noivo, caso de que todos existan, 

e por último os amigos, sen distinción, mesturados coa demais familia. O gaiteiro come 

en mesa separada, na mesma habitación ou a inmediata. O primeiro que serven é a 

chamada sopa de voda, indispensable nestas comidas; despois, o cocido galego, 

condimentado con anacos de case tódalas partes do porco; logo un número considerable 

de pratos, sen que falten o cabrito asado, o tostón, e o arroz doce na sobremesa. O viño, 

do tinto do país e en abundancia. Á metade da comida traen á mesa a rosca d’a señora 

madriña, e cando a poñen sobre ela toca o gaiteiro algún aire do país; despois repártese 

a rosca entre tódolos convidados, e ao comer dela é o momento de pedir o polvo d’a 

señora madriña e comezan os brindes. Para ese caso, leva a madriña no peto unha caixa 

con tabaco en po, a saca e a coloca sobre a mesa, ao seu carón. O que brinda érguese; di 

bomba!; soa a gaita; toma do po do tabaco e bota a súa charla. Polo xeral, tódolos 

brindes son alusivos ao acto do matrimonio e de cor bastante subida. Tamén toca a gaita 

cando conclúe cada brinde. A comida remata con sobremesa abundante, café e copas de 

augardente do país ou licores e ao mesmo tempo que o alcohol comeza a obrar nos 

comensais. 

Despois do banquete é o baile, que o fan nas proximidades da casa onde se 

celebrou a voda, se hai sitio, ou no lugar máis axeitado que teña a aldea. A noiva e a 

madriña presiden a festa sentadas, con cestos de madeira ao seu carón, e o noivo bule 

entre os homes, botando un grolo de vez en cando e dándolles tabaco para que fumen. 

Colocado o gaiteiro no seu lugar, soa a gaita e comeza o baile; a noiva ten que bailar 

con tódolos mozos que a conviden, comezando polo seu marido, e a madriña tamén 

baila co noivo. Á festa acoden as amigas solteiras, cada unha co seu ramo que despois 
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de bailado ofrecen á casada. Confeccionan os ramos sobre un armazón de forma cónica, 

feito de madeira, co seu cabo para agarralo; sobre el suxeitan unha boa cantidade de liño 

cardado, arredor póñenlle doces e froitas, na parte máis alta un roscón de biscoito a 

xeito de coroa e sobre este unha rosquilla máis pequena que chaman o bico. Cada moza 

leva o seu, e hai rivalidade entre elas por cal é a que o presenta mellor aderezado. O 

bailan de dúas maneiras: unha, a moza que leva o ramo ofrécello a un mozo dos que hai 

na festa, case sempre ao noivo se o ten, e cando non a un parente, este o colle e o sostén 

no alto, mentres baila con ela a muiñeira; ao rematar, devólvello, e entón a moza 

entrega ao bailarín o bico e ofrece o demais á recén casada, quedándose co armazón. 

Cada cousa vai ao seu cesto; o liðo a un, os doces, froitas e roscñn a outro.”
717

   

 

“Este [o velorio] dura desde que se amortalla o cadáver ata a hora do enterro. É 

costume, que tódolos familiares vestidos de negro, e as mulleres coa cabeza cuberta, 

permanezan arredor do morto día e noite ata que sae o corpo da casa para ser conducido 

ao cemiterio. Tamén o é que asistan as persoas amigas, os que ao entrar no sitio onde 

está o defunto, as mulleres especialmente, fagan grandes choros dicindo loanzas na súa 

honra, e pasado ese momento séntanse preto dos individuos da familia permanecendo 

un rato na súa compaña. Durante o velorio, pola noite principalmente rezan o rosario 

varias veces, a estación do Santísimo e outras oracións, levando a voz do rezo a mesma 

muller que asistiu á agonía, e cando non unha amiga íntima da familia. Hai aldeas nas 

que as mulleres máis achegadas ao morto, en sinal de loito e dó non comen nada 

mentres o cadáver permanece na casa, e na montaña do Bolo, a casa está toda a noite 

aberta, acudindo a ela a maior parte dos veciños da aldea casados e solteiros, e cando 

avanza a noite e o sono chega para uns, segundo a testemuña de persoas verídicas, hai 

outros que, apartados, fan pola reprodución da vida no sitio onde está a morte. 

Namentres velan ao defunto, os homes ocúpanse de todo o concernente ao enterro do 

cadáver. […]  

Chegada a hora do enterro, as mulleres desaloxan a sala mortuoria e procédese á 

colocación do cadáver na caixa coa que vai ser sepultado. Esta operación practícase 

polos homes cando o defunto é varón e axudan as mulleres se é muller, sendo nos dous 

casos os máis achegados parentes do defunto os que interveñen; algunhas veces son os 

propios fillos os que depositan na caixa o cadáver dos seus pais, que despois de cuberta 

coa tapadeira queda en disposiciñn de ser conducida ao cemiterio. […]  

Rematado o enterro, se é pola mañá, e antes, se é pola tarde, hai costume de que 

coman xuntos os sacerdotes, parentes e amigos aloxados na casa que asisten aos actos 

fúnebres, cos mesmos da casa. Preside a mesa o máis achegado ao defunto ou un deles 

se son varios, ás veces o marido ou un fillo, sendo a comida boa e o viño abundante. Ao 

concluír isto, que puidera chamarse banquete funerario, un dos parentes trae nunha 

bandexa diñeiro e pasa arredor da mesa entregando a cada sacerdote a cantidade que é 

costume, segundo a clase de enterro e se dixeron ou non misa. Rematada a comida os 

sacerdotes despídense da familia e os hóspedes permanecen un ou dous días 

acompaðando aos doentes, segundo as ocupaciñns.”
718

 

 

2- Fragmento da obra de Nicolás Tenorio sobre o magosto. 

                                                 
717

 TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 80-82. 
718

 TENORIO, N., La aldea gallega, op. cit., pp. 101-102  e 106. 
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“A tarde do primeiro de novembro, véspera dos defuntos, é a propia do magosto. 

Por ese tempo as castañas están maduras, pingan, como din no país, e rapazas e rapaces 

fan o magosto. Todos xuntos van da aldea ao souto levando unha boa bota de viño tinto 

da terra, e chegados, os homes collen a leña que traen ao sitio en pequenos feixes, e as 

mulleres as castañas que despoxan dos ourizos. En calquera lugar do souto amontoan no 

chan as castañas recollidas e poñen sobre elas a leña prendéndolle lume para que as ase. 

Arde a leña, levanta o lume e arredor dela mozos e mozas bailan namentres as castañas 

vanse asando. Despois a comelas e beber o viño e con elas conclúe o magosto. A 

costume é xeral e din que o lume que arde sobre as castañas é malo cuspir nel, e que 

tampouco se pode apagar violentamente; a leña ten que consumirse pouco a pouco, e se 

queda lume cando conclúe o magosto, déixase ardendo, que é a noite das ánimas e 

veñen a se quecer. 

Despois do magosto en que todo é danza e alegría, ven a visita ao cemiterio e as 

oracións pola alma dos defuntos. […]” 

 

3- Cantiga con sátira a membros do estamento eclesiástico 

“Abadessa, oí dixer 

que érades mui sabedor 

de todo ben; e, por amor 

de Deus, querede-vos doer 

de min, que ogano casei, 

que ben vos juro que non sei 

mais que un asno foder. 

 

Ca me fazen en sabedor 

de vós que avedes bon sen 

de foder e de todo ben; 

ensinade-me mais, senhor, 

como foda, ca o non sei, 

nen padre nen madre non ei 

que m‟ensin‟, e fiqu‟ i pastor. 

 

E se eu ensinado vou 

de vós, senhor, deste mester 
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de foder e foder souber 

per vós, que me Deus aparou, 

cada que por foder, direi 

Pater Noster e enmentarei 

A alma de quen m‟ensinou. 

 

E per i podedes gaar, 

mia senhor, o reino de Deus: 

per ensinar os pobres seus 

mais ca por outro jajûar, 

e per ensinar a molher 

coitada, que a vós veer, 

senhor, que non souber ambrar.”
719

 

 

4- Cantiga de Afonso X na que se parodian certos aspectos do dogma 

cristiá. 

“Fui eu poer a mâo noutro dia 

a ûa soldadeira no covon, 

e disse-m‟ela: - Tol-te, arloton, 

ca non é est‟a [ora d‟alguen mi 

fornigar, u prendeu] Nostro Senhor 

paixon, mais é-xe de min, pecador, 

por muito mal que me lh‟eu mereci. 

 

U a vós começaste, entendi 

ben que non era de Deus aquel son, 

ca os pontos del no meu coraçon 

se ficaron, de guisa que logu‟i 

                                                 
719

 Cantiga de Afons‟ Eanes do Coton, escudeiro galego. BREA, M., (coord.), Lírica profana…, op. cit., 

vol. I, p. 73-74; ou NEVES, O., Cantigas obscenas…, op. cit., pp. 22-23. 
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cuidei morrer, e dix‟assi: - Senhor, 

beeito sejas tu, que sofredor 

me fazes deste marteiro par ti! 

 

Quisera-m‟eu fogir logo dali, 

e non vos fora mui[to] sen razon, 

com medo de morrer e com al non, 

mais non púdi – tan gran coita sofri; 

e dixe logu‟ enton: - Deus, meu Senhor, 

esta paixon sofre por teu amor, 

pola tua, que sofresti por min. 

 

Nunca, dê-lo dia en que naci, 

fui tan coitada, se Deus me perdon; 

e con pavor, aquesta oraçon 

comecei logo e dixe a Deus assi: 

-Fel e azedo bevisti, Senhor, 

Por min, mais muit‟est‟aquesto peior 

Que por ti bevo nen que recebi. 

 

E poren, ai, Jesu Cristo, Senhor, 

en juízo, quando ante ti for, 

nembre-che‟esto que por ti padeci!”
720

 

 

5- “Ad honorem” 

“Ad honorem regi summi 

que condidit omnia, 

Venerantes iubilemus 

                                                 
720

 BREA, M., (coord.), Lírica profana…, op. cit., vol. I, p. 148-149; ou NEVES, O., Cantigas 

obscenas…, op. cit., pp. 114-115. 
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Iacobi magnalia, 

 

De quo gaudent celi cives 

in superna curia 

Cuius facta gloriosa 

meminit ecclesia. 

 

Supra mare Galilee 

omnia postposuit 

Viso rege ad mundana 

redire non voluit 

 

Sed post illum se vocantem 

pergere disposuit 

Et praecepta eius sacra 

predicare studuit.
721

  

 

6- “Dum pater familias” 

“Dum pater familias,  

Rex universorum, 

Donaret provincias 

Ius apostolorum, 

Iacobus Yspanias 

Lux illustrat morum. 

 

Primus ex apostolis 

                                                 
721

 “En honor do Rei Supremo que creou todas as cousas, celebramos con veneraciñn as grandezas de 

Santiago. Diso alégranse os cidadáns do ceo na corte celestial. Os seus gloriosos feitos lémbraos a Igrexa. 

Preto do mar de Galilea deixou a un lado todo. Visto o seu Rei, ás cousas do mundo negouse a volver. 

Mais tras El que o chamaba dispúxose a marchar. E os seus preceptos sagrados afanouse en predicar.” 

LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.), Códice Calixtino…, op. cit., pp. 525-526. 
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Martir Ierosolimis, 

Iacobus egregio 

Sacer est martirio. 

 

Iacobe Gallecia 

Opem rogat piam, 

Glebae cuius gloria 

Dat insignem viam, 

Ut precum frequentia 

Cantet melodiam. 

 

Herru Santiagu, 

Got Santiagu, 

E ultreia, e suseia, 

Deus adiuva nos. 

 

Primus ex apostolis… 

 

Iacobo dat parium 

Omnis mundus gratis, 

Ob cuius remedium 

Miles pietatis 

Cunctorum presidium 

Est ad vota satis. 

 

Primus ex apostolis… 

 

Iacobum miraculis 

Que fiunt per illum. 
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Arctis in periculis 

Acclamet ad illum, 

Quisquis solvi vinculis 

Sperat propter illum. 

 

Primus ex apostolis… 

 

O beate Iacobe, 

Vistus nostra vere, 

Nobis hostes remove 

Tuos ac tuere 

Ac devotos adhibe 

Nos tibi placere. 

 

Primus ex apostolis… 

 

Iacobo propicio 

Veniam speremus 

Et, quas ex obsequio 

Merito debemus 

Patri tam eximio 

Dignas laudes demus. Amen. 

 

Primus ex apostolis…
722

 

                                                 
722

 “Cando o Pai de familia, rei de todas as cousas, distribuíu as provincias como parcela aos apñstolos, 

Santiago, luz dos costumes, as Españas ilustrou. Primeiro entre os apóstolos mártir en Xerusalén, 

Santiago conságrase polo egrexio martirio. Galicia de Santiago pide a piadosa axuda; a súa gloria á terra 

dá o insigne camiño, para que a insistencia das pregarias entoe unha melodía. Señor Santiago, Bo 

Santiago, arriba e adiante, Deus, axúdanos! Primeiro entre os apñstolos… A Santiago rende homenaxe 

todo mundo de boa gana; polo seu remedio el, soldado compasivo, defensa de todos, abonda para cumprir 

os desexos. Primeiro entre os apñstolos… A Santiago polos milagres que se fan por el, nos angustiosos 

perigos acuda a el quenquera que librarse das cadeas espere por el. Primeiro entre os apñstolos… Oh, 

Santiago, nosa forza de verdade, afasta de nós aos inimigos e protexe aos teus; coida tamén de que nós, 

devotos, te comprazamos. Primeiro entre os apñstolos… Propicio Santiago, perdñn esperemos, e as que 
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7- Escena na que se recibe a don Amor, estrofas 1227-1234  e sobre as 

calidades dos instrumentos 1515-1517 do Libro de buen amor 

“Resçíbenlo los árboles con ramos e con flores 

de diversas maneras, de fermosas colores; 

resçíbenlo los omnes e dueñas con amores; 

con muchos instrumentos salen los atanbores. 

 

Allí sale gritando la guitarra morisca, 

de las bozes aguda e de los puntos arisca; 

el corpudo laúd, que tiene punto a la trisca; 

la guitarra latina con ésos se aprisca. 

 

El rabé gritador, con la su alta nota, 

cab‟él el orabín taniendo la su rota; 

el salterio con ellos, más alto que la mota; 

la viuela de péndola con aquéstos ý sota. 

 

Medio canón e harpa con el rabé morisco: 

entr‟ellos alegrança el galipe françisco; 

la flauta diz con ellos, más alta que un risco, 

con ella el tanborete: sin él non vale un prisco. 

 

La viuela de arco faz dulçes devailadas, 

adormiendo a las vezes, muy alto a las vegadas, 

bozes dulçes, saborosas, claras e bien puntadas, 

a las gentes alegra, todas las tiene pagadas. 

 

                                                                                                                                               
por homenaxe con razón debemos a pai tan insigne merecidas loanzas tributemos. Amén. Primeiro entre 

os apñstolos…” LÓPEZ DÍAZ, X. (trad.), Códice Calixtino…, op. cit., pp. 528-530. 
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Dulçe canón entero sal con el panderete, 

con sonajas de azófar faze dulçe sonete; 

los órganos ý dizen chançones e motete; 

la hadedura alvardana entre ellos se entremete. 

 

Dulçema e axabeba, el finchado albogón, 

çinfonia e baldosa en esta fiesta son; 

el françés odrecillo con éstos se conpón, 

la neçiacha manduria aquí pone su son. 

 

Tronpas e añafiles salen con atanbales; 

non fueron, tienpo ha, plazenterías tales, 

tan grandes alegrías nin atán comunales: 

de juglares van llenas cuestas e erïales.”
723

 

 

 

“Para los instrumentos estar bien acordados, 

a cantares, algunos son más apropïados; 

de los que he provado, aquí son señalados 

en quáles instrumentos vienen más assonados. 

 

Arávigo non quiere la viuela de arco, 

çinfonia e guitarra non son de aqueste marco, 

çítola e odreçillo non aman çaguil hallaco, 

mas aman la taverna e sotar con vellaco. 

 

Albogues e mandurria, caramillo e çanpoña 

non se pagan de arávigo quanto d‟ ellos Boloða, 
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 RUIZ, J., ARCIPRESTE DE HITA, Libro de buen amor, op. cit., ed. por JOSET, J., pp. 521-531. 
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comoquier que por fuerça, dízenlo con vergoña: 

quien gelo decir feziere pechar debe caloða.”
724

 

 

8- “De la pelea que ovo Don Carnal con la Quaresma”, estrofas 1067-1127 

do Libro de buen amor. 

“Açercándose viene un tienpo de Dios santo: 

fuime para mi tierra por folgar algund quanto; 

dende a siete días era Quaresma: tanto 

puso por todo el mundo miedo e grand espanto. 

 

Estando a la mesa con Don Jueves Lardero, 

troxo a mí dos cartas un ligero trotero; 

dezirvos he las notas: servos [he] tardinero, 

ca las cartas leídas dilas al mensajero. 

 

«De mí, santa Quaresma, sierva del Salvador, 

enbïada de Dios a todo pecador, 

a todos los açiprestes e clérigos sin amor, 

salud en Jhesú Cristo, fasta la Pasqua Mayor.  

 

»Sabed que me dixieron que ha cerca de un año 

que anda Don Carnal sañudo, muy estraño, 

astragando mi tierra, faziendo mucho daño, 

vertiendo mucha sangre, de lo que más me asaño. 

 

»E por aquesta razón, en vertud de obedïençia, 

vos mando firmemente, so pena de sentencia, 

que por mí e por mi Ayuno e por mi Penitençia 

que l‟ desafïedes luego con mi carta de creencia. 

 

»Dezidle de todo en todo que, de oy en siete días, 

la mi persona mesma e las conpañas mías 

iremos pelear con él e con sus porfías: 

creo que no s‟ nos tenga en las carneçerías. 

 

»Dadla al mensajero, esta carta leída,  

liévela por la tierra, non la traya escondida, 

que non diga su gente que non fue aperçebida. 

Dada en castro de Ordiales, en Burgos resçebida.» 

 

Otra carta traía abierta e sellada,  

una concha muy grande de la carta colgada: 

aquél era el sello de la dueña nonbrada; 

la nota es aquésta, a Carnal fue enbïada: 
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«De mí, Doña Quaresma, justicia de la mar, 

alguacil de las almas que se han de salvar, 

a ti, Carnal goloso, que no t‟ coidas fartar, 

enbíote el Ayuno por mí desafïar: 

 

»desde oy en siete días, tú e tu almohalla 

que seades conmigo en canpo, a la batalla; 

fasta el Sábado Santo darvos he lid sin falla: 

de muerte o de lisión non podrás escapalla.» 

 

Leí amas las cartas, entendí el ditado, 

vi que venié a mí el un fuerte mandado, 

ca non tenía amor nin era enamorado; 

a mí e a mi huésped púsonos en coidado. 

 

Do tenía a Don Jueves por huésped a la mesa, 

levantñs‟ bien alegre, de lo que non me pesa; 

dixo: «Yo só el alférez contra esta malapresa: 

yo justaré con ella, que cada aðo m‟ sopesa.» 

 

Diome muy muchas gracias por el mi buen conbid, 

fuése e yo fiz mis cartas; díxele al Viernes: «Id 

a Don Carnal mañana, todo esto le dezit, 

que venga aperçebido el martes a la lid.» 

 

Las cartas resçebidas, Don Carnal argulloso 

mostró en sí esfuerço, pero estava medroso: 

non quiso dar respuesta, vino muy acuçioso, 

troxo muy grand mesnada, como era poderoso. 

 

Desque vino el día del plazo señalado, 

vino Don Carnal ante: está muy esforçado, 

de gentes bien guarnidas, muy bien aconpañado: 

serié Don Alexandre de tal real pagado. 

 

Puso en la delantera muchos buenos peones: 

gallinas e perdices, conejos e capones, 

ánades e navancos e gordos ansarones; 

fazían su alardo cerca de los tizones. 

 

Éstos traían lanças de peón delantero, 

espetos muy conplidos de fierro e de madero; 

escudávanse todos con el grand tajadero: 

en la buena yantar éstos vienen primero. 

 

En pos los escudados están los ballesteros: 

los ánsares çeçinas, costados de carneros, 

piernas de puerco fresco, los jamones enteros; 

luego en pos de aquéstos están los caballeros: 
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las puestas de la vaca, lechones e cabritos 

allí andan saltando e dando grandes gritos; 

luego los escuderos, muchos fresuelos friscos, 

que dan de las espuelas a los vinos bien tintos. 

 

Venié buena mesnada rica de infançones: 

muchos buenos faisanes, los loçanos pavones, 

venién muy bien guarnidos, enfiestos los pendones, 

trayén armas estrañas e fuertes guarniçiones; 

 

eran muy bien labradas, tenpradas e bien finas, 

ollas de puro cobre trayén por capellinas, 

por adáragas calderas, sartenes e cozinas: 

real de tan grand preçio no l‟ tenién las sardinas. 

 

Vinieron muchos gamos e el fuerte jabalí: 

«Señor, non me escusedes de aquesta lid a mí, 

que ya muchas vegadas lidié con Don Alí: 

usado sñ de lid, sienpre por end‟ valí.» 

 

Non avié acabado de decir bien su verbo, 

Ahévos ado viene muy ligero el çiervo: 

«Omíllom‟», diz, «señor, yo el tu leal siervo, 

por te fazer servicio ¿non fui por ende siervo?» 

 

Vino presta e ligera al alarde la liebre: 

«Señor», diz, «a la dueña yo le metré la fiebre, 

dalle he sarna e diviesos, que de lidiar no l‟ miembre; 

más querrá mi pelleja quando alguno le quiebre.» 

 

Vino el cabrón montés con corços e torcazas, 

deziendo sus bramuras e muchas amenazas: 

«Señor», diz, «a la dueña, si conmigo la enlazas, 

non te podrá enpesçer con todas sus espinaças.» 

 

Vino su paso a paso el buey viejo lindero: 

«Señor», diz, «a herrén me echat o al yuguero: 

non só para lidiar en carrera nin ero, 

más fágote servicio con la carne e cuero.» 

 

Estava Don Toçino con mucha otra çeçina, 

çidiérbedas e lomos, finchida la cozina, 

todos aperçebidos para la lid malina; 

la dueña fue maestra; non vino tan aína. 

 

Como es Don Carnal muy rico enperador 

e tien‟ por todo el mundo poder como seðor, 

aves e animalias, por el su grand amor, 

vinieron muy omildes, pero con grand temor. 
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Estava Don Carnal ricamente assentado, 

a mesa mucho farta, en un rico estrado, 

d‟esas muchas vïandas era bien abastado; 

delante sí juglares, como omne mucho onrado. 

 

Estava delante sí su alférez omil, 

el inojo fincado, en la mano el barril: 

tañía a menudo con este añafil; 

parlava mucho el vino, de todos alguacil. 

 

Desque vino la noche, mucho después de çena, 

que tenía cada uno ya la talega llena 

para entrar en fazienda con la dueña serena; 

adormiéronse todos después de «en ora buena». 

 

Esa noche los gallos con grand miedo estovieron, 

velaron con espanto nin punto non dormieron: 

non avié maravilla, que sus mujeres perdieron; 

por end‟ se alboroçaron, del roído que oyeron. 

 

Faza la medianoche, en medio de las salas, 

vino Doña Quaresma: «¡Dios Señor, Tú me valas!»; 

dieron bozes los gallos, bateron de las alas, 

fueron a Don Carnal aquestas nuevas malas. 

 

Como avía el buen omne sobramucho comido, 

con la mucha vïanda mucho vino bevido, 

estava apesgado e estava adormido; 

por todo el su real entró el apellido. 

 

Todos amodorridos fueron a la pelea, 

pusieron las sus azes, ninguno non pletea; 

la conpaña del mar las sus armas menea: 

viniéronse a ferir deziendo todos: «¡Ea!» 

 

El primero de todos que ferió a Don Carnal, 

fue el puerro cuelloalvo e feriólo muy mal: 

fízole escopir flema: ésta fue grand señal; 

tovo Doña Quaresma que era suyo el real. 

 

Vino luego en ayuda la salada sardina, 

firió muy reziamente a la gruesa gallina: 

atravesósle en el pico e afogóla aína; 

después a Don Carnal falsól la capellina. 

 

Vinién las grandes mielgas en esta delantera, 

los verdeles e xibias guardan la costanera; 

buelta es la pelea de muy mala manera: 

cayé de cada cabo mucha buena mollera. 
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De parte de Valençia venían las anguillas, 

salpresas e trechadas, a grandes manadillas, 

davan a Don Carnal por medio de las costillas; 

las truchas de Alverche dávanle en las mexillas. 

 

Aý andava el atún como un bravo león, 

fallñs‟ con Don Tozino, díxol mucho baldñn; 

si non por la Çeçina, que l‟ desvïñ el pendñn, 

diérale a Don Lardón por medio del coraçón. 

 

De parte de Byona venién muchos caçones: 

mataron las perdizes, castraron los capones; 

del río de Henares venién los camarones, 

fasta en Guadalquivir ponién sus tendejones. 

 

Allí con los navancos lidian barvos e peçes; 

diz la pixota al puerco: «¿Dó estás, que non paresces? 

Si ante mí te paras, darte hé lo que meresçes; 

çiérrate en la mesquita, non vayas a las prezes.»  

 

Allí vino la lixa en aquel desbarato, 

trayé muy duro cuero con mucho garavato, 

a costados e a piernas dávales negro rato: 

ansí trava[va] d‟ellos como si fuese gato. 

 

Recudieron del mar, de piélagos e charcos, 

conpañas mucho estrañas e de deviersos marcos: 

trayén armas muy fuertes e ballesteros arcos: 

más negra fue aquésta que non la de Alarcos. 

 

De Sant Ander vinieron las bermejas langostas, 

trayén muchas saetas en sus aljavas postas, 

fazién a Don Carnal pagar todas las costas: 

las plazas que eran anchas fazíansele angostas. 

 

Fecho era el pregón del año jubileo, 

para salvar sus almas avién todos deseo: 

quantos son en la mar venían al torneo; 

arenques e vesugos vinieron de Bermeo. 

 

Andava ý la utra con muchos conbatientes, 

feriendo e matando de las carnosas gentes; 

a las torcazas matan las sabogas valientes, 

el golhín al buey viejo derribóle los dientes. 

 

Sávalos e albures e la noble lanprea 

de Sevilla e de Alcántara venién a levar prea; 

sus armas cada uno en Don Carnal enplea: 

non le valía nada desçeñir la correa. 
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Bravo andava el tollo, un duro villanchón: 

tenía en la su mano grand maça de un trechón, 

dio en medio de la fruente al puerco e al lechón, 

mandó que los echasen en sal de Villenchón. 

 

El pulpo a los pavones non les daba vagar, 

nin aun a los faisanes non dexava bolar, 

a cabritos e a gamos queriélos afogar: 

como tien‟ muchas manos, con muchos pued‟ lidiar. 

 

Allí lidian las ostias con todos los conejos; 

con la liebre justavan los ásperos cangrejos; 

d‟ella e d‟ella parte danse golpes sobejos: 

de escamas e de sangre van llenos los vallejos. 

 

Allí lidia el conde de Laredo muy fuerte, 

congrio çeçial e fresco; mandóle mala suerte 

a Don Carnal siguiendo, llegándol a la muerte: 

estava mucho triste, non falla qué l‟ confuerte. 

 

Tomó yaquanto esfuerço e tendió su pendón, 

ardit e denodado, fués‟ contra Don Salmñn; 

de Castro de Urdiales llegaba esa saçón: 

atendiól el Fidalgo, non le dixo de non. 

 

Porfïaron grand pieça e pasaron grand pena; 

si a Carnal dexaran, diérale mal estrena, 

mas vino contra él la gigante ballena: 

abraçóse con él, echól en el arena. 

 

Las más de sus conpañas éranle ya fallesçidas: 

muchas d‟ellas murieron e muchas eran foídas; 

pero, ansí apeado, faz grandes acometidas, 

defendióse quanto pudo con manos enflaqueçidas. 

 

Como estava ya con muy pocas conpañas, 

el jabalín e el çiervo fuyeron a las montañas; 

todas las otras reses fuéronle muy estrañas: 

los que con él fincaron non valién dos castañas. 

 

Si non fues‟ la çeçina con el grueso toçino,  

que estava amarillo, de días mortezino, 

que non podié de gordo lidiar sin el buen vino, 

estava muy señero, çercado e mesquino. 

 

La mesnada del mar fízose un tropel: 

fincaron las espuelas, dieron todos en él, 

matar non lo quisieron, ovieron duelo d‟él: 

a él e a los suyos metieron en un cordel. 
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Troxiéronlos atados por que non escapasen, 

diéronlos a la dueña ante que se aforrasen; 

mandó Doña Quaresma que a Carnal guardasen 

e a Doña Çeçina con el Toçino colgasen. 

 

Mandólos colgar altos, bien como atalaya, 

e que a descolgallos ninguno ý non vaya; 

luego los enforcaron de una viga de faya; 

el sayón va deziendo: «Quien tal fizo, tal aya.» 

 

Mandñ a Don Carnal que l‟ guardase el Ayuno 

e él fuese carçelero que no l‟ viese ninguno, 

si non fuese doliente o confesor alguno, 

e a comer le diesen al día manjar uno.”
725

 

 

 

9- Escena trala liberación de Don Carnal, estrofas 1210-1215 do Libro de 

buen amor 

“Vigilia era de Pascua, abril çerca pasado, 

el sol era salido, por el mundo rayado: 

fue por toda la tierra grand roído sonado 

de dos enperadores que al mundo han llegado. 

 

Estos enperadores Amor e Carnal eran; 

a resçebirlos salen quantos que los esperan, 

las aves e los árboles noble tiempo averan; 

los que Amor atienden sobre todo se esmeran. 

 

A Don Carnal resçiben todos los carniçeros 

e todos los rabís con todos sus aperos; 

a él salen triperas taniendo sus panderos: 

de muchos que corren monte llenos van los oteros. 

 

El pastor lo atiende por fuera de carrera: 

taniendo su çanpoña e los albogues espera; 
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su moço, el caramillo, fecho de cañavera; 

tañía el rabadán la çítola trotera. 

 

Por el puerto asoma una seña bermeja, 

en medio una figura: cordero me semeja; 

vienen derredor d‟ella, balando, mucha oveja, 

carneros e cabritos con su chica pelleja. 

 

Los cabrones valientes, muchas vacas e toros, 

más vienen çerca d‟ella que en Granada ay moros; 

muchos bueïs castaños, otros hoscos e loros: 

non lo conprarié Dario con todos sus thesoros.”
726

 

 

10- Prólogo do Libro de los juegos: acedrex, dados e tablas 

“Porque toda manera de alegría quiso Dios que oviessen los omnes en sí 

naturalmientre por que pudiessen sofrir las cueítas e los trabajos cuando les viniessen, 

por end los omnes buscaron muchas maneras por que esta alegría pudiessen aver 

complidamientre. Onde por esta razón fallaron e fizieron muchas maneras de juegos e 

de trebejos con que se alegrassen: los unos, en cavalgando assí como bofordar e a 

alançar, e tomar escud e lança,  e tirar con ballesta o con arco, o otros juegos de cual 

manera quiere que sean que se pueden fazer de cavallo, e comoquiere que ello se torne 

en usu e en pro de fecho de armas, porque non es esso mismo llámanle juego; e los otros 

que se fazen de pie son assí como esgremir, luchar, correr, saltar, echar piedra o dardo, 

ferir la pellota e otros juegos de muchas naturas en que usan los omnes los miembros 

por que sean por ello más rezios e reciban alegría; los otros juegos que se fazen seyendo 

son assí como jogar acedrex e tablas e dados e otros trebejos de muchas maneras. E 

comoquiere que todos estos juegos son muy buenos cadaúnos en el tiempo e en el logar 

ó conviene, peró porque estos juegos que se fazen seyendo son cutianos e se fazen tan 

bien de noche como de día, e porque las mugieres que non cavalgan e están encerradas 

an a usar d‟esto, e otrossí los omnes que son viejos e flacos o los que han sabor de aver 

sus plazeres apartadamientre por que non reciban en ellos enojo nin pesar, o los que son 

en poder ageno, assí como en prisión o en cativerio o que van sobre mar, e 

comunalmientre todos e aquellos que han fuerte tiempo, porque non pueden cavalgar 

nin ir a caça ni a otra parte e han por fuerça de fincar en las casas e buscar algunas 

maneras de juegos con que hayan plazer e se conorten e no estén baldíos.”
727
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11- Lei das Partidas na que se menciona os xogos. 

“Alegrías hay otras, sin las que dijimos en las leyes ante de esta, que fueron 

halladas para tomar hombre conhorte en los cuidados e en los pesares cuando los 

hubiesen. E éstas son oír cantares e sones de instrumentos, e jugar ajedrez, o tablas, o 

otros juegos semejantes de éstos. E eso mismo decimos de las historias, e de los 

romances, e los otros libros que hablan de aquellas cosas de que los hombres reciben 

alegría e placer. E aunque cada una de estas fuese hallada para bien, con todo esto no 

debe hombre de ellas usar sino en el tiempo que conviene, e de manera que haya pro e 

no daño. E más conviene esto a los reyes que a los otros hombres, pues ellos deben 

hacer las cosas muy ordenadamente, e con razñn. […] Mas de los otros juegos que de 

suso mostramos, no deben de ellos usar si no para poder perder cuidado e recibir de 

ellos alegría, e no para codicia de ganar por ellos, pues la ganancia que de esto viene no 

puede ser grande, ni muy provechosa. E quien de otra guisa usase de ellos, recibiría por 

esto grandes pesares en lugar de placeres, e tornarse habría como en manera de tahurería 

que es cosa de que vienen muchos daños, e muchos males, e pesa mucho a Dios, e a los 

hombres, porque es contra toda bondad […]”
728

 

 

12- Escena do xogo da pelota, estrofas 144-151 do Libro de Apolonio. 

“Aún por venir era la ora de yantar, 

salliénse los donzelles fuera a deportar; 

comenzaron luego la pellota jugar, 

que solìan ha esse tiempo esse jugar. 

 

Metióse Apolonio, maguer mal adobado, 

con ellos al trebeio, su manto afiblado; 

abinié en el juego, fazié tan aguisado 

como si fuesse de pequenyo hí criado. 

 

Fazìala yr derecha quando le daua del palo, 

quando la reçibié nol‟ sallìa de la mano; 

era en el depuerto sabidor e liuiano: 

entendrié quien se quiere que non era villano. 
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El rey Architartres, cuerpo de buenas manyas, 

salliése ha deportar con sus buenas companyas; 

todos trayén consigo sus vergas e sus canyas, 

eguales e bien fechas, derechas e estranyas. 

 

Touo mientes ha todos, cada huno cómo jugaua, 

cómo ferié la pella o cómo la recobraua; 

vio en la rota, que espessa andaua, 

que toda la meioría el pobre la leuaua. 

 

Del su continiente ouo grant pagamiento, 

porque toda su cosa leuaua con buen tiento; 

semeiñl‟ omne bueno, de buen entendimiento; 

de deportar con éll tomó grant taliento. 

 

Mandó posar los otros, quedar toda la rota; 

mandó que les dexassen a amos la pellota. 

El capdiello de Tiro, con su mesquindat toda,  

bien se alimpiaua los oios de la gota. 

 

Ouo gran pagamiento Architrastes del juego; 

que grant omne era entendiógelo luego. 

Dixo al peregrino: «Amigo, yo te ruego 

que yantes oy comigo, non busques otro fuego».”
729

 

 

13- Ordenanza das confrarías da cidade de Ourense para a procesión do 

Corpus Christi, ano 1437. 
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“Ena çidade d‟Ourense, viinte e sete dias do mes de mayo, ano Domini mº 

CCCCXXXVII anos, enos paaços e curral do moyto onrrado padre e señor don 

Diego, obispo d‟Ourense, estando y presente o dito seðor et os juises e rejedores 

et procurador da dita çidade, logo o dito señor obispo, con acordo dos ditos 

juises e rejedores e procurador, ordenaron que por rasón que era discordia ontre 

las confrarías da dita çidade en cómo devían de andar eno dia do Corpo de Deus 

quando andase por la dita çidade, por ende diseron que ordenauan e mandauan 

que andasen as ditas confrarías ordenadas en la maneira que se sige: 

Esta he a ordenança e regra que ordenaron o señor obispo con acordo dos juises 

et rejedores da çibdade d‟Ourense que se fesese en dia do Corpo de Deus das 

confrarías da dita çibdade. As quaes ordenaron en esta maneira que se sige: 

Iten, primeiramente, que a confraría dos carniçeiros con seu touro que ande de 

diante con seus ofiçios, segundo que an acostumado. 

Iten, que ande logo a segunda confraría depús os carniçeiros, a confraría de San 

Migeel, que son os ferreiros, con seus ofiçios, segundo que an acostumado. 

Iten, que ande logo a terçeira confraría depús la de San Migeel, a confraría de 

Santa Oufémea, que he dos çapateiros, con seus ofiçios et coquetriz, segundo 

que ha acostumado. 

Iten, logo a quarta confraría que ande depús la de Santa Oufémea, a confraría de 

San Sabastián, con seus jogos et ofiçios. 

Iten, que ande logo a quinta confraría depús la de San Sabastián, a confraría de 

Santa María a Madre, que he dos mercadores e alfayates, con seus jogos et 

ofiçios. 

Iten, logo a sesta confraría que depús la de Santa María a Madre, a confraría do 

Corpo Santo, con seus çirios et ofiçios.  

Et asy ordenaron o dito señor obispo e juises et rejedores el procurador que 

andasen as ditas confrarías ordenadas hua despús outra, segundo dito he et que 

nehua delas non fose ousada de tomar outra ordenança nen regra nenhua sen 

sejan ousados de tornar atrás nen levanten roydos nen boltas, so pena de 

seysçentos mrs, et ordenaron mays os ditos juises et rejedores que se algua 

persona matar a outro que moyra por elo, et se dar ferida, que pase por a pena 

que for achado en dereyto que mereçe et page mays os ditos DC mrs de pena. 

Feyta a XXVII de mayo do dito ano. Testemunyas: Afonso de la Barrera e Pero 

de Penalva, criados do dito Afonso Ans da Lagea e Pedro Carniçeiro e Martín 

Peres de Trella.”
730

 

 

14- Texto de Nicolás Tenorio sobre o “xogo do galo”. 

“Chegado o Xoves de Compadres, pola maðá na escola, os nenos escollen quén 

deles será Rei de galos do ano e as nenas nomean á Raíña, escollendo xeralmente aos 

fillos dalgunha das familias acomodadas, aínda que pode selo calquera. Desde este día o 
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Rei ten os seus cabalos; dous rapaces que o levan desde a casa á escola sobre os 

ombreiros, e a raíña os seus; outros dous que fan con ela igual que co Rei. Ao saír da 

escola, o Rei sube sobre os ombreiros dos cabalos, e seguidos dos demais rapaces que 

cantan –Viva el Rey- muera el gallo- cuatrocientos y un caballo- nun ton especial, o 

levan polo pobo á escola das nenas onde recollen á raíña e se unen as rapazas, e , todos 

xuntos, e sempre cantando, levan os reis ás súas casas, primeiro ao rei e despois á raíña. 

Estes asómanse ao balcón das súas casas respectivas, e desde aí botan aos acompañantes 

castañas secas para obsequialos, os que agardan na rúa cantando: Viva el Rey, muera el 

gallo, etc. O mesmo repiten mañá e tarde tódolos demais días ata o xoves de comadres, 

e durante a semana os rapaces maiores encárganse de mercar os galos que sacrifican 

despois na festa. A compra a fan entre todos, a escote, agás o Rei e a Raíña, que cada un 

dá o seu. 

A tarde anterior ao día de comadres non hai escola, todos teñen vacacións co 

obxecto de que poidan facer as bandeiras que servirán ao día seguinte. O que por este 

distrito chaman bandeiras, denominan revoleras noutros, e as confeccionan cunha caña 

ou vara delgada na que nun dos extremos suxeitan cun alfinete groso unhas como aspas 

feitas de papel de color que postas de fronte, cando o rapaciño corre, dan voltas rápidas 

co vento. O xoves de comadres é o día principal da festa; pola mañá, á sinal do tambor 

ou toque de gaita, que percorre as rúas da aldea, reúnense todos os rapaces e armados de 

bandeiras van buscalos reis cantando sempre –Viva el Rey- muera el gallo- 

cuatrocientos y un caballo-, os pasean pola aldea ou a vila ata saír ao campo a un lugar 

chan; en Viana do Bolo é o toural ou campo da feira. Os maiores levan os galos, e 

chegados sentan aos reis nun lugar preferente e ao toque de tambor ou da gaita soltan o 

primeiro galo. Nese momento todos son berros e algarabía, os rapaces armados das súas 

bandeiras corren detrás do animaliño, e corren e corren ata que o atordan e cansan; 

chegado este caso cóllese este e sóltase outro que segue a mesma sorte, e así tódolos 

demais agás dous que deixan para a pelexa. Efectúase diante dos reis; os rapaces forman 

unha roda, dentro soltan os galos que teñen que pelexar, algunhas veces case á forza, e 

cando os animais se cansan, acaba esta parte da festa que presenciou toda a xente 

desocupada, levándose aos reis ás súas casas na mesma forma que os trouxeron, do que 

resulta en definitiva rapaces e galos cansados e bandeiras rotas. 

Despois que conclúe a corrida dos galos vén o banquete. […] 

Á tardiña continúa a festa; ao toque de tambor ou son da gaita reúnese a 

multitude, levando os encargados dos galos corridos pola mañá e os de pelexa; van polo 

Rei, o conducen ata a casa da Raíña, e na súa porta comeza a matanza dos animais que 

presencian ámbolos dous. Cruzan a rúa cunha corda da que atan cada extremo un ao 

balcón da casa da Raíña e o outro ao da casa de enfronte, do centro colgan un dos galos 

polas patas de maneira que un rapaz poda alcanzar a cabeza do animal alargando o 

brazo; calquera deles, armado dun sable vello, adiántase ata o lugar onde pende o galo, 

recita versos burlescos referentes ás cousas que aconteceron na vila ou aldea durante o 

ano, e acabados, dá de estocadas na cabeza do pobre animal ata que o mata. Os Reis 

presencian a escena desde o balcón. O mesmo se repite diante da casa do Rei, do Mestre 

da escola, da Mestra e algunha das situadas na praza do poboado, terminando a festa co 

que chaman la gallina ciega. Dentro dun montón de terra, de xeito que non se lles vexa 

máis que a cabeza e atado para que non se mova colocan o último galo. Por quenda, 

vendan os ollos aos rapaces e o vendado sable en man, pasa cerca do montón onde está 
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o galo lanzándolle estocadas aos berros e algarabía dos outros. Coa morte do galo 

remata todo, regalándolle os cadáveres aos mestres.”
731

 

 

15- Escena de relacións carnais e da metáfora do xogo de da froita, estrofas 

860-867 do Libro de buen amor. 

“Mas çierto, fija seðora, yo creo que vñs cuidades 

olvidar o escusar aquello que más amades; 

esto vós non lo pensedes, nin coidedes nin creades 

que si non la muerte sola non parte las voluntades. 

 

Verdat es que los plazeres conortan a las de vezes, 

por ende, fija señora, id a mi casa a vezes: 

jugaremos a la pella e a otros juegos raezes, 

jugaredes, folgaredes e darvos he ¡ay, qué nuezes! 

 

Nunca está mi tienda sin fruta a las loçanas: 

muchas peras e duraznos, ¡qué çidras e qué mançanas! 

¡Qué castañas, qué piñones e qué muchas avellanas! 

Las que vós queredes mucho, çestas vos serán más sanas.   

 

Desde aquí a la mi tienda non ay sino una pasada, 

en pellote vos iredes como por vuestra morada; 

todo es aquí un barrio e vezindat bien poblada: 

poco a poco nos iremos jugando sin reguarda. 

 

Idvos tan seguramente conmigo a la mi tienda, 

como a vuestra casa, a tomar buena merienda; 

nunca Dios lo quiera, fija, que de allí nasca contienda: 

iremos calla callando, que otre non nos lo entienda. 
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Los omnes, muchas vegadas, con el grand afincamiento, 

otorgan lo que non deven, mudan su entendimiento; 

quando es fecho el daño, viene el arrepentimiento: 

çiega es la muger seguida, non tiene seso nin tiento. 

 

Muger e liebre seguida, mucho corrida, conquista, 

pierde el entendimiento, çiega e pierde la vista: 

non vee redes nin lazos, en los ojos tiene arista; 

andan por escarneçerla, coida que es amada e quista. 

 

Otorgóle Doña Endrina de ir con ella fablar, 

a tomar de la su fruta e a la pella jugar: 

«Señora», dixo la vieja, «cras avremos buen vagar, 

yo me verné para vñs, quando viere que ay logar.»”
732

 

 

16- Tres cantigas de romaría do trobador Afonso Lopez de Baian: 

esperanza de ver ao amado, desengano e desexo de discreción. 

“Disseron-mi ûas novas, de que m‟ é mui gran ben, 

ca chegou meu amigo, e, se el ali ven, 

a Santa Maria das Leiras, 

irei, velida, se i ven meu amigo. 

 

Disseron-mi ûas novas, de que ei gran sabor, 

ca chegou meu amigo, e, se el ali fôr, 

a Santa Maria das Leiras, 

irei, velida, se i ven meu amigo. 
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Disseron-mi ûas novas, de que ei gram prazer, 

ca chegou meu amigo, mais eu, polo veer, 

a Santa Maria das Leiras, 

irei, velida, se i ven meu amigo. 

 

Nunca con taes novas tan leda foi molher 

com‟ eu sóo con estas, e, se [el] i veer, 

a Santa Maria das Leiras, 

irei, velida, se i ven meu amigo.” 

 

 

“Fui eu, fremosa, fazer oraçon, 

non por mia alma, mais que viss‟ eu i 

o meu amigo, e, poi-lo non vi, 

vedes, amigas, se Deus mi perdon, 

gram dereit’ é de lazerar por en, 

pois el non vêo, nena ver meu ben. 

 

Ca fui eu chorar [destes] olhos meus, 

mias amigas, e candeas queimar, 

non por mia alma, mais polo achar, 

e, pois non vêo, nen o dusse Deus, 

gram dereit’ é de lazerar por en, 

pois el non vêo, nena ver meu ben. 

 

Fui eu rogar muit‟ a Nostro Senhor, 

non por mia alma candeas queimar, 

mais por veer o que eu muit‟ amei 

sempr‟, e non vêo o meu traedor; 
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gram dereit’ é de lazerar por en, 

pois el non vêo, nena ver meu ben.”
733

 

 

 

“Por fazer romaria, pug‟ en meu coraçon, 

a Santiag‟, un dia, por fazer oraçon 

e por veer meu amigo logu’ i. 

 

E sse fezer tenpo, e mha madre non for, 

querrey andar mui leda, e parecer melhor, 

e por veer meu amigo logu’ i. 

 

Quer‟ eu ora mui cedo provar se poderey 

hir queymar mhas candeas, con gran coita que ey, 

e por veer meu amigo logu’ i.”
734

 

 

17- Cantigas de amigo na fonte: vixilancia da nai e lavar cabelos. 

-“Digades, filha, mia filha velida, 

porque tardastes na fontana fría?” 

-“Os amores ei”. 

 

-“Digades, filha, mia filha louçana, 

porque tardastes ma fría fontana?” 

-“Os amores ei”. 

 

-“Tardei, mia madre, na fontana fría, 

cervos do monte a augua volvían. 
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Os amores ei. 

 

Tardei, mía madre, na fría fontana, 

cervos do monte volvían a augua. 

Os amores ei. 

 

-“Mentís, mia filha, mentís por amigo, 

nunca vi cervo que volvess‟ o río”. 

-“Os amores ei”. 

 

-“Mentís, mia filha, mentís por amado, 

nunca vi cervo que volvess‟ o alto”. 

-“Os amores ei”. 

 

 

“Fostes, filha, eno bailar 

e rompestes í o brial. 

Pois o namorado í ven 

esta fonte seguídea ben, 

pois o namorado í ven. 

 

Fostes, filha, eno loir 

e rompestes í o vestir. 

Poilo cervo í ven 

esta fonte seguídea ben, 

poilo cervo í ven. 

E rompestes í o brial 

que fezestes ao meu pesar. 

Poilo cervo í ven 
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esta fonte seguídea ben, 

poilo cervo í ven. 

 

E rompestes í o vestir 

que fezestes a pesar de min. 

Poilo cervo í ven 

esta fonte seguídea ben, 

poilo cervo í ven.” 

 

 

“Levñus‟ a louçana, levñus‟ a velida, 

vai lavar cabelos na fontana fría, 

leda dos amores, dos amores leda. 

 

Levñus‟ a velida, levñus‟ a louçana, 

vai lavar cabelos na fría fontana, 

leda dos amores, dos amores leda. 

 

Vai lavar cabelos na fontana fría, 

Passou seu amigo que lhi ben quería, 

leda dos amores, dos amores leda. 

 

Vai lavar cabelos na fría fontana, 

passa seu amigo que muit‟ a amava, 

leda dos amores, dos amores leda. 

 

Passa seu amigo que lhi ben quería, 

o cervo do monte a augua volvía, 

leda dos amores, dos amores leda. 
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Passa seu amigo que a muito amava 

o cervo do monte volvía a augua, 

leda dos amores, dos amores leda.”
735

 

 

18- Carmina burana. 

“Na estaciñn da primavera benigna 

está baixo unha árbore florida 

Xuliana coa súa irmaíña. 

Retr.   Doce amor! 

 Quen de ti nesta estación está privado 

 é máis coitado. 

 

Velaquí que as árbores florecen, 

que os paxaros cantan alegres; 

por iso as mozas se acenden. 

Retr.   Doce amor! 

 Quen de ti nesta estación está privado 

 é máis coitado. 

 

Velaquí que os lirios están en flor 

e que os grupos de mozas ofrecen como don 

ao máis grande dos deuses cancións. 

Retr.   Doce amor! 

 Quen de ti nesta estación está privado 

 é máis coitado. 

 

Se á que desexo puidera ter 
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baixo a follaxe na foresta, 

daríalle bicos con pracer. 

Retr.   Doce amor! 

 Quen de ti nesta estación está privado 

 é máis coitado.”
736

 

 

19- Cantiga das conversas entre mozos. 

“Amiga, voss‟ amigo vi falar 

oje con outra, mais non sey en qual 

razon falavam, assy Deus m‟ enpar, 

nen se falavam por ben, se por mal”. 

“Amiga, fale con quen x‟ el quiser 

enquant‟ eu d‟ el, com‟ estou, estever; 

 

c‟ assy tenh‟ eu meu amigo en poder, 

que quantas donas eno mundo son 

punhen ora de lhi fazer prazer, 

mh‟ o non tolherán se [per] morte non”. 

“Amiga, med‟ ei de prenderdes hi 

pesar, ca já m‟ eu vi quen fez assy; 

 

e vñs faredes, poys en voss‟ amor 

[vós] vus esforçades tanto no seu, 

[qu]e vós vus acharedes én peyor 

ca vós cuydades e digo-vo-l‟ eu”. 

“Amiga, non, ca mi quer mui gram ben 

e sey que tenh‟ e[n] el, et el que ten 
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en min, ca nunca nus partirán já; 

se non per morte nus podem partir, 

e, poys eu esto sey, hu al non á, 

mando-me-lh‟ eu falar con quantas vir”. 

“Con voss‟ esforç‟, amiga, pavor ey 

de perderdes voss‟ amigo, ca sey, 

 

per bôa fe, outras donas que an 

falad‟ en como vo-lo tolherám”. 

 

“Amiga, non, ca o poder non é 

seu, nen d’ elas, mays meu, per bôa fe”.
737

 

 

20- Cantiga coa concepción relativa do tempo 

“Sen meu amigo manh‟ eu senlleira 

e sol non dormen estes olhos meus 

e, quant‟ eu posso, peç‟ a luz a Deus 

e non mi-a dá per nulha maneira, 

mais se masesse con meu amigo, 

a luz agora seria migo. 

 

“Quand‟ eu con meu amigo dormia, 

a noite non durava nulha ren, 

e ora dur‟ a noit‟ e vai e ven, 

non ven [a] luz, nen pareç‟ o dia, 

mais se masesse con meu amigo, 
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a luz agora seria migo. 

 

E, segundo, com‟ a mi parece, 

comigo man meu lum‟ e meu senhor, 

ven log‟ a luz, de que non ei sabor, 

e ora vai noit‟ e ven e crece,  

mais se masesse con meu amigo, 

a luz agora seria migo. 

 

Pater nostrus rez‟ eu mais de cento, 

por aquel que morreu na vera cruz, 

que el mi mostre mui ced[o] a luz, 

mais mostra-mi as noites d‟ avento, 

mais se masesse con meu amigo, 

a luz agora seria migo.”
738
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Imaxes: 

 

21- Representación do mes de febreiro no calendario que estaba situado 

na fachada norte da catedral de Santiago. 
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22- Canzorros da igrexa de San Pedro de Angoares (Ponteareas): 

grotesco moralizante. 

 

 
Representación dos pecados da gula, luxuria e ira e alusión ao maléfico e 

diabólico
739

. 
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