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o PAN DAS ÁNIMAS ., 
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M. M andianes 

Entre os vivos deste mundo e do outro hai unha serie de intercambios. 
Os deste mundo levantan ó ceo pregarias e mandan ter misas polo eterno 
descanso dos do outro mundo. Os deste mundo para axudar ós do outro 
mundo a repousar en paz, ráchanlle-lo hábito, colocan no seu sitio os 
marcos que aqueles cambiaron en vida e non puideron ou non quixeron 
levar ó seu lugar antes de morreren; rezan, teñen misas e organizan proce
sións polo seu eterno descanso. Os do outro mundo alonxan pestes que 
dezman os animais domésticos, dominan as tormentas que ameazan as 
colleitas, atraen a chuvia necesaria cando a seca asola a comarca e fan 
aparece-los animais e obxectos perdidos. 

1.- FACER O PAN. 

Na diócese de Ourense, durante a Idade Media pagábase o dezmo polo 
pan de ccnteo e de trigo. O centeo sementábase entre San Miguel, 29 de 
setembro, e Nosa Señora do Rosario, 7 de outubro. A seitura comeza 
polo 16 de xullo, día de Nosa Señora do Carme; unha semana despois fa
ciase o acarrexo. A malla tiña lugar trinta ou corenta días despois da sei
tura, por volta do quince de agosto. A limpa faciase uns días despois da 
malla. As mulleres Ían ó muíño e amasaban a fariña para cocer, pero eran 
os homes quen quentaban o forno; pódese, logo, dicir que o muíño era un 
lugar feminino como o espacio doméstico: a casa e as súas dependencias 
(cociña, sobrado, cortes); e o forno masculino, como o palleiro e o patio, 
que son lugares interiores con respecto á rúa pero exteriores con respecto 
ás outras dependencias domésticas.' 

1.- Cfr. M. Mandianes, HA seitura na rexión da Limia", Grial, XXI, 81(1983), pp. 287-300. Este tra
bailo no é outra cousa que unhas notas sobre o pan para encoraxar a algún rapá a que encete unha 
tesis de doutoramente sobre o mesmo; tería material de abondo. O tema está sendo moi estudiado en 
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Son as mulleres quen fan a bica do entroido e os roscos para as festas e 
para os banquetes dos ritos de pasaxe. Cando cocía o fomo do pobo, tó
dolos pobres dos arredores xuntábanse na porta, elevaban oracións polo 
eterno descanso dos mortos da casa que cocía naquel momento e pedían 
pan. "Cónstanos pola visita que moitas persoas teñen costume de facer 
unhas cruces de masa do primeiro pan novo que collen e póñenas derriba 
da arca na que gardan o pan cocido, crendo que aquela superstición e ce
rimonia vai nultiplica-Io pan e non se estragará''2. En Loureses (Ourense), 
cando hai convidados na casa e o pan cae ó chan e queda do revés, crese 
que hai que ter coidado con eles porque poden te-la intención de roubar
lles. 

O centeo e o trigo, tanto en gran corno cocidos, son utilizados adoito 
con viño e outros elementos na medicina popular. Para apartala os días 
de tormenta puñan a pa e a vasoira de varre-Io fomo dereitas a carón da 
fiestra da casa que miraba cara ó lado de onde viña. Nas actas dos xuízos 
da Inquisición en Galicia fanse frecuentes referencias ó pan que as meigas 
utilizaban para facer meigallos.3 Os homes da Limia (Ourense), tódolos 
días ben cediño, antes de saíren da casa tornaban unha copa de caña cun 
cacho de pan "para combate-lo frío", dicían eles, pero tamén a tornaban 
no verán cando ía calor. Mais sen dúbida era tamén para defenderse das 
meigas que podían atacalos, sobre todo nas encrucilladas dos camiños a 
esas horas porque, corno di un refrán: "das nove ás dez deixa o camiño a 
quen lle corresponda", é dicir, ós habitantes do outro mundo que saen 
dos seus lugares habituais de residencia e percorren a parroquia polos ca
rreiros que utilizaban para ir á misa os domingos. 

2.- O PAN 1 O CICLO DA VIDA. 

Despois do bautismo, o pai do neno ofrecía na sancristía ós padriños e 
ó cura unha merenda na que el non participaba. Na maior parte de Gali
cia non se facía un gran banquete o día do bautismo; nalgúns lugares fa
cían torradas de pan rebozadas en ov04. Ata a idade de tres ou catro anos 

Toda Europa, eu mesmo xa asitín a varios congresos en Italia i Belxica sobre o pan i a Comunidade 
Económica Europea está a pagar programas de etudo sobre "O pan en Europa" realizados por investi
gadores portugueses, franceses. belgas y españoles. 

2.-Synodicon Hispanum I(Madrid, BAC, 1981), p. 74. O roscón e a bica de fariña de trigo e ovo ser
ven de postres nos días de festas sinalados da comunidade doméstica, aldeana e parroquial. Lasfilloas 
cómense nos días de entroido e os días da mata do porco, e teñen a mesma composición, aínda que di
ferente elaboración. • 

3.- Barreiro, Brujos y astrólogos en la Inquisición de Galicia (Madrid, Akal, 1973), pp. 113-114. 
136; Rodríguez López, Superticiones e Galicia (Lui/.o, Celtica, 1974), p. 155; Lis Ouiben. La medicina 
popular en Galicia (Madrid, Akal, 1980), pp. 61, 

4 .- Encuesta del Ateneo e Madrid, 1901: 1, D, 6.6. 
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o neno non saÍa da casa e, se o fada, era acompañado por un membro 
maior da mesma e, na maioría dos casos, protexido por un anaco de pan 
e, se cadra, dunha castaña, atados ó pescoz05 e pola gorriña do bautismo. 

O día da petición de man da noiva, os participantes na cerimonía, que 
tiña lugar a carón do lume do fogar (unha das manifestacións do centro 
do mundo para os galegos), ó final comían pan trigo con chourizos e be
bían viño tinto. O día da voda, antes de saír para a igrexa, os convidados 
comían e bebían a parva, que consistía en pan e augardente. Nalgunhas 
partes de Galicia a xente do cortexo nupcial daba uns anacos de pan que 
levaba no peto a tódolos que atopaba no camiño á ida e á volta da igrexa. 
Á saída da igrexa, os noivos cuns cantos acompañantes ían á casa do cura 
torna-lo roscón e beber unha copa de augardente; algúns autores ven nisto 
unha supervivencia de costumes celtas. Nalgunhas aldeas despois da voda 
dábase ós veciños un anaco de pan, o cane/e/>; na Limia, uns días despois 
da voda, os acabados de casar daban a copa, que consistía nunha copa de 
augardente e un anaco de pan, que logo se substituíu por un anaco de ros
cón. Durante o banquete da voda tiña lugar a regueifa: un gran pan que 
era repartido entre os asistentes; algúns autores din que as rapazas queda
ban excluídas do reparto da regueifa e outros que a moza que quedaba sen 
un anaco tería dificultades para casar. Por extensión, tamén se chamou re
gueifa a todo momento do banquete durante o cal se repartía o pan, nal
gúns lugares chamábanlle bica, coma á do carnaval de Laza. Ás veces a 
noiva abría o baile que se organizaba co adaxo do reparto, bailando co 
pan derriba da cabeza. A madriña regalaba á noiva a rosca da voda, ou re
gueifa7• 

Contra as tres da mañá, no velorio, as mulle res veciñas da casa do 
morto dan unha copa de augardente e unhas galletas, 11 antes daban pan no 
canto de galletas". Noutros lugares de Galicia repartiase pan entre tódo
los asistentes ó velorio. En Carbia, Villaméa, Santa María de Oia e nou
tros lugares, a familia do morto, cando era rica, despois do enterro daba 
pan a tódolos asistentes; nalgúns lugares de Ourense ata mataban un boí 
ou unha vaca para facer un convite xeral a tódolos forasteíros que asísti
ran ó funeral. Segundo as ConstÍtucións Sinodais o día da morte, o día 
dos Fieis Defuntos e nalgunha outra ocasión os galegos comían na igrexa 
o que recolleran polas casas.8 

5.- G. J. de Osma, Catálogo de Azabaches compostelanos (Madrid, 1916), pp. 1-64 
6.- Ateneo, 1901: 11, D; García Ramos, Arqueologíajurídico-consuetudinaria-económica de la re

gión de Galida (J, Ratés, Madrid 1912. Red fascímil de la Xunta sIal, p. 75. 
7.- García Ramos, op. cit., pp. 19-21; Carré, en Carreras i Candí, Geografla del Reino de Galicia. 

Generalidades (Barcelona, s/f), pp. 740-741; V. Risco, Etnografia espiritual e cultural. en R. Otero Pe
draio, Historia da GaUza I(Bauenos Aires, Nós, 1962), p. 565 

8.- Ateneo 1901: I1I, B, b, 3; I1I, B.3,5; I1I, D, c. As Constituciones Sinodales testemuñan que en di
ferentes lugares de Galicia a xente nova pedía polas casas o que ían logo comer á igrexa; á acción de 
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Na zona de Vilardevós (Ourense) a muller levaba no cesto ademais de 
pan, un anaco de carne de porco; chamábanlle a Hviaxe do mortoH, e a 
muller, que sempre era un ha pobre, gardábao para ela. Na parroquia de 
Aguís, ata os anos corenta, unha muller ía no cortexo fúnebre, diante do 
cadaleito, cun cesto de pan á cabeza. Durante os funerais estaba a carón 
da caixa co cesto de pan ó seu pé. Á saída da igrexa repartíao entre todos. 
Todo o mundo se precipitaba ó seu redor, principalmente as nais de fillos 
con defectos. O primeiro anaco que repartía a muller era especialmente 
bo para cura-la xordomudez. Chamábanlle a parva. 

No concello de Forcarei van diante do cadaleito ... varias mulleres le
vando cestas con anacos de pan e botas de viño ... Despois de verificada a 
inhumación, as choradeira comen e beben no mesmo adro-cemiterio, sen
tadas en derredor das cestas. Nalgúns pobos levaban á sancristía a parva: 
pan e viño, para os sacerdotes que viñan de lonxe, e noutros, os dereitos 
pagábanse en viño. En Carbia, Vilameá, Santa María de Oia e noutros lu
gares, a familia do morto, cando era rica, despois do enterro dáballes pan 
a tódolos asistentes; nalgúns lugares de Ourense ata mataban un boí ou 
unha vaca para facer unha invitación xeral a tódolos forasteiros que asis
tiran ó funeral? 

HNo pobo de Buscalque ... concello de Lobios, existía aínda no século 
actual a cerimonia seguinte: a aldea de Buscalque está separada da súa 
igrexa matriz polo río Limia; os seu s veciños teñen que pasar arreo o dito 
río nunha barca da súa propiedade; cando había que conducir algún ca
dáver, o dó acompañábao ata a devandita barca e ó deposita-lo féretro 
nela, o parente máis próximo ou o encargado de presidi-Io cortexo fúne
bre, collía un anaco de pan cocido que poñía sobre o peito do defunto, di
cindo con gravidade e compostura: 'para pasa-lo Xordán', continuando a 
súa marcha logo de tan misteriosas palabrasl/.IO 

3.- O PAN DAS ÁNIMAS. 

Andan de noite polo medio dos camiños vestidas con camisas brancas, 
coma albas de cura, que lles chegan ata os pés, e sempre van descalzas; 
Hninguén viu xamais unha ánima calzada". Ás veces aparécese algunha 

pedir chamábanlle rogas: SH, 1, Mond. 22 (1541), 11: 75; Orense, 18 (1447-1496), 98: (133-134). Por 
extensión semántica, hoxe en día significa pedimento que un labrego fai a outro, xeralmente conveei
ño, para que He preste axuda nunha laboura ou faena, constitúe un servicio de reprocidade e auxilio 
mutuo entre veciños dun mesmo lugar para os traballos do agro, e tamén o grupo que se forma para 
un traballo en común. 

9.' A. Garcia Ramos, op. cit., p. 24; Ateneo 1901: III, D, c 
10.- R. Barros Sílvelo, "Costumbres de las primitivas poblaciones galaicas arraigadas ... ", en Gali

cia Diplomática, n, n. II (1883), p. 86 
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soa mais, polo xeral, aparécense moitas xuntas, como en procesión. Dian
te delas vai un vivo coa cruz que segue o itinerario que elas lle marcaron. 
Ós que encontran na encrucillada invítanos a comer. As ánimas non 
poden atravesar un río, tampouco a serpe, e por iso precisan a axuda dun 
barqueiro, e tampouco poden atravesa-Ios límites da parroquia nin entrar 
nas casas, por iso á l/santa compaña" cómprelle a axuda de quen leve a 
cruz diante da procesión, e vai onde elas lle digan para poder seguilo. 

En Cervantes (Lugo), cando facían o pan, botaban un anaco ó lume ll• 
En Laza, o domingo de carnaval reparten a bica dos peliqueiros, un dos 
personaxes máis coñecidos do carnaval galego, na praza do pobo, ó re
mate da misa parroquial; lévana ata alí nun carro chillón tirado por rapa
ces vestidos con farrapos. No ramo da festa do 3 de maio, en Laza, vai 
atada unha bica. A composición dasfilloas que se comen os días do entroi
do e os días da matanza dos porcos é a mesma cá da bica: fariña, ovos e 
leite. Durante os días do entroido os do outro mundo invaden o espacio 
dos deste, e, entón, comen todos bica e carne de porco (os porcos son o so
porte simbólico da presencia dos do outro mundo dentro do espacio do
méstico) e beben viño en abundancia12. 

Os peregrinos que van a San Andrés de Teixido, as romaxes teñen 
lugar en diferentes épocas do ano pero a auténtica festa celébrase no mes 
de novembro, mes dos defuntos, botan na fonte do Santo un anaco de 
pan, rito que se repite en Galicia dende a noite dos tempos; se o pan flota 
na auga, o santo atenderá a petición do devoto l3, e compran roscas do 
santo, parecidas, pola súa composisicón, á bica e ás ¡moas. Os devotos, 
moitas veces, antes de emprende-la peregrinación a San Andrés, van ó ce
miterio e convidan a tal ou cal morto para que os acompañe á romaxe e 
trátano coma se estivese vivo. Poden falar co defunto e se se deteñen no 
camiño hano de avisar porque o defunto oe pero non ve. Á hora de comer 
ínvitase a un pobre a que sente á mesa na praza do defunto l4. 

Era frecuente, aínda entre os adultos, saír de casa levando un anaco de 
pan nos petos porque podían atoparse coas ánimas e eran obrigados a 
comer con elas o pan nas encrucilladas; se comían do pan que levaban no 
peto poderían, logo do convite, segui-Io seu camiño pero, se comían do 

11.- Murguía, Galicia(Barcelona, D. Cortezo, 1888), p. 178 
12.- F. Cocho, o carnaval en Galicia(Vigo, Xerais, 1989), pp. 113-121; M. Fuentes Canal, "Notas 

eneol da festa de Laza, 3 de mayo", Nós, 33(1920), p. 20; V. Risco e X. Lorenzo, "A festa do 3 de mayo 
en Laza", BReG. XXIV(l945); J. Taboada, "Moros y cristianos en tierras de Laza", Rev. de Dialec. y 
Tradic. Popu. X(1955), pp. 334-352 

13.- Maciñeira, "Las romaxes de San Andrés", en Arxíu de Tradicions populares, fase. IV(sfl), 245 
14.- F. Maciñeira, San Andrés de Teixido (Roe1, A Coruña sft) e "Las romaxes de San Andrés de 

Teixido", Arxiu de Tradicions populares fasc. IV (s/I), pp. 241-247; M. Gondar, Romeiros do alén, op. 
cit., p. 216; A. Fraguas, Romarías e santuarios (Galaxia, Vigo 1988), pp. 33-44; E. Benveníste, Le VQca
bulaire des institutions-européennes (París. Minuit. 1969),1, p. 212 

http:palabrasl/.IO
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delas, estaban obrigados a seguilas. "Na Gudiña e nalgunhas aldeas, 
como Punxeiro e outras, conservan a práctica de coloca-lo día de defun
tos no cemiterio, sobre a sepultura dos mortos, un pan de dúas libras e 
unha xerra de viño". "Nuns lugares póñenlles comida, noutros -Tui- o día 
dos Fieis Defuntos botan un gran toro ó lume para que as ánimas teñan 
onde quentarse". Nas misas celebradas con ocasión da oitava ou do cabo
dano da morte, en Cabia algún familiar deixaba derriba dun dos altares 
da igrexa un pan envolto nun mantell5. 

Os labregos non botaban xamais o pan ó lume; se lles cae un anaco ó 
chan na cociña, cólleno de seguida, límpano, bícano como bican o que lle 
dan ós pobres, e se queda en bo estado, cómeno; se atopan un anaco no 
camiño, cólleno, bícano e colócano nun lugar onde ninguén o poi da 
pisarl6. A noite de Nadal, pola contra, deixaban a mesa sen recoller e bo
taban cachos de pan ó lume para que os comesen as ánimas dos devancei
ros que viñan quentarse; o pan desta noite podíase gardar todo o tempo 
que se quixese porque non se puña reseso. Nalgúns pobos de Galicia fa
cÍaselles unha praza na mesa ós mortos recentes, e limpábase ben o fogar 
e acendíase un lume que, teoricamente debía durar todo o anol7• Tódolos 
anos, por Pascua, a madriña regalaba ó seu afilIado unha rosca. 

4.- O PAN DE HOXE. 

Hoxe en día todos estes traballos fanse mecanicamente. "En Loureses y 
en todos estos povos (fala un home de Loureses) caseque ninguén semen
ta nada de centeo y o pouco que se sementa sementase con tractor, y reco
llese ca cosechadora. Acabouse aquelo de andar detados o longo do suco 
como as lebres mais suxos que pau de galiñeiro. Os turistas i toda isa 
xente que ven por eiqui nos verans dice: que pena que todo aquilo se aca
bara, a seitura, a sega da herba era unha cousa moi bonita. Y nos deci
mos: Dios vaya coelas. Eran moi bonitas para ver pero, andar arrastras 
¡mandaba carallo!, non tiña nada de bonito". 

"Agora, nos como os da capital, compramoslle o pan o panadeiro. Fai 
moito tengo, cando ainda non había estyrada nin viñan os coches, xa viña 
un panadeiro pero só paraba a mula didiante das casas que tiñan un ha 
boa galería y un bon canastro. A mula xa sabía onde tiña que parar. Oxe 
en día para no cruceiro i ond o pozo (fala un home de Loureses) i todas as 
casas compranlle o pan". Pero, ademais, encarganlle os rescos, as bicas i 
as empanadas. No fondo, sai mais barato comprar as cousas que fague

15.- Tenorio, La aldea gallega (Cadiz, 1914), p. 110; Ateneo 1091: III, D, d. 1; Murguía, op. cit., 
pp. 229. 234 

16.- Rodríguez López, op. cit., p. 130-131 
17.- Synodieon Hispanum, op. cit., p. 74 
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las. Moitas das terras de pan levar están hermas; noutras nacen toxos, 
medras pinos ou carballos. A densidade de gran por hectarea traballada 
non compensa o esforzo; "só se fai por necesidade peronon para ganar 
unha cadela". A festa do bautizo, a da primeira comunión y a voda fanse 
nun restaurante. "Os velorios ainda se fan nas casas pero non dan a copa 
nin reparten pan a saida da igrexa nin hai banquete de enterramento". 

Por outra banda, estase a dar un ha recuperación de tradicions que es
tabanse votando a perder, como as roscas de tal ou cual santo, as filloas 
da matanza e do entroido. Sen dúvida, moitas das tradicions que volven, 
volven sen o sentido original, pero, no fondo, "a xente fai esas cousas 
para seguir faguendo o que fagía a xente de antes. Hai moita xente que 
está farta do pan que se compra i torna a facer ela o pan no forno do pai
tio da sua casa ou no forno comunal". Moitos fornos industriais, dandose 
conta disto, voltaron a facer pan tradicional; "así podese comer pan de 
sempre de Xinzo en Madrid, Barcelona y hastra en París". 

CONCLUSIÓN. 

O pan, ademais de cumprir una función alimenticia de primeira orde, 
está revestido dunha significación simbólica importante l8. O pan durante 
a vida axuda a pasa-los límites, a da-lo paso, a integrarse entre os cris
tiáns por cousa do bautismo e a integrarse no grupo dos homes e mulleres 
co adaxo da boda, pero o pan axuda, sobre todo, a pasa-lo río Xordán, 
que é, sen dúbida o límite que separa este mundo do outro; a serpe e as 
ánimas constitúen un límite e o pan facilita o seu paso. O pan está intima
mente ligado á vida do home galego e de xeito especial ós de pasaxe. Os 
mortos en Galicia non morren senón que emprenden unha viaxe e van co
mendo pan e castañas. O calendario popular galego é incomprensible se 
antes non se estudiou a fondo o significado do pan e mailas castañas. As 
castañas cómense case sempre asadas e o pan cocido. Son as mulleres 
quen asan as castañas e cocen o pan. As castañas consúmense durante o 
primeiro período do ano e o pan durante os dous; o consumo ritual das 
castañas está determinado polo calendario, mentres que o do pan vén 
dado principalmente polo ciclo de vida do individuo. 

18.- F. Bouza-Brey, "Ritos agrarios del espíritu de la tierra en Galicia", Rev. de Dialee. y Trad. 
Popu., IX(1953), pp. 66-68; V. Lis Quiben, "Los ensalmos de la elaboración del pan", Rev. de Dial. y 
Trad. Popu. IX(1953), pp. 525-32; M. Mandianes, "Los muertos de Galicia se van de viaje comiendo 
pan", en L'Uomo III (1990), pp. 75-83; M. del M. Llinares, Mouros, op. cit., pp. 146-156. 160-161. 
Tamén se pode decir que comen castañas (M. Mandianes, "Les morts d ela Galice mangnet des cha
tiiignes", Ethnologie europeenne, 6(Bruselas, 1988-89), pp. 142-145) Y que se emborrachan (m. Mandia
nes, "Los muertos se emborrachan", CEG, XL, 105(1992), pp. 189-195). 


