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Meigas: mulleres sanadoras contra a orde 
masculina

Anxos Sumai

O talo da norza negra
Sei onde atopar as plantas. Vou na súa procura e si, velaí están, nos 

mesmos lugares da infancia. A celidonia protéxese detrás do valo que rodea 
un camiño abandonado, os arangaños e o estramonio medran á sombra 
dun casarello. Lamento que xa non se cultive ruda nas hortas, nin malvas, 
tan humildes e olorosas, nos xardíns. Camiño do monte Menlle, fóra da 
aldea, está a carballeira –segue aí– onde medra a norza negra, que nós 
chamamos uvas de can e que noutros lugares de Galicia se coñece como 
cereixa de correola e agarradoira53. Os talos ateigados de acios vermellos 
penduran das pólas dos carballos. É unha visión fermosa, alégrame velos .

O talo da norza negra enfía as mans de mulleres que a recolleron e 
a utilizaron para sandar, pasando dunhas a outras os coñecementos dos 
seus beneficios e aplicacións. Arrinca de hai séculos, ou milenios, esténdese 
polo tempo en que as meigas eran curandeiras sabias, arde canda elas nas 
fogueiras e agarra con forza a lembranza de dúas lendas da aldea de Oeste 
que oín, relatadas por persoas xa falecidas, na década de 1960.

53  Non sei se a saltasebes é esta mesma planta medicinal, Tamus communis, que na aldea usabamos 
para sandar dores de reuma e de artrose e, en xeral, calquera dor ósea e muscular. Refregábanse as 
boliñas vermellas na zona afectada e, tras sentir unha intensa calor, a dor minguaba ou desaparecía. 
Recollíanse, no outono, os talos da norza cargados de acios e pendurábanse en lugares secos e 
aireados, normalmente nas trabes dos faios ou faiados. Tamén se gardaba en botes de cristal: a 
miña nai preparábama así para tela eu de man nos invernos de Compostela.
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O longo proceso da caza de bruxas en Europa, que se estende maioritariamente 
dende o século XV ata o século XVIII, é 
analizado na actualidade en investigacións 
históricas feministas e marxistas como unha 
consecuencia dos cambios económicos, sociais, 
políticos e científicos producidos ao longo dos 
devanditos séculos. No contexto da creación 
dos Estados modernos, prodúcese a transición 
do feudalismo a un nacente capitalismo 
agrario, o que implicou a transformación da 
propiedade rural que, á súa vez, supuxo a 
apropiación da terra de uso comunitario por 
parte da nobreza terratenente, a debilitación 
do dereito consuetudinario e a necesidade 
de aumentar a man de obra tras un tempo 
en que a poboación europea foi arrasada 
por guerras, epidemias de peste e crises de 
subsistencia alentadas pola chegada de ouro e prata do Novo Mundo. Nesta situación de crise 
e de cambio hai un elemento que, de pronto, resulta incontrolable e case subversivo: o mundo 
máxico-numinoso. A práctica da “bruxería” foi convertida nun delito condenable coa morte 
mediante edictos papais, constitucións e actas parlamentarias. Os Estados católicos –a través 
da Inquisición– uníronse aos protestantes –instigadores da caza de bruxas– nunha persecución 
que puxeron por diante dos seus propios conflitos bélicos e relixiosos.

A medida que a propaganda contra a bruxería se estende por Europa, grazas en parte á 
imprenta de tipos móbiles de Gutenberg, emerxe a muller labrega e, xa que logo, a meiga –polo 
seu poder e influencia nas comunidades rurais– como principal obxectivo das delacións. A 
meiga, sabia ou curandeira, é demonizada e perseguida ao asociar os seus poderes de curación 
coa demonolatría. Segundo a escritora Silvia Federici54, ás novas e poderosas clases terratenentes 
«cumpríalles desencantar a sociedade».

Partindo destas observacións de historiadoras e historiadores marxistas e feministas, que 

54  Federici, S. (2010).

Monte Menlle

Norza Negra
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inseriron a caza de bruxas en Europa no conflito de clases no nacente capitalismo rural, relato 
como, na aldea de Oeste, unha lenda de meigas que bailaban libres e ceibas cos cabalos salvaxes 
se transformou nunha lenda de bruxas que se xuntaban co demo. Fágoo dende a memoria e 
a reinterpretación, literaturizada, da miña infancia. Ogallá as palabras creadoras e curativas 
prendan no talo da norza!

Onde medraron os pés: o territorio
Segundo a información recollida e publicada por Pascual Madoz no seu Diccionario 

geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Oeste (Santabaia) está 
situada no concello de Catoira, á esquerda do río Ulla. Conta, na primeira metade do século 
XIX, con oitenta e tres casas habitadas por catrocentas persoas. O terreo, segundo o ministro 
liberal «es de mediana calidad, comprende un monte poblado de robles, pinos y arbustos; algunos 
prados naturales que producen yerbas gramíneas y son de propiedad particular. Cruza por esta 
parroquia un camino que desde la carretera de Santiago conduce a los puertos de dicha ría de Arosa; 
el correo se recibe de Padrón, provincia de La Coruña. Produce trigo, maiz, centeno y algún vino de 
mala calidad; hay ganado vacuno; caza de perdices, liebres y conejos, y pesca de truchas». Non hai 
industria, non sendo os muíños de fariña que só traballan en inverno, e o comercio redúcese á 
venda dun pouco gando. Na entrada correspondente a Catoira, Madoz, engade outra actividade 
económica para o concello: o comercio de louza e vasillas procedentes dalgunha olería local. En 
Dimo, onde se localiza o monte Menlle –escenario importante neste relato– ademais de gando 
vacún, crían cabras e cabalos.

Pouco máis dun século despois da información publicada por Pascual Madoz, retomo 
Oeste na década de 1960. A aldea ten agora arredor dos setecentos habitantes que viven 
das explotacións agrarias e gandeiras de autoconsumo, aínda que en moitos casais entra 
regularmente diñeiro en efectivo procedente, sobre todo, dos soldos dos empregados na fábrica 
de cerámica, nos serradoiros de madeira ou na Renfe. O traballo remunerado fóra da casa é 
maioritariamente masculino, aínda que a Cedonosa comeza a contratar mulleres como man 
de obra barata. Os labores agrícolas e gandeiros seguen marcando a vida diaria na comunidade 
local. Hai escola, pero para chegar a ela cómpre camiñar como pouco media hora todos os 
días, ida e volta e mañá e tarde. Os pés das crianzas medraban mentres camiñabamos á escola, 
xogabamos nas eiras, nadabamos no Ulla. Cumpría mercar zapatos novos, dous pares ao ano: 
para o inverno e para o verán. Cada vez que precisabamos zapatos, papá collía catro variñas de 
vimbio –eramos catro criaturas na casa– que medisen ao longo o mesmo que os nosos pés e 
volvía con calzado novo.

A aldea medraba aínda sumida nun sistema de crenzas onde o relixioso e o máxico 
conformaban a conciencia cultural colectiva. A igrexa, intimamente relacionada coa concepción 
moral do nacional catolicismo franquista, actuaba como brazo executor do patriarcado55. O 
mundo máxico, pola contra, ofrecía estratexias de resistencia cotiás que podían ir dende a 
crenza en seres extraordinarios, o uso de plantas na curación física e anímica, ata a máis feliz 
biofilia.

Oeste: cartografía emocional dunha aldea
Nacín nun cuarto, no que aínda durmo, cunha ventá que se abre ao monte Menlle. É un 

monte arredondado, afectuoso, cuberto de eucaliptos des que se repoboara tras un incendio 
na década de 1980. Durante moitas décadas o monte estivo cuberto de toxo, zarrapicado por 

55  Para Mary Daly, filósofa e teóloga —ela mesma engadiría: lesbiana, feminista e pirata—, se hai unha gran relixión que se 
practique en todo o planeta esa é o patriarcado. Daly, M. (2006).
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soutos e carballeiras. Víase, dende a aldea, un regueiro que nacía case no cume e que serpeaba 
ata desaparecer entre o mato. Agora mesmo, cando na tardiña de outubro vexo o brillo prateado 
das follas dos eucaliptos, pregúntolle á miña nai por unha vella lenda que oín de pequena. 
Mamá é unha anciá de case noventa anos, cos ósos retorcidos de carrexar na cabeza auga, herba, 
bogada, uvas, toxo, carne e vísceras de porco, calquera cousa necesaria para o sostemento da 
casa, dos animais e da familia. Sinto unha tenrura especial cada vez que miro o monte porque, 
seguramente, me lembre ao seu corpo aleitándome mentres ela, a través da ventá, observaba 
a paisaxe que se estendía sobre o beiril de granito ata unha eira na que pousaba os ollos e 
descansaba. Ou soñaba, que é a forma perfecta do descanso.

Os montes Menlle e Xiabre –que nós coñecemos como San Cibrán– e o derradeiro tramo 
do río Ulla antes de converterse en ría, abeiran o pequeno val que habitei intensamente nos 
anos sesenta. Nacín, e crieime, nesta aldea en transformación chamada Oeste, que ten un nome 
fermoso e suxestivo porque adianta a plenitude do solpor, a fartura deliciosa dos figos e das 
colleitas de outono e, tamén –e sobre todo– a idea de fisterra, onde, seguindo a ruta celeste 
do sol, acadan repouso os saberes e os conflitos últimos de civilizacións que se expandiron e 
se bifurcaron polo continente europeo ata dar aquí, cabo do mar. En Oeste, máis dun retallo 
de culturas europeas, e poida que tamén norteafricanas, acomodáronse. É un lugar apracible e 
vizoso para descansar, para quedar, para comezar a ser.

Comecei a ser eu alí en novembro de 1960. Alí formouse o meu imaxinario, a miña 
personalidade, mesmo a miña ideoloxía e, xa que logo, o meu universo literario. O nome, 
aínda que pareza que se abre como un conxuro, non ten nada de máxico. É a evolución de 
Honestum, a fortificación romana reconstruída por Xelmírez para deter as invasións marítimas 
de normandos e bérberes que ameazaban con arrasar Compostela. É unha historia ben coñecida.

No medio da aldea, estaba –e alí segue– a casa grande do meu avó. No curral chantábase 
o cañeiro coa súa pota e facíase a caña para toda a veciñanza. Por quendas, ían chegando os 
veciños cos carros cargados de bagullo. Durante moitos invernos sentín o recendo da augardente 
prendido na leña de carballo. As voces de homes e mulleres levantaban dende o chan de terra 
pisada un manto marabilloso de recordos e rexoubes tecidos na urda de contos e lendas locais. 
Nun momento asomaba un trasgo rebuldeiro que porfiaba en derramar as cántaras de leite e, 
detrás del, aparecía outro –pero este de cor verde– que teimaba en saltarlle a unha anciá sobre 
a barriga dende que era meniña. As luces da Santa Compaña asomaban en procesión para 
instalarse nos cerebros das crianzas: habería pesadelos pola noite porque ninguén se preocupaba 
demasiado polos nosos medos, ou quizais quixesen alentalos para volvernos guiadas e temerosas. 
As gargalladas abrollaban con facilidade e das risas agromaban novas historias, algunhas que 
acontecían na aldea e eran reais e outras, fantásticas, resultaban contos de terror que falaban de 
mortos que se aparecían para dar recados, para berrarlle a alguén porque fixo mal o reparto da 
herdanza ou para ameazar un home que maltrataba a súa muller. Eu, naquel tempo, non tiña 
moi clara a diferenza entre realidade e fantasía, porque tampouco era moi doado atoparlle os 
límites: na casa, os días de festa, deixabamos a cea na mesa para os defuntos da familia que ían 
vir papala cando nós xa estivésemos durmindo. Tamén había unha viúva que deixaba tabaco 
e onzas de chocolate na tumba do seu home. E había unha muller que facía cruces sobre un 
regueiro que pasaba preto da aldea, e a aldea inundábase. E papá, cando algunha noite as 
meniñas non podiamos durmir, viña ao noso cuarto e xogaba cunha bóla de lume azul, que 
lanzaba ao aire e pasaba dunha man a outra.

Con todo, a lenda que máis me gustaba era unha que tiña que ver co monte Menlle. En 
realidade eran dúas, dependendo de quen as contase. A base era a mesma, pero a metáfora era 
moi distinta. Unha dicía: No alto do Menlle, nas noites de luar, as meigas báñanse no río e 
despois corren cos cabalos salvaxes. A outra dicía: Nas noites de San Xoán, as bruxas xúntanse 
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co demo nun eirado do Menlle.
Levo as dúas versións prendidas na cabeza dende a infancia. A primeira, a das meigas 

que corren cos cabalos, produciume sempre unha emoción fermosa, unha ansia enorme de 
saír e correr e vivir. A segunda, a das bruxas, cóutame. Lembro que era unha muller anciá, 
falecida hai moitos anos, quen contaba a primeira versión, e que era un home quen contaba 
a versión das bruxas –en feminino sempre– e do demo –en masculino violento e perturbador. 
Esta última variante oína hai anos nunha aldea da Estrada, bastante lonxe do Menlle: a idea do 
aquelarre estendeuse alén da bisbarra, así que algo debía acontecer nese monte para que tivese 
semellante sona.

Seguramente cada versión responde a unhas necesidades concretas dun tempo determinado. 
E estes días en que, por mor da intervención na XI Xornada de Literatura de Tradición Oral á que 
me convidaron, volvín pensar nas lendas, ocorréuseme inserilas no contexto da caza de bruxas 
que se estendeu polo continente europeo dende a o século XV ata o XVIII e na actividade da 
Inquisición española. A primeira –a das meigas libres e os cabalos salvaxes– era, sen dúbida, 
máis antiga e sobreviviu, resilente, á nova lenda imposta polos tempos en que a actividade das 
meigas foi equiparada á das bruxas –mulleres malévolas que tiñan trato co demo para conseguir 
os seus poderes, voaban en vasoiras, xuntábanse en aquelarres ou sabbats para a realización de 
rituais demoníacos, practicaban o infanticidio e tiñan relacións sexuais co diaño. As meigas 
que se bañan no río ben poderían ser mouras pero, como non hai tesouros nin segredos e, 
pola contra, hai cabalos salvaxes e as mulleres corren libres canda eles, pregúntome se non 
gardará dentro dela a esencia da deusa Poemana, que os romanos incluíron dentro do panteón 
da cultura castrexa. Canto á lenda das bruxas, estou certa de que se impuxo sobre a outra 
da mesma maneira en que a Igrexa levantou capelas sobre lugares de culto pagán coa única 
finalidade de aniquilalo. Que mellor maneira de acabar coas prácticas benéficas das meigas que 
demonizalas construíndo sobre elas un personaxe maléfico e odioso como a bruxa? 

Estes días falei con algunhas persoas da aldea sobre as lendas e comprobei que as dúas, 
igual que toda a literatura oral de Oeste, son fume que esvaece. Das meigas do Menlle xa non 
hai lembranza, non sendo un asombro antigo respecto dos cabalos ceibos, convertidos en seres 
misteriosos e inalcanzables. Cando pregunto polas bruxas a resposta é unha especie de reacción, 
como un precepto de obrigada aprendizaxe que se garda no fondo da memoria.

Contra as bruxas que se xuntaban no eirado, había que colocar nas ventás e nas portas 
plantas de San Xoán e nos peitorís deixábase un vaso con claras de ovo que, ao espertar, 
descubriamos con formas de cupuliñas góticas por mor das súas artes maléficas.

Sábado, 20 de outubro de 2018
Este sábado, boto a tarde na fronteira da memoria e da maxia: converso con tres anciás 

de Oeste de arredor de noventa anos, lúcidas e dispostas á lembranza. Tamén falo con veciñas 
de menos de sesenta que negan todo coñecemento sobre as lendas e sobre calquera conto que 
teña que ver co pasado da aldea. Na miña familia si que recordamos, quizais porque escoitamos 
tantas veces os relatos a carón da lareira do avó, ou porque mamá os contaba na casa, que 
mantemos algunha memoria aínda que só sexa por cuestións afectivas.

As narradoras e narradores orixinais hai décadas que morreron. Estas tres anciás algo saben, 
pouca cousa: unha acorda os cabalos porque andaban ceibos, baixaban de noite dende o monte, 
pero cando oían o trote e ían velos xa non estaban, nunca os daban visto porque eran moi 
rápidos e preciosos. Outra muller conta a lenda das bruxas: «Na noite de San Xoán as bruxas 
xuntábanse nun eirado do Menlle». Un home, tamén ancián, que se une á conversa, precisa: 
«Xuntábanse co demo». Pregúntolle pola forma do demo e respóndeme cun riso: «Tería cornos 
e rabo, coma todos». A muller que contou a lenda das bruxas, segue: «Xuntábanse no eirado 
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e nós, que andabamos á carroucha para auga de San Xoán, sempre diciamos que habiamos 
ir axexar como bailaban pero, chegada a hora, ou non nos deixaban na casa, ou estabamos 
cansadas ou tiñamos medo» .

Non falan moito máis. Estamos sentadas fronte ao Menlle, en cadeiras de plástico verde. 
Miran o monte e senten unha comprensible nostalxia de cando tiñan enerxía e saúde para iren 
a onde lles petase. O vello pregúntame: «E lo, ti crías o que vos contabamos aos meniños? Todo 
era unha fantasía. Unha noite de troula, ao volvermos da festa os máis adiantados fomos á casa, 
collemos sabas e candís e esperamos polos máis novos, que volvían case con día, e fixémolos 
correr de medo. Esa era a Santa Compaña. E ti crías niso? Eran cousas para poñervos medo». A 
muller que falou dos cabalos, di que os tempos de antes eran unha miseria pero que se divertían 
máis que agora.

Ninguén lembra nada máis concreto sobre as lendas. Pero si sobre a curandeira: din que 
era a parteira e que sabía de moitos remedios e oracións. Soa o teléfono móbil da muller que 
fala da parteira. Responde: «Si, estamos aquí falando, pero xa imos». Mira para min e dime que 
é hora de cear. Érguese apoiada no andador. Viste un chándal azul escuro e zapatillas de deporte 
brancas e vermellas. É a máis lúcida das tres, a que ten máis enerxía. Dime: «E se non fose por 
ela, pola curandeira, quen nos ía curar?». Pregúntolle pola bruxa. Responde: «E se me preguntas 
pola bruja, que queres que che diga?: está no asilo, xa debe ter cen anos, boa persoa non che 
era». Di a muller que se acorda dos cabalos que o máis bonito era ir coller as herbas ao monte.

Desacóugame a negación da maxia.

Meigas e bruxas próximas

–CANDO ALGUÉN enfermaba, a curandeira María de Castrelo 
quitáballe A Sombra. Refregaba o enfermo con cinza húmida e 
amasaba a cinza nun bolo. Logo abría o bolo. Se a cinza aparecía 
atravesada por unha rara maraña de pelos, significaba que o enfermo 
tiña A Sombra –colléraa dun animal ou dunha persoa. Metía o 
enfermo debaixo dun goxo e unha ovella ía pasando por enriba do 
goxo mentres a curandeira recitaba: 

Ovella pra corte. / Sombra pro monte.
Ovella pra corte. / Sombra pro monte .
Ovella pra corte. / Sombra pro monte .

Os ollos da curandeira brillaban, inexplorados.– 

Lupe Gómez, Camuflaxe

Igual que perviven –unha debaixo da outra– as dúas lendas do Menlle, tamén se conservan 
dúas ideas ben distintas das mulleres con poderes extraordinarios que formaban parte do 
mundo de crenzas local: a meiga boa e a bruxa mala. En Oeste, a meiga era a representación de 
muller sabia e benéfica polos seus poderes de curación tanto no plano físico como no psíquico. 
E a bruxa era a metáfora do maléfico, por estar máis interesada en prexudicar a veciñanza 
que en axudar nos momentos de dificultades. As dúas imaxes, xuntas, configurarían unha 
visión do ben e do mal integrado nunha unidade que, ao cabo, non conforma a identidade do 
feminino. O feminino aparece fragmentado en calidades morais ou definido unicamente por 
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funcións sociais, encerradas dentro das súas tarefas e limitada a súa liberdade como mulleres 
por cualificativos que responden á visión que a comunidade ten delas.

A meiga boa
Por un lado está a meiga boa, a sabia, que exerce de curandeira, de parteira, de terapeuta 

persoal e familiar, de asesora en conflitos internos da comunidade... Empregaba remedios, 
paciencia, empatía e xenerosidade. Con oracións curaba as sombras, os aires e algún feitizo. 
Sandaba con herbas as enfermidades vellas e, tamén con plantas e conversa, acalmaba as dores 
de enfermidades novas, coma o cancro56.

Era unha muller alta, de pel moi clara e moi pulcra. Vestía sempre de negro e levaba o 
pelo, longo e branco, recollido nun carrapito enroscado debaixo do pano da cabeza. Tiña as 
mans suaves e era moi cariñosa coa xente, sobre todo coas crianzas. Non cobraba polos seus 
servizos, consideraba que lle fora dado un poder que debía compartir coa comunidade, actitude 
na que concordaba co amable e respectado compoñedor dunha aldea próxima situada, tamén, 
ao pé do Menlle.

Tiña un cumprido coñecemento das plantas que, nalgúns casos, compartía coas mulleres 
da aldea: as uvas de can, Tamus communis –tamén coñecida como norza negra, cereixa de 
correola, ou agarradeira–, para acalmar dores de ósos ou musculares; os arangaños, Hyoscyamus 
niger, para o insomnio; beladona, Atropa belladona, para deter abortos; a celidonia, Chelidonium 
majus, para sandar empinxes e herpes; o couselo, Umbilicus rupestris, para dores hepáticas e 
de intestino; esganacáns ou tintureira, Phytolacca americana, en infusión como purgante; a 
macela, Anthemis arvensis, para dores de estómago; a rosa de martelo ou dos cravos, Passiflora 
caerulea, en infusión era tranquilizante (tamén lle comiamos as flores porque sabían doces); a 
ruda, Ruta graveolens, de efectos contraceptivos e abortivos, calmaba as dores menstruais. Había 
ruda en todas as hortas da aldea. Sabía dos beneficios das árbores: o leite das follas da figueira 
curaban as vinchas. Sobreiras, sabugueiros, eucaliptos, figueiras do inferno… de todas lograba 
algún remedio.

Posiblemente aplicase –sabéndoo ou non– a teoría da sinatura que relaciona os vexetais e 
os seus froitos con partes do corpo humano –que se traslada aos exvotos en cera que representan 
órganos enfermos polos que se pide a curación nos santuarios–, porque lle gustaba agasallarnos 
con noces cando estudabamos. Tamén coñecía o uso do caldo de camisa de serpe para provocar 
partos e calmar dores. Supoño que por observación, porque nas casas se lles daba ás galiñas 
para que puxesen ovos, recomendaba para o crecemento dos ósos das crianzas a cuncha dos 
chocos, que comiamos crúas, amordicándoas. O sangue frito dunha galiña degolada, dábanolo 
ás crianzas para fortalecernos. O remedio máis curioso que lle vin usar foi a durmiñeira: unha 
crisálida de insecto que se colocaba debaixo das almofadas para curar o insomnio.

 [Relembranza oportuna: había un costume extraordinario, e moi cruel, na miña aldea: 
cortarlles os rabos ás gatas. As gatas podían transmitir o coñecido como aire de gata preñada. 
Afectaba ás persoas máis débiles do grupo familiar e era como o aire de morto: debilitaba tanto 
que podía acabar coa vida dun meniño. O remedio contra este aire era radical: coller a gata 
cando aínda era unha cría, colocala na porta da casa, coa cabeza mirando para dentro e o 
rabo pendurado para fóra e, cun golpe de machada, zas!, deixábase á gata rabela e xa nunca 
máis sairía ao exterior e evitábase así que empreñase. Quedaría o resto da vida dentro da casa 

56  Marcial Gondar, no relatorio “Sabias e doctores. O conflicto medicina oficial/medicina popular na Galiza non urbana” relata 
a relación que se establece entre a sabia, a persoa enferma e o grupo familiar. Describe como a sabia vai preparando a dona do 
doente para a enfermidade e a morte, como lle vai subministrando recursos que axudan a «potenciar a enerxía vital do grupo», 
algo que evitan en todo momento os médicos que o atenden nun hospital. Gondar Portasany (1989), p. 144.
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facendo os traballos que se lle encomendaban: apañar ratos, lagartos e serpes que sempre 
roldaban a colleita depositada nos faiados, papar moscas ou pousar no colo dos anciáns para 
acalmarlles a ansiedade. Lémbrame este costume ás mulleres da aldea que, recluídas física ou 
emocionalmente, permanecían nas casas ao servizo da familia toda a súa vida. Como moito, 
cosían ou bordaban para fóra, ían á misa e axudaban á veciñanza coas comidas das festas e dos 
funerais.]

As mulleres participabamos da vida e da morte, quixésemos ou non. A curandeira, con 
máis razón aínda por ter a sabedoría de sandar, existía contra a morte e pola morte. O derradeiro 
recordo que conservo da curandeira ten que ver coa morte dun dos meus avós. Tiña eu doce 
anos, estaba na escola. A directora entrou na aula e pediume que saíse. Díxome que tiña que 
ir á casa porque o meu avó morrera. E alá fun, non sei se triste, confusa ou enfadada. Camiñei 
polo monte, as árbores son as miñas aliadas contra todo mal. Ao chegar á casa, mandáronme 
ao cuarto do avó. No cuarto estaba mamá, unha tía miña e mais a curandeira. Na cama, 
tapado coas mellores sabas de liño bordado, estaba avó. Non era a primeira vez que vía unha 
persoa morta, pero impresionoume a súa cor fría e aguzada. A curandeira achegouse a min e 
entregoume unha almofía con augardente e un pano branco. Deume instrucións para lavar o 
cadáver. Tiña que facelo, á fin e ao cabo, eu era a primoxénita, en min recaían responsabilidades 
das que non podía zafar. Eu non fun quen de asumilo e saín do cuarto, triste, abraiada e 
asustada. Pero, antes de saír, a curandeira díxome: «O primeiro que tes que facer cando alguén 
morre na casa, é levar lonxe aos nenos para que o 
morto non entre nos seus corpos» .

Ela morreu pouco despois. Eu fun ao 
instituto, á universidade, viaxei, pero nunca 
abandonei Oeste. Regreso a cada pouco, atraída 
polos afectos familiares e por esa maxia que se 
agarra ao talo da norza e ás plantas da miña 
infancia, que permanecen nos lugares onde eu 
sei que están.

A bruxa malvada
Non era ben querida, posiblemente 

porque non participaba nos traballos comunais. 
Estaba casada e tiña fillos. O seu aspecto non se 
correspondía en nada co tópico de muller vella e 
horrenda que voa no pau dunha vasoira57. Ela era 
unha muller aínda nova, pequeneira e carnosa, 
cunha cara arredondada e linda. Lémbroa moi 
pulcra, ben vestida, co pelo escuro, solto debaixo 
dun pano floreado ou recollido nun moño. Ás 
crianzas da aldea pegábanos a risa cando nos 
dicían que era unha bruxa e a imaxinabamos 
subida nun pau de xesta e voando de noite 
camiño do eirado do Menlle. Non nos parecía 

57  Segundo as representacións artísticas e os tratados destinados a recoñecer unha bruxa para poder delatala, as bruxas voaban en 
vasoiras porque utilizaban os mangos para introducir na vaxina unturas ou pomadas feitas cos froitos de plantas alucinóxenas 
como arangaños, estramonio e mandrágora. Nesta iconografía de mulleres malvadas, vellas e horrendas que voan na vasoira 
hai unha condena da sexualidade feminina e, en concreto, da masturbación.

O voo das Bruxas de Vaud, do manuscrito de 
Martin Le France, Le champion des dames de 1451
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posible, aínda que a ela non lle gustabamos os nenos nin as nenas, berrábanos e escorrentábanos 
cando nos vía. Estaba permanentemente enfadada.

Na aldea, igual que nos advertían contra as plantas perigosas ás que nomeaban como 
esganacáns, figos do inferno, uvas do demo, mexo de gato ou mexo de can, tamén nos avisaban 
de que non debiamos confiar nela. Dicíannos simplemente que era unha bruxa mala, que igual 
nos chuchaba o sangue ou nos sacaba o unto.

Era sobriña da meiga boa, pero non se querían demasiado. Tamén sabía de plantas, de 
oracións e de maleficios. Seica botaba mal de ollo, facía feitizos de namorados e encirraba a 
veciñanza. Algunhas das súas bruxerías eran ben coñecidas: se nalgún xardín da aldea destacaba 
unha planta nova que ela envexase, ao día seguinte a planta aparecía seca; trazaba cruces sobre o 
regueiro que cruzaba a aldea para provocar inundacións; ou ciscaba ovos polas hortas para que, 
quen os pisase, collese un mal aire.

[Relembranza oportuna e con testemuñas: cando eu era meniña e porque mamá lle rogou 
moito, esta muller deume unha laranxa preciosa pero, cando metín o primeiro bichao58 na boca, 
a laranxa encheuse de vermes brancos e vivos que se retorcían na miña man e escorregábanme 
polo queixo. Eu fiquei paralizada polo espanto. Mamá arrincoume a laranxa e guindouna no 
chan, onde amosou os gallos preciosos e apetecible. Non sei se foi unha bruxería ou unha 
alucinación que nos afectou a mamá, á miña irmá Elvira, que estaba presente, e mais a min.]

[Relembranza remota, con recendo de incenso: os aires que collían os bebés, seica provocados 
pola bruxa mala, curábanse coa colaboración do sacerdote da aldea. O bebé enfermo era levado 
á sancristía e introducido no caixón dunha cómoda onde se gardaba a roupa de misar. Cando 
era pequena e participaba na limpeza da igrexa teño estado mil veces nese lugar onde o máis 
sagrado se volvía reseso. Cheiraba a humidade, a po e a roupa suada. Diante da cómoda, un 
moble antigo e pesado, unha muller –sempre é unha muller!– contounos con moito segredo e 
mentres abría un caixón para mostrarnos a roupa que ela procuraba manter limpa e coas rendas 
impecables, que alí metían os bebés para curarlles os aires. Ás veces, as nais colaboraban e ían 
elas vestidas de negro, como cando acudían por vez primeira á Igrexa despois da corentena do 
parto. Se non querían ir, era a madriña ou unha muller con autoridade na aldea quen o levaba. 
Unha vez alí, creo que en ausencia do cura, introducían o meniño no caixón entre a roupa de 
misar e rezaban. E, se non sandaban, era porque non estaba de Deus e tiña que morrer.]

Alén da fronteira: caza de bruxas e Inquisición59

A persecución de meigas e bruxas non é unha só cuestión folclórica. Detrás das lendas e dos 
contos, aconteceu unha das más dramáticas persecucións organizadas de Europa: as espantosas 
imaxes de corpos humanos ardendo nunha fogueira ou pendurando da forca, transcenderon 
a memoria individual e pasaron á colectiva, transformouse en folclore. Pero, como comezou? 
Que levou a Estados e Igrexas a considerar que as mulleres se convertían en bandas organizadas 

58  Cada unha das partes en que se dividen naturalmente certos froitos [nota de edición].

59  «O Consejo de la Suprema Inquisición foi creado por bula de Sixto IV en 1478, se ben non se puxo en marcha ata 1480. A 
súa misión era a represión dos delitos de fe. Inicialmente perseguiu os falsos conversos do xudaísmo se ben a súa xurisdición 
estendeuse co tempo aos delitos de fe propios dos cristiáns vellos, como a bigamia, a blasfemia, a sodomía, as proposicións 
heréticas, etc. Foi suprimido por Napoleón en 1808 e polas Cortes de Cádiz en 1813, aínda que ao regreso de Fernando VII 
foi restablecido ata a supresión de 1820 durante o Trienio Liberal. 
O Consello da Inquisición estaba organizado en torno a dúas secretarías territoriais (Aragón e Castela) ademais da creada para 
a xestión do propio Inquisidor Xeneral. A Secretaría de Aragón do Consello da Inquisición xestionaba os asuntos dos Tribunais 
de Distrito de: Barcelona, Cartaxena de Indias, Sardeña, Lima, Logroño, Mallorca, México, Sicilia, Valencia e Zaragoza. A 
Secretaría de Castela do Consello da Inquisición xestionaba os asuntos dos Tribunais de Distrito de Canarias, Córdoba, Corte, 
Cuenca, Granada, Llerena, Murcia, Santiago, Sevilla, Toledo e Valladolid». (Información extraída do rexistro da unidade 
documental “Consejo de Inquisición” do Archivo Histórico Nacional).
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de infanticidas, vampiresas, caníbales, 
pirómanas e obsesas sexuais?60.

Que ocorreu realmente? Durante 
séculos as mulleres gañaron novos 
espazos na comunidade como labregas, 
mariscadoras, mestras de oficios, 
comerciantes, poboadoras, menciñeiras, 
construtoras de catedrais... Chegaron 
a destacar como escritoras e viaxeiras  
–Exeria, que percorre Occidente no século 
IV–, artistas –Eude asina o Beato de Xirona 
no ano 975–, fundadoras de conventos e 
abadesas –a condesa Paterna funda en 
952 o mosteiro de Sobrado dos Monxes; 
un século despois, Hildegarda de Bingen 
destacaría como naturalista, escritora, 
compositora e abadesa–, científicas  
–Trotula de Salerno ensinaba medicina 
no século XI. A muller foi ocupando 
espazos durante a Idade Media e, en 
palabras da escritora e historiadora Isabel 
Pérez Molina: «las mujeres [...] también se 
dedicaron a diversos campos del conocimiento 
humano, entre ellos los comprendidos dentro 
de la denominación de “ciencia”. Una 
ciencia que para las mujeres se concentraba 
en esa época principalmente en el campo de 
la medicina. Durante el Renacimiento la 
corriente misógina se afianza, dando lugar 
a un período de regresión para las mujeres en todos los terrenos. Es también entonces cuando la 
lucha por el control masculino del conocimiento, de la ciencia, se recrudece, comenzando la caza de 
brujas»61.

Pero a loita polo control da ciencia non abonda para explicar o masacre. Ata hai medio 
século parecía, incluso, que se trataba só dun tema puramente relixioso, pero nos últimos 
anos, e analizada a través de perspectivas de xénero e da loita de clases, a persecución móstrase 
como unha cuestión política. O asasinato xeneralizado durante varios séculos que tivo como 
vítimas maioritariamente ás mulleres –só o 10% dos condenados eran homes62– unía a Estados 
católicos e protestantes en obxectivos comúns: a modernización do antigo réxime rural, 

60  A legalización da persecución da bruxería acontecería en 1532 cando o emperador Carlos V promulgou o código legal 
imperial coñecido como Constitutio Criminalis Carolina, onde se instaura a pena de morte para as persoas practicantes de 
bruxería. Máis ou menos ao mesmo tempo, regulamentábase a persecución na Inglaterra protestante coas actas do Parlamento 
aprobadas en 1542, 1563 e 1604. A partir de agora a bruxería sería perseguida e condenada á pena capital xa non polos danos 
que puidese ocasionar en persoas ou propiedades, senón polo simple feito de practicala. Despois de 1550 regulaméntase en 
Suíza, Francia, Escocia e os Países Baixos españois. Engadíase unha novidade: incitábase a delatar a quen participase de tales 
prácticas.

61  Pérez Molina, I.: Poderes y saberes. http://www.ub.edu/duoda/diferencia/html/es/secundario7.html

62  Calcúlase que arredor de 75.000 mulleres perderon a vida durante este estendido xinocidio (gynocide), termo adoptado por 
Mary Daly e Jane Caputi en 1987 «para as medidas intencionais para causar a destrución das mulleres nunha poboación 
específica.» Daly, M. (1990), p. 239

Folla de propaganda na que se relata a queima de bruxas na 
cidade alemá de Schiltach.
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a homoxeneización cultural e a eliminación dun sistema de crenzas e prácticas que freaba a 
devecida modernización. Ten que ver coa relixión, coa economía, coa cultura e coa ciencia, 
pero evidentemente tamén coa política.

As novas miradas críticas, como as da escritora Silvia Federici63, conclúen unha serie 
de razóns que poderían explicar a loucura sádico-social que percorreu Europa durante o 
Renacemento e, con máis intensidade, durante o Século de Ferro64, que abrangue entre os 
anos 1550 e 1660. Neste período de crises e rebelións –que coinciden coa actividade literaria 
de Shakespeare ou Cervantes, coa creación pictórica de Artemisa Gentileschi e Sofonisba 
Anguissola, coa Revolución Científica iniciada por Copérnico a finais de XVI e continuada por 
Johannes Kepler e Galileo Galilei...– está a acontecer un cambio nas estruturas de propiedade e 
de produción, que afectarán profundamente á economía e á sociedade. A transición, iniciada xa 
no século XIV coa gran crise vencellada á peste negra e aos inadecuados modelos de produción 
agrarios, arrástrase debilmente polo século XVII ata desembocar na revolución industrial do 
XVIII e na posterior caída do Antigo Réxime.

No mundo rural fórmanse grandes herdades para facilitar a súa explotación. As terras 
pasan a mans de terratenentes que, nos máis dos casos, seguen pertencendo á mesma nobreza 
rural que cambia agora a súa relación cos labregos. En moitos lugares expúlsase aos campesiños 
das terras comunais, desartellando a súa forma de vida e alterando o seu universo de crenzas. A 
relación entre queima de bruxas e descolonización vese claramente, segundo as investigacións, 
en lugares concretos de Inglaterra, onde se procedeu a cercar as propiedades que antes eran de 
uso comunal. En palabras textuais de Silvia Federici: 

Que a difusión do capitalismo rural, con todas as súas consecuencias (expropiación 
da terra, ampliación das distancias sociais, descomposición das relacións colectivas), 
constituíse un factor decisivo no contexto da caza de bruxas é algo que tamén pode 
probarse polo feito de que a maioría dos acusados eran mulleres labregas pobres  
–granxeiras, traballadoras asalariadas– mentres que as persoas que as acusaban eran 
membros adiñeirados e prestixiosos da comunidade, con frecuencia os seus mesmos 
empregadores ou terratenentes, quere dicir, individuos que formaban parte das 
estruturas locais de poder e que, con frecuencia, tiñan lazos estreitos co Estado central. 
Só a medida que avanzou a persecución e se sementou o medo ás bruxas entre a 
poboación, as acusacións comezaron tamén a proceder dos veciños –e tamén o medo a 
ser acusada de bruxería, ou de ‘asociación subversiva’.65

O control da fertilidade e da reprodución por parte das curandeiras foi outro factor 
desencadeante da persecución, nunha época que arrastraba a perda de poboación xerada polas 
crises agrarias e as epidemias dos séculos precedentes –calcúlase que as sucesivas ondas da peste 
negra dende 1348 ata 1490 chegaron a matar uns vinte e cinco millóns de persoas, o que 
supoñía un terzo da poboación de Europa. As transformacións que avanzaban sen pausa nas 
economías agrarias precisaban de man de obra. As meigas curandeiras controlaban as plantas e 
os remedios máxicos que actuaban como contraceptivos, caso, por exemplo, da pedra de ara –a 

63  Silvia Federici recolle outros aspectos interesantes para tratar este tema: o da «vella relixión» prepatriarcal e precristiá a través 
da obra de Mary Daly e o da deusa Gaia e a neobruxería a través da obra da activista anarquista, e bruxa, Starhawk.

64  Século de Ferro é o termo adoptado polo historiador británico Henry Kamen para referirse ao período comprendido entre os 
anos 1550 e 1660. Kamen, H. (1982) .

65  Federici, S. (2010), p. 239.
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relación coas pedras canto á fecundidade e á contracepción é frecuente en Galiza66– que aparece 
en procesos de fe do Tribunal da Inquisición de Santiago de Compostela ou plantas como a 
ruda que tiñan efectos abortivos. Só dentro desta nova visión pragmática do ser humano como 
man de obra, se pode entender que se estendese por Europa e polo novo mundo a crenza de que 
as mulleres, e algúns homes, se convertesen en infanticidas e en chuchonas. A intervención na 
morte das crianzas era o maior delito do que se lles podía acusar, amais de teren trato co demo e 
queimaren colleitas e facendas. Este poder sobre a reprodución é demonizado interesadamente 
na Cuestión XI do Malleus Maleficarum, que crea o mito da comadroa-bruxa:

As parteiras que son bruxas fan morrer de diversos modos o concibido no útero, 
procurando o aborto e, cando non fan isto, ofrécenlles as crianzas aos demos [...] 
neste dominio son preferentemente as parteiras as que causan meirandes danos, como 
nos contaron a nós mesmos, e mais a outros, bruxas arrepentidas, dicindo: ninguén 
prexudica máis á fe católica que as comadroas. Efectivamente, cando non matan ao 
neno, entón, obedecendo a outro designio sácano fóra do cuarto, érgueno no aire e 
ofrécenllo ao demo.

66  En Galiza existe unha rica tradición de culto ás pedras xenitrices, «de sorte que a asociación pedra-fecundidade e, en xeral, 
con todo o que ten relación á xeración, é un lugar común». Gondar Portasany (1989), p. 143.

Adoradores do demo nun códice medieval.
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Ao control da reprodución hai que engadir o poder da curandeira sobre a saúde da 
comunidade. Ata a Idade Moderna, son as curandeiras as que coñecen os remedios naturais 
para previr e sandar enfermidades, alivian a dor, asisten nos partos, exercen como xinecólogas 
e pediatras. Os estudos regrados e oficiais de medicina nas universidades e a imposibilidade 
das mulleres de acceder a eles, acabará converténdoas en representantes da superstición fronte 
aos homes de ciencia. Durante a Ilustración –que ve, erradamente, as bruxas e as cazas de 
bruxas en Europa como as derradeiras sombras dos séculos de escuridade da Idade Media, xa 
que non houbo tal persecución ata o século XV– aínda perdura esa identificación do feminino 
coa Natureza e do masculino coa Cultura e a Ciencia. Así e con todo, xorden voces ilustradas 
como as de Benito Jerónimo Feijoo en defensa das mulleres –«las mujeres son iguales a los 
hombres en la aptitud para las artes, para las ciencias, para el gobierno político, y económico»67– e 
de Martín Sarmiento quen, ao longo da súa cumprida obra, rescatará e salientará as mulleres e 
os seus traballos destacando «na súa reivindicación das curandeiras, ‘meigas’, como coñecedoras 
dos remedios naturais para a saúde. Partidario da medicina natural, da disección do corpo 
humano, fronte ás institución oficiais: Facultade de Medicina de Santiago de Compostela. O 
saber das mulleres indias, vellas, curandeiras, será dignificado como o de auténticos médicos e 
boticarios. Sarmiento visibiliza as mulleres, mesmo a través da linguaxe utilizando o masculino 
e o feminino expresamente»68.

A proximidade da muller á natureza e o seu dominio provoca un conflito inesperado: a 
nova clase dominante do capitalismo rural quere controlar a natureza e todo canto ela ten de 
impredicidible, quer dicir, o sobrenatural e o máxico. Segundo a premisa da maxia, hai unha 
forza de vida que percorre todo o universo: «Había unha forza en todas as cousas animadas e, 
tal e como cremos, inanimadas: auga, árbores, substancias, palabras; e había unha influenza 
mutua entre as cousas»69, escribe Stephen Wilson en The Magical Universe, unha obra na que 
demostra que as crenzas e as prácticas máxicas estaban presentes en todos os aspectos da vida 
familiar e laboral na Europa pre-moderna e influíron na relación dos homes e das mulleres 
na saúde e na curación, o nacemento e a morte, ofrecendo protección en lugares perigosos e 
momentos de incerteza.

Dentro deste concepto da natureza que transita cara ao sobrenatural, podemos situar a 
concepción panteísta que abrolla baixo as prácticas das curandeiras galegas e a súa proximidade 
ao priscilianismo –o mesmo Prisciliano foi delatado por maniqueísmo pero tamén por 
practicar a maxia. O priscilianismo tiña por principios a comuñón coa natureza, o panteísmo 
e a aceptación da muller como igual ao home, aínda que despois as afastase das tarefas de 
evanxelización: «que as mulleres calen na Igrexa e non se encarguen das ensinanzas», escribe 
Sulpicio Severo na Chronica publicada en 403, obra fundamental para entender a controversia 
priscilianista. Nesta liña, no proceso de fe do Tribunal da Inquisición de Santiago contra Ana 
de Castro, de 1625, figuran acusacións semellantes reescritas por Barreiro de Vázquez Varela:

Ana de Castro está presa. Y de las testificaciones resulta que dicha reo es hechicera, 
embustera y adivinadora: que cura todas las enfermedades con yerbas y con palabras 
[…] y ha dicho delante de muchas personas que bien podía uno que se va a confesar, 
callar cualquier pecado y después confesarlo al pie de un roble […] bien podía una 
persona, viéndose en peligro de muerte y atravesando por un monte… confesar sus 

67  Feijoo, J. (1778), v. I, p. 325-398

68  Allegue, P. (1993), p. 179-185.

69  Wilson, S. (2000), p. XVII.
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pecados a una piedra o a un roble, que Dios habría de tener compasión de ella».70

As dificultades para manter a maxia e o paganismo baixo control reflíctense nunha carta 
escrita por un sacerdote alemán en 1594 e recollida polo historiador do protestantismo Gerald 
Strauss:

O uso de encantamentos está tan estendido que non hai home ou muller 
que comece ou faga algo [...] sen primeiro recorrer a algún signo, encantamento, 
acto de maxia ou método pagán. A experiencia cotiá desta xente móstranos 
que non hai límite para o uso das supersticións [...] Aquí todos participan nas 
prácticas supersticiosas, con palabras, nomes, poemas, usando o nome de Deus, 
da Santísima Trindade, da Virxe María, dos doce Apóstolos [...] Fan maxia con 
herbas, raíces e pólas de certa árbore; teñen o seu día e lugar especial para estas 
cousas».71

Advertencias semellantes fanse nos procesos de fe da Inquisición española, deixando 
constancia de que as persecucións non acababan co que eles consideran un problema. A carta 
de remisión ao Consejo da Suprema Inquisición do proceso de fe de Dominga Pombo, que foi 
presa en Padrón en 1612, advirte:

Los consultores nos encargaron que avisemos a usted de que este reino está muy 
infamado de este género de mujeres, y por experiencia se ven los daños que cada día 
hacen, ansí en los hombres y criaturas como en los ganados.

Con todo, as funcións das curandeiras seguían sendo necesarias nas comunidades rurais. 
Citando a Federici, «o mundo tiña que ser desencantado» para ser controlado porque a 
reivindicación do poder da maxia polas mulleres –xa fosen meigas ou bruxas–, ás que acudía 
a comunidade, debilitaba o poder da autoridade. A maxia era subversiva e por iso maxia e 
bruxería acabaron sendo condenadas como unha forma de herexía, o que significaba cometer 
o crime máximo contra Deus e contra o Estado, tanto para o mundo católico como para os 
protestantes72.

70  Barreiro de Vázquez Varela, B. (1973), p. 193-194.

71  Strauss, Gerald (1971), p. 21.

72  A maxia impregnaba a vida cotiá moito antes das persecucións de bruxas do século XV, pero non había nin xuízos nin 
execucións masivas. É certo que nalgúns momentos foi temida como un elemento de insubordinación entre os escravos do 
baixo Imperio romano. O Codex Theodosianus introducía a deportación e a pena de morte para quen practicase sacrificios 
a deuses pagáns. Nos códigos dos novos reinos dos séculos VII e VIII introdúcese o crime de Maleficium ‒bruxería‒ como 
reacción ao medo xerado polo avance dos sarracenos, pero só se castigaba a quen danaba persoas, animais e propiedades. 
As leis civís eran máis duras que as da Igrexa, véndose esta obrigada a ditar disposicións para moderar os excesos segrares. O 
Concilio de Tours, en 813, promulga que os magos e as feiticeiras non poden adiviñar nada, nin ocasionar dano físico: o que 
a Igrexa condenaba era crer na bruxería, pero non practicala. Esta condena explicítase no Canon episcopi, unha especie de 
guía disciplinaria encargada polo arcebispo de Tréveris. O Canon foi composto arredor do ano 906 e recolle testemuñas de 
mulleres posuídas polo demo e mesmo pola deusa Diana, e conciben as bruxas en xeral como adoradoras de divindades pagás, 
negándoas como seres de existencia real: os voos nocturnos e as mesmas bruxas non eran máis que ilusións provocadas polo 
demo que debían considerarse imaxinacións impías pero non realidades.
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Outro factor importante, ao meu ver, na persecución da bruxería foi a invención 
da imprenta de tipos móbiles. Cando Gutenberg rematou o Misal de Constanza en 1449,  
–considerado o primeiro libro impreso en Europa–, seguramente non considerase que o novo 
invento serviría para estender por Europa tanto as herexías como a propaganda a favor da caza 
de bruxas. A imprenta permitiu a difusión dos libros como o Malleus Maleficarum. Publicado 
en 1486, só seis anos antes de que Cristóbal Colón saíse do Puerto de Palos na procura das 
Indias, foi redactado polos inquisidores Enrique Institor Kramer e Jacobo Sprenger. Composto 
de tres partes, na primeira descríbense as accións das bruxas e a súa colaboración activa co 
Demo; na segunda os autores expoñen ata onde chega o seu poder e como destruílas e, na 
derradeira, alentan a que os particulares as denuncien e, para facelo, ofrecen unha serie de 
fórmulas a seguir para manterse no anonimato.

Non foi o Malleus o único tratado contra a bruxería que se escribiu nestes anos, pero si que 
foi a obra cimeira de todos eles. Entre 1435 e 1484 escribíronse vinte e oito obras sobre o mesmo 
tema. En 1585, publícase o escrito Purgationis sive Examinis Sagarum per Aquam frigidam 
de Hermann Neuwalt, no que se instrúe sobre como realizar a proba da auga para saber se 
unha muller é bruxa ou non. Este interese pola literatura de persecución e delación aparece xa 
antes, cando o dominico Nicolau Aymerich redactou en 1376 o Directorium Inquisitorum. O 

Queima de bruxas. Representación de Verena Trost, Barbara Meyer e Anna Lang, queimadas o 13 
de setembro de 1574) en Bremgarten (Suíza). Imaxe de Wickiana: colección de Johann Jakob Wick, 
Zentralbibliothek Zürich).
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tratado de Aymerich clasifica a bruxería 
en tres tipos segundo as prácticas, que 
poderían ser consideradas herexías ou 
non, procedendo á súa condena ou 
absolución.

Á parte dos tratados especializados 
na persecución, publícanse tamén 
gravados con escenas de aquelarres 
ou sabbats e actividades das bruxas. O 
pintor Hans Bandung Grien participará, 
a partir de 1510, con outros artistas, 
na difusión de propaganda contra 
a bruxería co fin de crear o pánico 
necesario para alentar as delacións. 
Considérase que Hans Bandung foi o 
primeiro artista en empregar o corpo da 
muller con finalidade publicitaria.

As campañas de propaganda 
concluían, despois da delación, 
encarceramento, torturas e emisión de 
veredictos, nun acto público, teatral e 
cargado de simboloxía no que se lían 
as sentenzas para, posteriormente, no 
caso de condena a morte, proceder á 
execución pública mediante queima na 
fogueira ou aforcamento.

En Compostela, cidade na que se 
estableceu o Tribunal da Inquisición que 
afectaba a Galicia73, despois do proceso 
celebrábase o auto de fe na nave maior da 
catedral ou na capela do Espírito Santo. 
Os que contaban con máis reos, celebrábanse durante a misa maior. As naves adornábanse 
co escudo e os estandartes da Inquisición, onde predominaba a cor verde. A Cruz Verde da 
inquisición, que representaba o tronco dunha árbore viva –ata tal punto a Igrexa se apropiou 
das árbores adoradas nas relixións antigas panteístas, que as converteu en símbolos de tortura e 

73  «A alusión máis antiga a este tribunal aparece o 20 de maio de 1520, cando se nomea inquisidor apostólico no reino de Galicia 
ao Licenciado Maldonado, provisor do arcebispado de Santiago. Cinco meses máis tarde envíase ao mestre Arteaga como 
segundo inquisidor. Pero a súa misión non debeu ser constante, acomodándose máis ben ao modelo itinerante e ocasional 
da inquisición medieval. O Tribunal galego non tiña capacidade de actuación, e dende 1532 o reino de Galicia permaneceu 
dependente do tribunal de Valladolid, ata que se optou pola instalación definitiva do tribunal galego en 1574». (Información 
extraída do rexistro da unidade documental “Tribunal de la Inquisición de Santiago de Compostela” do Arquivo Histórico 
Nacional).
Parece que as razóns para que non se establecese antes viñan da reticencia dos poderes locais, tanto civís coma eclesiásticos. 
Con todo, acabou instalándose para controlar a entrada de libros luteranos polos portos galegos. Contreras, J. (1982)
En Santiago tivo dúas sedes: a primeira que ocupou, xa dende 1575, foi o pazo dos condes de Monterrei, situado na praza de 
San Miguel e lindando cos muros de San Martiño Pinario, o que deu lugar a varios conflitos entre as dúas institucións. Os 
conflitos resolvéronse cando, en 1726, o Santo Oficio expuxo a necesidade de ampliar as súas dependencias, pero a reforma 
afectaba de tal maneira ao mosteiro beneditino que, tras unha serie de preitos, optaron polo traslado do Santo Oficio á casa 
grande de Calo, na rúa do Hórreo, fronte á porta da Mámoa. Pita Galán, P. (2012).

Proba da auga, portada do escrito de Hermann 
Neuwalt, Helmstedt. 1581.
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morte–, precedía a procesión. Canda a Cruz Verde, erguíase o escudo co lema Exurge domine et 
judica causam tuam (Érguete Deus e defende a túa causa)74. Os reos vestían corozas vermellas 
na cabeza e sambenitos con representacións do inferno que podían ser dragóns, serpes, chamas 
ou demos, dependendo da condena. Unha vez lida a sentenza no auto de fe, procedíase á 
súa execución que, nos máis dos casos contra meigas no tribunal compostelán, resolvíanse en 
amoestacións, lategazos, incautacións de bens, obriga de levar o sambenito ata a redención 
da pena... Só hai un caso de condena á fogueira dunha muller acusada de bruxería: María 
Rodríguez. Aconteceu en 1577, ao pouco de instalarse o tribunal en Compostela. Queimárona 
na antiga praza do Campo, que é agora a praza de Cervantes, lugar de confluencia de librarías, 
cafeterías e peregrinos de crenzas e nacionalidades ben distintas.

Escudo da Inquisición Española, coa Cruz Verde, a póla de Oliveira, a espada e o lema Exurge Domine 
et judica causam tuam.

74  Estes versos do salmo 73 convertéronse en lema da Inquisición. Asaf era un músico célebre, director do coro do templo de 
Xerusalén, durante o reinado de David. Seica escribiu este salmo cargado de resentimento e odio, nunha situación adversa. 
Esixe a intervención de Deus contra aquelas persoas que viven dunha forma pouco ortodoxa sen recibiren ningún tipo de 
castigo. Ao contrario, enriquécense e gozan dunha felicidade que a el, Asaf, lle é negada. (“Salmo de Asaf”, Libro dos Salmos. 
Antigo Testamento).
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O talo amarradoiro da norza negra, vizoso de acios curativos e de beleza, esténdese ao 
longo da historia. Ás veces, a norza ofrécese ás meigas para sandar, outras arde canda as mulleres 
demonizadas por usar a natureza como un ben común, colectivo, benéfico para a humanidade. 
As árbores foron convertidas en fogueiras para executar as súas cómplices condenadas por bruxas. 
Estiñado pola función que lle asignaron, o tronco da Cruz Verde, erixido en símbolo moral e 
relixioso polos inquisidores –e tanto ten o xénero porque hai algo monstruoso que se estende 
pola historia da humanidade case en paralelo ao talo da norza, e non é precisamente unha 
planta boa– non acaba de florecer, quizais porque a natureza se resista a ser colaboracionista da 
depredación humana.
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