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UN INTENTO DE LECTURA DA SIMBOLOXÍA DA FESTA DO SANTO CRISTO DE 

LAZA 

 

 

A outra cara do Maio. Sincretismo do pagano e o cristiano 

 

A primavera é un estalido vital e cósmico no val de Laza, enclave 

importante da vía romana secundaria das vías XVII e XVIII do Intinerario de 

Antonino que unía Ourense-A Gudiña. Á sombra da serra de San Mamede e dos 

montes do Invernadeiro acouga as augas do río Támega. 

0 tres de maio é un fito anual na historia íntima da vida de Laza, un 

repenique máxico e relixioso a un tempo, un mañá nítida para a exaltación da 

natureza e da vida. 

Tal é o sentimento de respeto á tradición sagrada dos seus 

devanceiros, o sentimento comunitario da celebración da festa do Santo Cristo 

que mesmo lles incomoda o entremetemento de membros alleos á súa 

comunidade veciñal. Viven a festa coma un acto de purificación que só a eles 
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lles pertence, e só eles senten, aínda sen se deter no seu fondo sentido, e do 

que só eles recibirán protección e benéfica influencia. 

Esta celebración, que non interrompe o atafego cotián ata o toque do 

"Angelus" do mediodía, refrexa unha estructura e perfís que subliñan a súa 

peculiaridade e riqueza, non só polo caudal de elementos simbólicos, 

perfectamente entretecidos, senón tamén polo acabado desenvolvemento 

dramático da Historia da Salvación Humana. 

Que nós saibamos,foron Fuentes Canal e Vicente Risco os primeiros en 

describir polo miudo a festa do tres de maio en Laza.1 

 

 

 

Estructura ritual 

 

A árbore do Maio que se ergue altiva na praza da Picota convértese no 

xerador máxico de tódolos acenos rituais e centro de gravidade e encontro da 

comunidade veciñal do val. 

Uns días antes, a mocidade acudira leda e teimosa ás fragas dos 

arredores con mentes de talar unha árbore que por altura lanzalía andase a 

retesía co ceo e que, despois, conducida ao centro da Picota, fose o ponto de 

converxencia de tódalas inquedanzas, anceios e medos. 

A cerimonia ritual comezaba a véspera coa elección secreta entre as 

doncelas da vila da moza que a fortuna destinaría para representar por un día o 

simbólico papel de Eva. 

0 segredo mantense celosamente acouchado nunha vivenda preto da 

praza, ata que Adán, vestindo unha túnica branca, adornada con follas de 

figueira, un pucho tamén branco na cabeza a eixada ao lombo, acode, na 

compaña de gaiteiros e danzantes, con vestimenta branca e pucho ovoide, coa 

esperanza de que amisteriosa Eva atenda os seus requerimentos (hoxe a 

vestimenta non coincide coa a tradición). 

Ao fin, unha fermosa doncela baixa vagarosa as escadas, túnica branca 

                                                 
1 Podemos ler unhas moi lixeiras anotacións sobre a festa nos números 33 e 35 da Revista NÓS, 
de Fuentes Canal e Vicente Risco, respectivamente. Compre referir tamén, por ser de maior 
interese Vicente Risco,capítulos dedicados á Etnografía na Historia de Galicia ,   dirixida por 
Ramón Otero Pedrayo, 3 vol. Madrid 1979,páx. 662-665.  
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de raso de seda,con encaixes nos baixos, e salpicada de flores de azahar, o 

cabelo longo e solto cinguido por unha diadema de pérolas; nunha man un 

cestiño con mazás, na outra a roca e mailo fuso para liar o liño. 0 seu rostro 

sereno e imperturbable non cede ás chimpas e garatuxas do pretendente. 

Gaiteiros e danzantes acollen a parella para os acompañar á igrexa. 

 

Ao pé da escada que conduce ao pórtico espera un novo personaxe 

axitando unha rama de loureiro; entre as fitas de cores que a adornan, un galo 

vivo e unha bica de fariña sobresaen chamativos. 

Repenican as campás e saen en procesión o Santo Cristo e maila Virxe, 

diante camiña Eva coa súa comitiva que os danzantes celebran cunha primeira 

danza ritual.  

Ao chegaren á Picota, ao aveiro da árbore do Maio, detéñense as 

imaxes de Cristo e a Virxe, e o resto dos personaxes, Eva, Adán, Abraham e 

Isaac co anxo deteñense para a segunda danza ritual.  

De seguido, o cortexo procesional percorre a vila e, en cada 

encrucillada, os danzantes marcan por parellas enlazadas tres pasos dun baile 

ritual e reiterativo. 

Xa de retorno na praza da Picota, as xentes de Laza atenden nun 

silencio respetuoso á representación do episodio bíblico do sacrificio de Isaac. 

Unha derradeira representación desenvólvese no adro na que un moro e 
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un cristiano libran un duelo na defensa da fe; despois dun desafiante 

parlamento entre os dous, o agareno cae ao chan derrubado e vencido. 

 

Unha poxa, na que con desmedida paixón se latrica co obxecto de 

cumprir co voto de transportar as andias do Cristo e a Virxe, pon fin a 

ceremonia procesional para dar paso, xa dentro da igrexa, a celebración da 

misa. Os danzantes, coma quen procura un trofeo, apodéranse da bica que 

adornaba a rama de loureiro, repartíndoa entre os presentes. 

Unha Eva exultante desborda sorrisos; a cerimonia anuncia o fin do ritual 

sagrado; no centro da praza require a Adán e bailan; máis tarde ela asomará ao 

balcón para saudar triunfante. 

 

Unha proposta para a lectura dos símbolos. 

 

O obxecto da nosa reflexión é, de primeiras, unha festa cristiana de 

maio elaborada a partir de elementos simbólicos presentes nos rituais da 

exaltación da natureza e a vexetación que configuran nun amplo espazo o ciclo 

de celebracións da primavera. 

 

 A través dun procedemento que na terminoloxía de Panofsky se denomina 

"principio de disxunción", a interpretatio christiana aprópiase dos símbolos que 
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de s e ñ an  a concepción do mundo das culturas vitalistas para os adaptar ós 

principios da filosofía cristiana: a morte establecida no mundo pola 

desobediencia do Paraíso transformase en vida polo sacrificio da Cruz. 

Os elementos fundamentais, sol e auga, que son celebrados nas festas da 

vida da natureza, constitúen a base metafórica na que se apoia o concepto 

cristiano de vida espiritual. 

Unha enigmática uniformidade define estes ritos que se extenden desde 

Galicia aos países nórdicos, ao longo de toda Europa, pola mesmas 

datas,ofrecendo trazos moi semellantes: recolleita de herbas, flores, ramos, 

grinaldas, conducción e plantación dunha árbore.2  

 

Exaltación da vida dos homes e dos animais, das plantas, coa auga e sol 

coma principios. A vexetación no seu ciclo anual reproduce a dualidade MORTE-

RESURRECCION. A historia da salvación do home comeza coa perda da 

inmortalidade, expulsión do Paraíso, coma castigo, mais cunha promesa de 

salvación3, segue coa elección de Abraham coma o home no que Deus ten 

                                                 
2 Ver Caro Baroja,Julio. La estación del amor. Fiestas populares de mayo a San Juan. Madrid 

1979. paxs 112 ss. Ademais, Frazer, La rama dorada. México 1981, Octava reimpresión, páxs. 154 

ss.. 

 
3
 Xénesis 3,1-24 
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presente a salvación da humanidade4 e culmina con Cristo, o novo Adán 

odediente, centro do plan divino da salvación, grazas a intervención da Virxe, a 

nova Eva.5  

0 entranzado simbólico, que abrangue todo o universo significativo 

deste ritual de primavera, enfíase a partir dun nó central: o símbolo guía 

ARBORE-CRUZ matiza e enriquece o seu poder connotador ao integrar baixo o 

seu dominio a todos os demais que amosan como motivo común o da enerxía 

creadora do universo. 

0 significado que a tradición folclórica dá aos símbolos é amplificado 

pola estricta correspondencia que con eles gardan os tomados do Antigo 

Testamento. Consúmase dentro de un só universo a comunicación entre dous 

mundos, o visible e o do espirito, ceo e terra, corpo e alma. 

A árbore é a morada do espirito arbóreo6 que co seu poder benéfico 

outorga a chuvia e o bo tempo, fai prosperar as colleitas, multiplica os rebaños 

e tamén bendice as mulleres e os fillos. Isto explica o costume extendido por 

diversos países de Europa de talar árbores e conducilas para as erguer nos 

centros das prazas. 

Adiviñamos algúns trazos que nos traen ecos das festas de Cibele e 

Attis e que nos remiten á práctica indoeuropea de conducción e colocación da 

árbore como rito de fertilización.7 A árbore é a vitalidade do Universo, o 

crecemento, a proliferación, a xeración e rexeneración. Xa na Idade Media o 

cristianismo ve na verticalidade da árbore o eixo cósmico que une a terra e o 

ceo, tal como a arte románica o representa,concretada na árbore da vida que 

nace no centro do Paraiso como doante da inmortalidade8. A partir da árbore 

da vida identificase coa Cruz da Redención: 

 

"Despois o anxo amosoume o río da auga da vida, brillante coma o 

cristal, que emergulla do trono de Deus e do Año. No medio da praza 

                                                 
4 Xénesis 12, 2-3 
5
 Efesios 1, 3-10 

6
 Ver Frazer, op. cit, pax.162. Caro Baraja, op. cit. pax 29 e ss.  

7 Ver Frazer, opc. cit pax. 389. Tamén G. Wissowa, Reliqion und Kultus der Romer, Munich, 

1912, páxs. 321-322. A.Loisy, Les mystéres paiens et le mystére chrétien, París,1930,páxs. 

81-104. Cito estas dúas últimas obras por J.Caro Baroja, op. cit, páx. 114.). 

 
8 Comparar coa maceira das Hespérides. 
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da cidade, a unha e outra marxe do río hai árbores da vida que dan 

froito unha vez por mes, e as súas follas serven de medicina para os 

xentís."9 

        

Adán e Eva, correspondencias bíblicas para o Maio e a Maia, inversións, 

ademais, de Cristo e a Virxe, están, nun segundo nivel, ligados, igualmente, á 

árbore, xa que son a representación humanizada do espirito arbóreo.10 Eva,nai 

de tódalas cousas, simboliza a vida, mentres Adán11, o primeiro home, é a 

representación extensiva da enerxía do Universo. 

 

0 tópico da diferenciación de sexos establécese, ao noso parecer, nun 

primeiro lugar, pola oposición COMPOSTURA, subliñada pola seriedade, de Eva, 

fronte á XOCOSIDADE, esforzos por tirar un sorriso do rostro de Eva, mesura e 

prudencia fronte á excentricidade e ao grotesco. Tamén a arte soe marcar esta 

diferenciación, representando a Eva con cabelo longo e solto e a Adán con 

barba e bigote. Non obstante, chama a atención a decoración de follas de 

figueira que recobre o vestido de Adán, quizais, atendendo a algunhas 

                                                 
9
 Apocalipsis, 22,1-2 

10 Ver Frazer, op. cit. páx. 162 
11 "adama" en hebreo significa "terra”. 
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referencias de San Gregorio e San Ambrosio, sexa unha alusión ás follas de 

figueira que os nosos primeiros pais colleron no Paraíso, o que eles 

interpretan coma a imaxe do pobo xudeo, o mesmamente do xénero humano se 

atendemos a San Agostiño. 

 Outros elementos simbólicos que pertencen só á figura de Eva reforzan 

o papel feminino e a virtude da pureza (Azahar). A gueipiña, apoiándonos 

nunha interpretación de Jung, simbolizaría o corpo materno; a laranxa (houbo 

un tempo no que foi a mazá), pola súa forma evoca a totalidade, a xuventude 

e a fecundación12, pero tamén o mundo dos desexos materiais que acabaron 

cos privilexios do Paraíso. 

0 fuso e a roca, atributos que a mitoloxía greco-romana outorga ás 

divinidades relacionadas coa lúa e a vexetación, tal como a Magna Mater, 

deusa da terra fecundada, simbolizan a vida e a duración, o mesmo que 

actividade de enfiar. A representación gráfica do fuso, semellante á mandorla, 

guíanos á esfera da lúa, á transitoriedade, a todo aquel proceso que se 

desenvolve por fases. 

 

 A cor branca que predomina teimosamente na vestimenta dos personaxes 

que interveñen, o mesmo que as flores de azahar, que cobren o vestido de Eva 

e a súa diadema, o liño da roca, son símbolos purificativos que recollen, ao 
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noso entender a virtude purificativa da auga corrente.13  

É preciso sinalar un ritual romano que os trazos anteriores nos traen á 

memoria: a liturxia das plegarias aos deuses esixía que os suplicantes se 

mantivesen castos, mesmo nas relación sexuais, desde a noite precedente, 

purificados exteriormente en augas vivas dun regueiro ou manancial e vestidos 

de branco14  con coroas de oliveira. 

A eixada que Adán leva ao lombo, marca de actividade diferenciadora 

fronte a muller, guíanos á vizosa simboloxía da zona sagrada da semente, aos 

gromos, ás flores e aos frutos. Se transferimos esta figura ao ámbito da 

espiritualidade, amóstrasenos coma o desencadeante das forzas que rexeneran 

e salvan, que enfían o principio co fin, que miden o paso do tempo e procuran 

o devir das estacións e o xermolar da vexetación. 

0 galo representa na tradición popular o espírito do gran do cereal15 , 

non é, xa que logo, fortuita a súa ubicación na rama do loureiro, formando 

grupo coa bica, as grinaldas, as fitas de cores.16 

0 movemento escénico de símbolos e personaxes é gobernado polo fío 

conductor da música e da danza, reiterativas ámbalas dúas, que nos 

mergullan na arte do ritmo para descubrir o valor do acto creativo, a enerxía 

eterna, o matrimonio cósmico. 

Permítanme, coma corolario do dito, a mais do quen ten de ilustrativo, 

uns párrafos de Mircea Eliade no seu Tratado de historia de las religiones: 

"O que o home viu nos cereais, o que aprendeu no trato con 

eles, o que lle insinou o exemplo da semente, que perde a forma 

debaixo da terra, esa foi a gran lección decisiva. Na mística 

agraria prehistórica está ancorado un dos reigaños fundamentais 

do optimismo sotereolóxico: que o morto, igual que a semente 

sepultada, pode esperar a volta da vida baixo unha nova 

forma." 

 

                                             

 

                                                                                                                                                            
12

 Cfr. A granada, como froito símbólico da fecundidade na mitoloxía grecolatina.  
13 Seru. Ad Aen.12, 169. Cito por J. Guillen, Urbs Roma, vol. II I, Salamanca 1980, páx.117.  
14

 Tibulo 2, 1,16.  
15 Ver Frazer, op. cit. páx.513.  
16 Comparar coa figura da mandorla, que representa a forza creadora do universo.  
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[Este traballo foi presentado como comunicación no II Congreso Gallaecia, 

organizado polo Ilmo. Concello de A Garda o 6 de maio do 1990] 


