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c U l t U r a  e  f a l a  p o p U l a r  d e  s a n  c i p r i á n  d e  h e r m i s e n d e

O 
que vai de seguido é a testemuña socio-cultural legada por veciños 

dunha aldea situada nos lindeiros galego-castelás e portugueses, con 

nome de San Ciprián de Hermisende; unha testemuña espello do 

craro vencello da súa identidade como pobo, herdada e transmitida secularmente 

polos seus antepasados. É a fala viva, propiamente galega, cos seus rasgos propios, 

identificadores desta área con fonda raizame cultural galega, e que aquí se plasma 

en extenso léxico, dividido en achegas temáticas ligadas estreitamente a formas ou 

actividades culturais locais esvaídas e a outras que aínda se manteñen rexas, vivas, 

porque os receptores dinámicos as seguen practicando e conservando nun singular 

medio e hábitat que se resiste a morrer por causa do forzado troque da secular acti-

vidade agraria e gandeira e tamén pola inxente despoboación que, en xeral, está a 

padecer o noso mundo rural. En definitiva, o que aquí predomina é a alma do pobo, 

a palabra que os veciños utilizan, modelada a traveso de centos de anos; a fala na 

súa extensión, significado, uso e características, un dos valores máis prezados con 

que conta unha sociedade organizada.

Alma 
e identidade 
dunha terra
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a sitUación do lUgar

O pequeno lugar de San Ciprián de Hermisende está 

a uns 800 m. de altitude sobre o nivel do mar, na 

fronteira Galego-Castelá, moi preto da divisoria que 

xebra Portugal, Galicia e a Comarca de Sanabria. O 

fito divisorio nomeado Penedo dos Tres Reinos, en-

clave revelador desta división entre os antigos rei-

nos de Castela, Galicia e Portugal, está relativamente 

a pouca distancia deste lugar. Hermisende, lugar e 

concello ó que pertence San Ciprián, está a preto 

de dous quilómetros, xebrado polo río Tuela, que se 

pode pasar a traveso da antiga Ponte da Veiga. Esta 

curta distancia de Hermisende fixo que San Ciprián 

leve o sobrenome de San Ciprián de Hermisende 

para diferencialo de outro lugar, con igual nome, 

con que conta a contorna de Sanabria: San Ciprián 

de Sanabria, situado contra o lado da chamada Serra 

da Cabreira Baixa.

comUnicacións

Ten comunicación co resto do concello a traveso da 

estrada comarcal que vai dirección a Hermisende, 

Lubián, Puebla de Sanabria (antig. Pobra de Seabra) 

e tamén dirección oeste, a Castromil (castelán), si-

tuado xa nos lindeiros galegos. Os antigos camiños 

unían o lugar coa parte portuguesa. Camiños e ca-

DATOS INTRODUCTORIOS
RELATIVOS A POBOACIÓN

Sobre esta peque-
na estatua feita en 
pedra de cantería, 
que ata hai pouco 
tempo estaba situa-
da no frontal dunha 
casa da parte alta do 
lugar (hoxe en día 
derruída), hai opi-
nión de veciños na 
que se explica que é 
unha representación 
do santo padroeiro 
San Ciprián; pola con-
tra hai quen pensa 
que é a imaxe dun 
cabaleiro templario, 
provinte do xacemento denominado Cancelada, 
paraxe que vencellan coa Orde do Temple.
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rrouchos pateados por xente de aquí a acolá da raia, 

nos duros tempos da posguerra. Camiños transitados 

por contrabandistas, fuxidos e tamén por xentes que 

acudían ás feiras, ás festas dos dous lados da raia... 

actividades xeradoras dunha singular simbiose de in-

terrelación entre a veciñanza situada a ambos lados 

da liña fronteiriza.

A igrexa de Hermisende parece ser que foi edificada 

no ano 1773. Neste lugar celebran festa ó Corazón 

de Xesús e á Virxe, o 15 de agosto. Unha fermosa 

ponte, edificada sobre o río Tuela, comunica os lu-

gares de Hermisende e San Ciprián de Hermisende. 

Esta ponte foi erguida un ano despois que a referida 

igrexa, no 1774, segundo reza nunha inscrición en 

latín gravada en varias pedras desta senlleira cons-

trución. Aquí fálase de que o doutor D. Gregorio 

Francisco de Montes, Rector da parroquia de Ar-

misende (Hermisende) mandou edificar a ponte a 

expensas súas no ano 1774, sendo mestre de obra D. 

Baltasar de Camalle.

O texto do que falamos figura desta maneira labrado 

nas devanditas pedras:

HIC PONS EDI

FICATUS FUIT A

D. D GREGORIO FRNCO

A MONTES RECTORE

AUIUS PAROCHO STO

MPO VULGO ARMISEND

PROPIIS ESPENSIS

SUIS ANNO DNI

MDCCLXXIIII

FUIT MAGISTER

D. BALTASAR

A CAMALLE

ORATE PRO

IIS

Ponte da Veiga sobre o río Tuela.
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San Ciprián de Hermisende dista da capitalidade do 

Concello (Hermisende) uns dous quilómetros; de 

Puebla de Sanabria uns corenta e dous quilómetros 

e de Zamora uns cento corenta e dous quilómetros. 

A estrada comarcal que comunica San Ciprián con 

Hermisende, en dirección a Lubián, foi inaugurada 

polo ano 1935; actualmente estes trazado acadou 

melloras notables. Antigamente, era frecuente que 

os desprazamentos ás aldeas, vilas e incluso á ca-

pital provincial se fixeran andando. Os camiñantes 

atravesaban pola Serra da Teixeira cara ó Alto do 

Padornelo (1329 m. de altura), e despois collían di-

rección a Puebla de Sanabria. Tardaban tres días en 

chegar a Zamora e outros tres días en volver. Isto era 

mormente cando tiñan que arranxar documentos ou 

presentarse a quintas. O país portugués está preto 

do lugar e por suposto a raia divisoria onde fica o 

lugar da Moimenta que está a uns sete quilómetros, 

comunicado por un antigo camiño que pasa polas 

paraxes de Cancelada e Lagoas. As transaccións fa-

cíanse mormente con Galicia. Era frecuente que os 

paisanos de San Ciprián acudiran ás feiras que se 

facían na vila da Mezquita (Ourense), a onde tarda-

ban catro horas en chegar coa facenda que levaban á 

feira. Saían de noite e volvían outra vez de noite.

Outros lugares próximos a San Ciprián son Mofreita 

(Portugal), Castromil, do que dista uns dez quilóme-

tros, Castrelos, co que antigamente se comunicaba 

por medio dun atallo; A Teixeira..., lugares cos que 

tiñan relación directa, por proximidade, e tamén por 

que as relacións se estendían ó plano das relacións 

familiares e das festas.

economía

A base da economía familiar estaba na agricultura e 

na gandería. Segundo testemuñas dos veciños o lugar 

chegou a ter catrocentas vacas do país e oito ou dez 

rabaños de ovellas e cabras de duascentas a duascen-

tas cincuenta cabezas cada un.

Paisaxe de montaña.
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Antigamente no termo do lugar extraeuse pizarra 

(louxa) que se empregaba para os teitos das casas. 

Din que o lugar onde se sacaba a pizarra era nas pa-

raxes da Gurgoza, A Ladeira e Allande. Esta louxa 

era vendida a xente de outros lugares próximos que 

carecían dela, sendo transportada polos paisanos en 

carros do país. Esta actividade propiciou que os de 

San Ciprián leven o alcume de louxeiros.

A madeira tamén se vendeu, mormente eran paus de 

nogueira, afreixo, castiñeiro...

A pedra de pizarra ou de cantería, a madeira ou a 

louxa eran materiais básicos para construí-las casas 

tradicionais do lugar. Como xa dixemos, estes ma-

teriais eran aproveitados do entorno da aldea, que 

tamén aportaba outros materiais, como por exem-

plo o cal (óxido de calcio). Na paraxe da Lama 

do Cabo (situada nas Mendreiras) os antepasados 

construíron un forno para facer cal preto dunha 

canteira de pedra caliza. Era un forno comunal, 

onde calquera veciño podía ir facer cal cando o ne-

cesitara para empregalo na súa casa. Neste forno, de 

forma circular e revestido de pedra, íanse botando 

capas de pedra picada e de torgos pequenos que ar-

dían ata que se conseguía o cal. Cada fornada podía 

chegar a dar ata 200 minas (cada mina equivale a 

16 kgs.). Este material era transportado en carros 

ata o lugar. Esta actividade desenrolábase no verán, 

despois de rematar as mallas os paisanos ían facer 

cal á paraxe da Lama do Cabo, chegando incluso a 

comer e durmir nun chozo mentres non remataban 

a fornada. Este cal tamén era vendido a outros luga-

res da contorna que carecían del.

O lugar sempre contou cunha cantina ou tenda de 

comestibles. Na actualidade hai dúas, unha no alto do 

lugar e outra situada na parte baixa.

O contrabando non tivo a relevancia que adqui-

riu noutros lugares, aínda que tamén aquí houbo 

trasfego de contrabando a pequena escala. Esta ac-

tividade atopábase coa dificultade de que o lugar 

estaba arredado das vías importantes de comunica-

ción. O pequeno contrabando había que afeixalo 

(levalo ó lombo) por pequenos carrouchos que ían 

saír á zona da Venda da Portela da Canda, xa na 

estrada que comunicaba con Galicia. Contan que 

se traficou algo con gando e comestibles. Durante 

o período da Guerra Civil e da posguerra a traveso 

da raia houbo contrabando de xabón, pan, café... 

e incluso algunha arma se pasou a Portugal, pero 

había que andar á espreita, con coidado, xa que os 

carabineiros españois e os guardiñas portugue-

ses vixiaban de preto esta actividade desenrolada 

na fronteira.

orografía

O medio físico en que se sitúa este lugar non é outro 

que a cadea montañosa que divide o País Galego da 

comarca zamorana de Sanabria. Monte e serra é o que 

predomina, continuidade de montes, con altitudes 

que pasan con facilidade os 1000 m. A sucesión de al-

tas montañas nesta zona divisoria galego-castelá pre-

senta nomes como Serra da Gamoneda (cara Cas-

trelos e Hermisende), Serra da Escusaña, Serra das 

Hedradas, Serra da Cabreira Baixa (cara á parte 

de Porto), Serra Segundeira (tamén cara Porto), Se-

rra Rabo de Gato (que forma parte da Portela da 

Canda) que en San Ciprián nomean Rabo de Galo e 

que é un serraio (como eles din) que semella o rabo 

dun galo, A Serra da Escusaña é unha estribación do 

Monte Muga (1732 m.), parte Valiñas de Hermisende 

e o Monte das Mendreiras de San Ciprián, Serra do 

Marabón... Cinguíndonos a unha franxa de terreo 

máis reducida, San Cirprán de Hermisende está abei-

rado por montes da Serra do Marabón onde o Alto 

do Ladiairo chega ós 1357 m. de altura, e montes da 

Serra da Escusaña e da Serra da Gamoneda, contra 

o lado de Hermisende.

hidrografía

Na rede fluvial da contorna resalta o río Tuela que 

nace na zona superior da Pala dos Albardeiros e da 

Mallada do Olmo, por riba de Lubián. Baixa da se-

rra, pasando entre os lugares de Chaus e Lubián e 

despois, a carón do Santuario da Tuíza, descorre cara 

o lugar de Castrelos (Hermisende) ata chegar á pa-

raxe da Veiga, onde é cruzado pola Ponte da Veiga 

que comunica a estrada que vai a Hermisende e San 

Ciprián de Hermisende e segue o seu camiño ata che-

gar á raia fronteiriza onde recibe augas do Regueiro 

do Piñeiro. Xa en terreo portugués segue cara á Moi-

menta, Dine, Sta. Cruz, Fresulfe...
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Outros pequenos cauces de auga son o Regueiro de 

Belois, o Regueiro da Mallada, o Regueiro de Rebor-

delo, o Regueiro dos Millais, o Regueiro do Barreal, 

o Regueiro das Rozadas, o Regueiro das Malladi-

cas, o Regueiro do Piñeiro, o Regueiro da Veiga...

A auga abunda nas lamas e lameiras, así hai As La-

meiras e A Lama da Espaiela, A Lama de Acevro, 

A Lama do Casado, A Lama do Cabo, A Lama de 

Carballoso, As Lamicas... E tampouco faltan as fon-

tes como A Fonte de Abaixo, A Fonte do Cuco, A 

Fonte da Cachena, A Fonte do Souto, A Fonte da 

Xamacía, A Fonte dos Millais, A Fonte Pateira, A 

Fonte Fría de Val de Cabritos...

habitantes

No ano 2000 o lugar contaba con 32 veciños, uns 63 

habitantes. A maioría xente de idade. Os matrimonios 

entre persoas dos dous lados da raia son frecuentes, 

danse cunha porcentaxe duns tres ou catro veciños 

sobre o total. O lugar está conformado por unhas se-

senta vivendas, das que a metade están ermas.

Os habitantes de San Ciprián acoden á capitalidade 

do concello (Hermisende) para arranxar asuntos re-

lacionados co rexistro civil, co xulgado de paz, co 

concello... Os asuntos relacionados coa aldea, por 

exemplo o arranxo de camiños, resólvenos os veci-

ños discutíndoos no concello (xuntanza de veciños) 

ou na audiencia, como comunmente se di no lugar. 

Antigamente existía un alcalde pedáneo, pero agora 

esa figura desapareceu, sendo substituído por un al-

calde de barrio (concelleiro) nomeado polo equipo 

de goberno do concello.

historia

Con referencia a como naceu a aldea, existe a se-

guinte versión de tradición oral que contaban as per-

soas de máis idade:

Cauce e ribeira do río Tuela.
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«Contaban os vellos de que hai moitos anos che-

garon aquí unhas familias doutro lugar e que se 

asentaran na zona baixa da aldea, onde lle chaman 

As Carballas. Parece ser que durante un tempo 

tiveron unha contenda con outras familias que ta-

mén querían asentar na paraxe dos Vilares. En-

tón, estiveron durante tempo en constante disputa 

uns e outros, os que se asentaron nas Carballas 

e os que trataban de edificar as súas moradas nos 

Vilares. Contan que ós das Carballas gustáballes 

tamén a paraxe dos Vilares para vivir, e con iso 

ían tódalas noites a desface-lo traballo que facían 

polo día os habitantes dos Vilares, ata o punto que 

os chegaron aborrecer e tivéronse que marchar 

do lugar, indo a vivir definitivamente ó lugar de 

Castromil.»

Isto é o que di a lenda popular transmitida polas 

xeracións anteriores. Pero cómpre dicir que no en-

torno de San Ciprián de Hermisende hai vestixios 

doutras épocas, sobre todo da época romana e me-

dieval. Nas inmediacións do lugar, preto da igrexa, 

pola parte de riba, está situado o que chaman Castro, 

que aproveita a configuración escarpada da ladeira 

para o seu asentamento. Consta que no entorno do 

Castro se teñen atopado restos de cerámica roma-

nizada, moas de muíños de man e algún que outro 

achado relacionado con esta época. Outros lugares 

de interese histórico ou arqueolóxico poden ser O 

Castrillón, O Castelo de Rechouso, O Castelo de Re-

bordelo, ou mesmo O Facho ou A Centinela, resíos 

do que en tempos antigos foron postos de vixía da 

raia fronteiriza, como as velas, fachos, esculcas ou 

centinelas doutros lugares raiotos.

Puidemos constatar que as datas gravadas nas casas 

do lugar non pasan a referencia do século XVII, iso 

non quere dicir que a formación da aldea non sexa 

anterior; algún veciño fala de documentación que 

onde xa aparece citada a aldea a comezos do século 

XIV. A antiga capela de Santa Catalina, hoxe de-

rruída, parece ser que tiña data de 1617 e noutras 

Vista parcial do lugar.
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casas vense datas posteriores, 1719, 1774 (Ponte da 

Veiga) 1778, 1792, 1877... No referente a estas datas 

hai que deixar constancia que as máis antigas co-

rresponden á parte baixa do lugar, van de menor a 

maior desde As Carballas en dirección ó Cimo do 

Lugar. Por iso na memoria dos veciños ficou a idea 

de que o núcleo primitivo da aldea foi no barrio das 

Carballas.

Na historia deste pequeno lugar, tan preto da raia, 

constan datos de que noutras épocas foi territorio 

portugués durante un tempo. Toda a zona com-

prendida por Hermisende, San Ciprián, A Teixeira 

e Manzalvos (A Mezquita) pertenceu no pasado a 

Portugal. Contan que incluso, despois de resta-

blecerse os lindeiros da raia, os portugueses con-

tinuaban a ter posesións dentro do territorio de 

San Ciprián. Veciños do lugar da Moimenta (Por-

tugal) posuían prados no terreo español. Isto deu 

pé a liortas entre os habitantes dos dous lugares. 

Parece ser que os portugueses non só se confor-

maban en servirse dos pastos, senón que tamén 

querían apropiarse de parte do monte comunal de 

San Ciprián. Por causa destas disputas, en certa 

ocasión os veciños de San Ciprián trouxeron para 

ó lugar unhas vacas dunha señora portuguesa cha-

mada Tía Aulinda, feito que deu lugar a que os 

habitantes da Moimenta se desprazaran a San Ci-

prián co gallo de volver leva-las vacas para a zona 

portuguesa. Os de San Ciprián saíronlle ó encon-

tro, formándose unha forte liorta entre os veciños 

dos dous lugares. Isto aconteceu hai uns noventa 

ou cen anos.

A tradición oral non aporta datos de outras liortas por 

causa da delimitación da raia, pola contra, no referente 

ós franceses, refiren os seguintes datos curiosos:

«A francesada viña por eiquí e hospedábanse nas 

casas. Traían con eles un cacique ou adivino que 

adivinaba onde estaban as cousas escondidas. 

Este adivino dicíale ó patrón onde eles estaban de 

pousada:

–Patrón, el dinero al pie del fuego le está mal, va a 

derretir.

Entonces os que le daban pousada dixeron para si:

–Carajo, estes saben onde temos o diñeiro escon-

dido.

Din que tiñan o diñeiro escondido debaixo da la-

reira, non sendo que llo roubaran. Entonces, acor-

daron de sacar dalí o diñeiro e de levalo fóra do 

pueblo pra un prado, ó pé dunha fonte. Doutra vez, 

o francés adivino díxole ó patrón:

–Patrón, el dinero al pié del agua está mejor, no de-

rretir». 1

Relacionado coas guerras carlistas recollemos o que 

segue:

«Eiquí falouse muto da carlistada, cuando as guerras 

carlistas entre carlistas e isabelinos. Os vellos conta-

ban que polo San Antoño levaban ás vacas a pastar 

á pradeira do Couto, onde estaban un mes enteiro. 

I e cueso dice que estaba alá a vacada, que enton-

ces había muta, habría ó millor cuatrocentas ou qui-

nientas vacas... E cuando vein baixar un ejército por 

unha ladeira que le chaman A Requeixada, cerca de 

Cancelada. Os vaqueiros estaban atemorizados, xa 

que os carlistas arrasaban todo por onde quera que 

iban. I entonces sentiron unha voz que mandou alto 

e de seguido os do ejército cambiaron de ruta. I e 

falábase..., cóntase na historia do pueblo, que segu-

ramente o home que mandara cambiar ó ejército de 

ruta fora o capitán carlista, un cura que era deiquí 

pra que non viñesen ó pueblo a requisar as vacas; 

que ese cura decían que era de nombre don Juan 

Antonio, “O Arrenegado”, de nomeada. A carlistada 

viña da parte de Castromil ou da Mezquita e mar-

charon cara á Portela da Teixeira, sin vir ó pueblo.»

Tampouco faltaron pola zona as partidas de maquis. 

É natural que isto acontecera, sendo esta unha zona 

de paso cara terras portuguesas, onde había refuxio 

seguro.

cUriosidades referidas ós 
adiantos tecnolóxicos

Segundo os veciños, a electricidade debeu chegar a 

San Ciprián polo ano 1964, arredando para sempre ós 

antigos candís de sebo, gas e carburo. O teléfono no 

lugar é relativamente recente, a mediados dos oitenta 

foi cando se puxo o primeiro teléfono público, despois 

xa se instalaron estes aparellos nas casas. A primeira 

radio tivérona uns caseiros que vivían nunha quinta na 

1. Texto en galego dialectal.
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paraxe de Cancelada, que está arredada do lugar uns 

seis quilómetros. Isto era polo ano 1945. Daquela, es-

tes caseiros tiñan amizade cun capitán da Garda Civil 

que foi quen lle proporcionou o aparello. A esta quinta 

de Cancelada, onde vivía o Tío Modesto, acudían de 

vez en cando desde o lugar de San Ciprián a escoitar 

noticias interesantes, por exemplo cando falaba o Papa 

desde Roma. Esta radio funcionaba con enerxía eléc-

trica, proporcionada por un “molinete” que cargaba 

unha batería. Desta forma, pola noite xa tiñan luz eléc-

trica, aínda que estaban ben arredados do lugar.

A primeira televisión estivo na cantina do alto do lu-

gar, entre 1970 e 1975, e a segunda na casa do Sr. 

Horacio Rodríguez. Esta segunda televisión foi feita á 

man por un mozo que vivía na cantina referida.

A traída de auga ó lugar foi feita polo ano 1977 e en 

1978 a pavimentación das rúas. A auga vén de fontes 

das paraxes de Carballal e Rebordelo e almacénase en 

dous depósitos que están situados na zona de Trasil.

Unha das primeiras bicicletas, da marca Orbea, tívoa 

o Sr. Horacio polo ano 1940, que a empregaba para 

desprazarse a outros lugares co fin de reparar máqui-

nas de coser.

As motos chegaron ó lugar por 1950. Cando estalou o 

Movemento, apareceu o primeiro automóbil por San 

Ciprián, era de cor azul, propiedade dun rapaz cha-

mado Miguel (da Sabina da Teixeira), morto despois 

na Guerra Civil.

festas

Cada 16 de setembro celebran festa a San Ciprián, o 

padroeiro do lugar.

Antigamente no mes de Santos os veciños ían por 

leña para o crego que había na aldea. Era o que po-

pularmente se chamada “carrada das almas”. Co di-

ñeiro que lles daba o cura por lle trae-la leña os veci-

Igrexa do lugar.
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Testemuñas da antiga 
capela adicada 
a Santa Catalina, 
hoxe derruída.

ños mercaban un carneiro ou un chibo 

e logo facían unha festa o día de Tódolos 

Santos. Neste día, pola noite, os mozos 

atrancaban as rúas con carros e apeiros 

da labranza.

No día San Xoán, erguíanse ben cedo 

e ían ó monte toma-lo orballo, espidos 

ou medio espidos, entre as herbas e nas 

leiras do pan. No lugar había a crenza 

de que esta práctica feita na mañanciña 

de San Xoán era boa para sandar da en-

fermidade da tericia, un mal que afec-

taba á bile, no que a pel collía unha cor 

amarela. Os Reis, o Entrudio e o Corpus 

Cristi tamén se celebraban con moita 

sona.

edificios e constrUcións 
relevantes

No lugar os edificios de máis renome son 

os seguintes: a igrexa, dedicada a San 

Ciprián, situada na parte alta da aldea, 

preto das costas que levan ó antigo asen-

tamento do Castro. Antigamente tamén 

había escola e o mestre vivía no lugar. 

Na parte este da aldea houbo en tempos 

unha capela dedicada a Santa Catalina, 

erguida no ano 1617, que segundo din os 

veciños foi vendida. Había dous fornos 

de coce-lo pan, un comunal (no barrio 

de abaixo, restaurado) e outro particu-

lar, de herdeiros. Á beira do río Tuela 

tamén había varios muíños para moe-lo 

gran, un situado na Veiguiña, outro na 

Veiga, outro no Freixoeiro, outro no Car r i za 

e outro denominado Muíño de Abaixo. En tempos 

tamén houbo dous pisóns, un na paraxe de Belois e 

outro entre as Malladicas e Lagoas de Abaixo.
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Segundo a clasificación dialectal da lingua galega es-

tablecida por Francisco Fernández Rei (1990), a fala 

de Hermisende forma, xunto coa de Lubián, unha 

subárea dentro da denominada Área Zamorana do 

Bloque Oriental de falas galegas.

Na fala de San Ciprián de Hermisende achamos tra-

zos típicos do Bloque Oriental, como son:

1.- O plural das palabras agudas rematadas en -n fano 

en -is: pantalón-pantalois, maxacán-mexacais, 

mantón-mantois, can-cais...

2.- O plural das palabras agudas rematadas en -l fano 

en -is: animal-animais, caracol-caracois, azul-

azuis...

3.- Ausencia de ditongo nos resultados dos grupos la-

tinos -ULT-, -UCT-: MULTU> muto, TRUCTA> truta, 

AUSCULTARE> escutar...

4.-Sufixo número-persoal de P5 en -is: cantais, co-

meis, durmís...

As falas zamoranas en xeral diferéncianse do común 

das falas orientais por tres trazos sobranceiros:

1.- A terminación latina -INU deu -iño: camiño, pa-

driño, veciño... Nalgunhas falas orientais deu –ín 

pero non na fala de San Ciprián.

2.- O sufixo número-persoal de Pl do Pretérito Per-

fecto é cero, mentres que na maior parte das falas 

galegas é -n: collí, comí, partí, fice. Igual que no ga-

lego dialectal de case todo o sueste ourensán, con-

cretamente nos Concellos de Gudiña, Mezquita e 

Viana do Bolo.

3.- Aparece o alomorfo -o tras forma verbal rematada 

en ditongo, mentres que na maioría das falas galegas 

é -no: colleuo, partiuo, canteio, faio, seio... Este fe-

nómeno tamén se rexistra na fala dos concellos ante-

riormente citados do sueste ourensán.

4.- Confusión dos ditongos oi~ou (despois-despous, 

dois-dous) con predominio ás veces dunha forma: 

noute, noutarega, couro, couracha...

5.- O sufixo latino -TATE dá a forma -dai: verdai, 

realidai, metai (plurais: verdais, realidais, metais), 

igual ca nas falas veciñas do surleste de Ourense e 

no galego de Cáceres.

6.- Pronomes suxeito nós e vós con vocal pechada [o].

E concretamente, as falas da subárea Lubián-Hermisende, 

caracterízanse polos seguintes trazos sobranceiros:

1.- Pronome átono le (e contraccións lo, la, los, las) e 

non lle, o que supón un arcaísmo, ó igual que algun-

has falas do Baixo Miño e Val das Ellas en Cáceres. 

Concretamente este fenómeno non se rexistra nas 

falas veciñas dos concellos de Mezquita ou Viana do 

Bolo. Ex: fágole, díxole...

2.- Pronome átono de CI te, no sur desta subárea (e 

contracción to, ta, tos, tas), ó igual ca no galego do 

concello lindeiro da Mezquita (sueste ourensán), 

Baixo Miño, Bierzo sur e Val das Ellas.

3.- Vocal temática è nas formas dos tempos de per-

fecto da primeira conxugación: cantèste, cantèmos, 

cantèra...

4.- Desinencia -steis na P5 do Pretérito Perfecto en 

cantásteis, collísteis.   

CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS 
DA FALA DE SAN CIPRIÁN

DE HERMISENDE
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Modernos muíños de vento na serra.
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accidentes do terreo

Alto: Parte elevada dun lugar.
Area: Gran mineral.
Barranco: Precipicio, terraplén.
Barreira: Talude, desnivel.
Borrallo: Po da terra.
Buraco: Burato.
Cabeza: Lugar máis alto dun monte. Na toponimia local hai A CABEZA DAS 

FONTES. É un orónimo frecuente noutros lugares.
Calimborno: Abertura, barranco profundo entre dúas montañas.
Campelo: Derivado de campo, campo pequeno. Hai CAMPELO na toponi-
mia.
Cascallo: Pedra miúda.
Cascote: Anaco de pedra.
Cavoca-o: Depresión do terreo, valgada. Sinónimo de cavanco, ca-

vorco...

Cemba. Desnivel do terreo. Sin. barreira. Hai o top. A CEMBA.

Cima: Lugar alto.
Cimeiro: Lugar alto.
Cimo: Lugar alto.
Corga: Valgada, depresión profunda nas ladeiras dos montes formada pola auga 
torrencial que baixa da cima da montaña. Sin. cavoca. Hai AS CORGAS e AS 

CAVOCAS DO CORGO na top.
Costa: Pendente, ladeira.
Cova: Burato, cavidade natural.
Covaracha: Cova pequena.

Curota: Dise da parte máis alta dun lombeiro.

Chaira: Dise do terreo chairo.
Fraga: Pedra, penedo grande. 
Fragaredo: 1. Montón de penedos. 2. Fragas grandes.
Fragueiro: 1. Montón de fragas. 2. Fraga moi grande.
Furuxanco: Burato grande no terreo.
Galaberno: Burato grande.
Ladeira: Cara pendente dun monte.
Ladeiro: Ladeira.
Lastra: Pedra grande e plana.
Lombeiro: Monte pequeno.
Lombeirón: Aum. de lombeiro. Na top. hai O LOMBEIRÓN.

Louxa: Pizarra. Lousa. Pedra de pizarra en forma de folla que se emprega para 
os teitos das casas.
Louxeira: Lugar onde se extrae louxa.

Louxón: Louxa grande.
Outeiro: Pequeno monte ou elevación do terreo. Na top. hai O OUTEIRO.

Pala: Pedra que sobresae nun monte que ten un oco pola parte de abaixo.
Pedra: Rocha.
Pena: Rocha. Penedo. Fraga. Hai o top. PENA COVA.

Penedo: Pedra grande. Rocha.
Pestana: Dise da pedra saínte que ten un oco pola parte de abaixo.
Picoto: Pico. Lugar alto.
Pitaroca: Burato ou fenda nun penedo.
Planicio: Dise do terreo plano, chairo.
Sarritán: Dise da montaña moi elevada, en forma de pico.
Serraio: Serra.

O TERREO

RAIGAME•29 [n].indd   27 7/11/07   21:23:39



Pradaría da zona.

28
~

c U l t U r a  e  f a l a  p o p U l a r  d e  s a n  c i p r i á n  d e  h e r m i s e n d e

Soalleiro: Lugar soleado.
Solano: Dise do lugar onde dá ben o sol.
Su: Debaixo.
Umbrío: Dise do lugar sombrío, no que non dá o sol.
Vaguada: Valgada. No entorno hai tops. valiña.

Val: Depresión entre dúas montañas, valgada. Na top. hai VAL DE CABRI-

TOS.

Xeixaragal: Lugar onde abundan os seixos.
Xeixo: Pedra moi dura, seixo.

o terreo e a aUga

Barreal: Barrzal, lugar onde abunda o barro. Recollemos este nome da topo-
nimia (O BARREAL).

Bulleiro: Dise da lama que se forma nos camiños.
Cascada: Torronteira. Cachoeira.

Cavoco: Fenda que fai a auga ó pasar a miúdo por un lugar.
Charco: Cantidade de auga parada ou estancada nun burato.
Frescura: Dise do lento que despide a terra.
Lagoa: Especie de lago pequeno. Lugar con auga estancada.
Lama: 1. Lugar onde abunda a auga. 2. Prado moi húmido. 3. 

Barro, bulleiro.

Lamacal: Lugar onde hai moita lama.

Lameira: Lugar onde abunda a auga. Hai os tops. AS LAMEIRAS e O LA-

MEIRICO.

Mina: Galería subterránea e estreita feita para sacar auga.
Poldras: Dise das pedras que se poñen en fila nun río para podelo atravesar.
Poza: Auga estancada nun burato de certa envergadura.
Preseira: Presa feita nun río co fin de almacenar auga para regar ou para abas-
tecer a un muíño.
Ribeira: Terreo que está próximo a un río.
Rigueiro: Regueiro, regato. Pequena corrente de auga.
Tolancal: Lugar onde abunda a auga. Lamacal.
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a división cronolóxica

o día

Antevíspora: Dise do día que precede á víspora.

Antonte: Día anterior ó de onte.

Apardecer: Anoitecer. Comezar a facerse de noite.

Atardecer: Solpor. Cando se pon o sol.

Hoxe: Neste día.

Mañá: 1. Tempo transcorrido entre a saída do sol e o mediodía. 

2. As primeiras horas do día. 3. No día seguinte ó de hoxe.

Mediodía: As doce horas do día. Intre do día no que o sol se 

atopa no punto máis alto.

Noute: Variante de noite.

Onte: O día anterior ó de hoxe.

Oscurecer: Escurecer. Anoitecer.

Pasado: Pasadomañá.

Pasadomañá: No día que segue a mañá.

Quincena: Espazo de tempo de quince días.

Revíspora: Día anterior á víspora.

Tarde: Parte do día entre o mediodía e o anoitecer.

Tardiña: A última parte da tarde, preto de pórse o sol.

Tresantonte: Trasantonte. No día anterior a antonte.

Víspora: Véspera. O día anterior a un día sinalado.

ModisMos populares

Aclarar o día: Amencer.

De hoxe a un ano: Dise de algo que se volve repetir dentro 

dun ano.

Estar apardecendo: Estar anoitecendo.

Hoxe en día: Na actualidade.

Noute pecha: Noite moi escura.

Postura do sol: Posta do sol. Solpor.

Romper o día: Amencer.

Saír o sol: Nacer o sol.

a semana

No referente ós días da semana recollemos os mes-

mos nomes que no castelán: lunes, martes, miérco-

les, jueves, viernes, sábado e domingo. Parece ser 

que algunhas persoas de idade acostumaban dicir 

diomingo en vez de domingo.

os meses

Abril: Cuarto mes do ano.

Agosto: Oitavo mes do ano.

Ano bisiesto: Cando ten 29 días o mes de febreiro.

Diciembre: Duodécimo mes do ano. Decembro.

Febreiro: Segundo mes do ano.

Lustro: Período de tempo de cinco anos.

Maio: Quinto mes do ano.

Marzo: Terceiro mes do ano.

Natal: Noviembre: Novembro. Undécimo mes do ano.

Octubre: Outubro. Décimo mes do ano.

O TEMPO
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Quinquenio: Período de tempo de cinco anos.
San Andrés: Mes de novembro. 30 de novembro.
San Juán: Mes de xuño.
San Martiño: Mes de novembro.
Santa Mariña: Mes de xullo.
Santos: Mes de novembro.
Setiembre: Noveno mes do ano.
Trienio: Período de tempo de tres anos.
Xaneiro: Primeiro mes do ano.

ModisMos populares

Face-lo agosto: Gañar moito nun negocio.

as estacións

Primavera: Estación do ano que sucede ó inverno.
Vrao: Estación do ano que sucede á primavera.
Outono: Estación do ano que sucede ó verán.
Inverno: Estación do ano que sucede ó outono.
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Aire: Vento.

Aire burgalés. Dise do vento que sopra da parte do lugar da 

Teixeira (Hermisende).

Aire da Teixeira: Vento que sopra da parte do lugar da Teixeira 

(Hermisende).

Aire do norte: Vento que sopra da parte norte.

Aire do sur: Vento que sopra da parte sur.

Airón: Dise cando sopra moito aire.

Alustro: Luz que despide o lóstrego.

Axeadar: Conxelarse a auga. Xear.

Balbordiada: Chaparrón forte.

Carouxo: Xeo.

Castillos: Dise das nubes que ameazan treboada.

Circo da vella: Arco iris.

Cuallar: Formar a neve unha capa sólida no chan.

Curiscada: Vento frío.

Curisco: Aire frío.

Cenceno: Néboa baixa e moi espesa.

Ceo claro: Cando o ceo carece de nubes. 

Ceo nublado: Cando o ceo ten moitas nubes.

Chispa: Lóstrego.

Chapicar: Salpicar.

Chover a montois: Chover moito.

Debrisco: Vento suave e frío.

Embuznado: Dise cando a néboa está moi densa. “Ceo em-

buznado”.

Escarambuada: Dise da auga que está a punto de xearse.

Fanforriña: Choiva miúda.

Fanforriñar: Chover miúdo.

Farrapo: Copo de neve grande.

Felepa: Copo de neve.

A CLIMATOLOXÍA/METEOROLOXÍA

Fríu: Frío.

Garuar: Chover miúdo.

Invernía: Período de tempo no que non para de chover.

Nevada: Feito de nevar. Cantidade de neve caída dunha vez.

Nevarada: Nevada.

Nevaruscada: Nevada pequena.

Nevaruscar: Nevar pouco.

Nubarrois: Nubarróns.

Orballar: Caer orballo.

Orballo: Rocío. Relento nocturno que molla.

Palvoriño: Remuíño de vento.

Pedra: Sarabia.

Pedrisco: Sarabia.

Pingada: Gota de choiva.

Salpedrés: Sarabia.

Sarabea: Sarabia. Vento forte con sarabia.

Sequía: Período de tempo seco.

Tormenta: Treboada.

Treboada: Tormenta. Tronada.

Tronada: Tormenta con tronos e alustros.

Trono: Ruído que fai a treboada.

Xeada: Temperatura baixa que provoca a conxelación da auga.

Xeada negra: Dise da xeada moi forte e fría.

Xear: Caer unha xeada.

Modismos populares
Curiscadas de marzo: Período de tempo de marzo no que 

predominan os días fríos, con sarabia.

Pórse ó agarimo: Pórse nun lugar onde non dá o vento.

Silbar o aire: Cando o aire sopra con forza e produce un ruído 

similar a un asubío.
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 OS ASTROS

Boa lúa: Dise do período da lúa propicio para levar a cabo cer-

tos labores agrícolas.

Ceio: Ceo.

Ceio estrelado: Ceo con moitas estrelas á vista.

Circo da lúa: Dise do circo luminoso que forma a lúa.

Estrela da mañá: O planeta Venus.

Lúa crecente: Período da lúa que vai desde a nova á chea. 

Lúa chea: Plenilunio. Cando se ve todo o disco da lúa.

Lúa de mel: Viaxe que fai a parella de recen casados.

Lúa menguante: Período da lúa que vai desde a chea á nova.

Lúa nova: Cando o sol ilumina a parte da lúa oposta á terra e 

consecuentemente faina invisible.

Lúa vella: Comezo do cuarto minguante.

Luceiro do alba: O planeta Venus.

Nacer o sol: Saír o sol.

Osa maior: Constelación boreal que se recoñece por sete estre-

las que adoptan a forma dun carro sen rodas.

Osa menor: Constelación boreal. A súa Estrela Polar é a máis 

próxima ó Polo Norte.

Relamprar: Brillar.

ModisMos populares

Andar coa lúa: Andar malhumorado.

Cortado en boa lúa /collido en boa lúa/ sementado en 
boa lúa, nacer en boa lúa...: Labor feita na lúa propicia.

Estar na lúa: Estar distraído.

Pórse á carracheira: Pórse nun lugar onde quenta ben o sol.

Pórse o sol: Esconderse o sol.

Ser un lunático: Ser un maniático.
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A FLORA

árbores

Abelota: Froito do carballo. Landra.

Acevro: Árbore de madeira dura e branca e de follas espiñosas; 

produce uns froitos en forma de pequenas bólas vermellas. Hai o 

top. A LAMA DE ACEVRO.

Afreixo: Freixo. Hai o top. O FREIXOEIRO, lugar onde abundan 

os freixos.

Amieiro: Ameneiro. Antigamente a madeira desta árbore era 

empregada para facer zamancos.

Abelaira: Árbore que produce abelás.

Anoado: Dise da árbore pequena, pouco desenrolada.

Arbolexo: Árbore pequena.

Bedulo: Bidueiro.

Cano: Galla, póla dunha árbore de un certo grosor.

Caracola: Bullaca do carballo.

Carballo: 1. Árbore que produce abelotas= landras. 2. Dise do 

rebolo cando é vello.

Carraquelo: Árbore vella, pequena ou pouco desenrolada.

Carrascal: Lugar poboado de carrascos.

Carrasco: Rebolo pequeno.

Entrecasco: Dise da parte que está entre a cortiza ou casca 

dunha árbore.

Escáncer: Certa árbore que produce unha bólas vermellas. Pode 

ser o cancereixo.

Galla: Póla dunha árbore.

Lampo: Brote dereito e longo que sae a carón do pé de algunhas 

árbores, especialmente dos castiñeiros.

Madeira do aire: Dise da madeira das gallas (pólas) dunha 

árbore.

Madeira do pé: Dise da madeira da parte do tronco dunha ár-

bore.

Mazacuca: Especie de froito ou excrecencia branda que produce 

o carballo.

Negrillo: Árbore da familia das salicáceas (Populus nigra).

Ocalito: Eucalipto.

Pé: Tronco dunha árbore.

Pinar: Lugar poboado de pinos.

Pino: Piñeiro.

Piñeiro: Pino. Recollemos o nome da top. do lugar onde hai O 

PIÑEIRO. Só se rexistra na toponimia, non na fala común.

Rebolal: Lugar poboado de rebolos.

Rebolo: Carballo de mediana idade.

Teixo: Árbore do xénero das coníferas.

Touza: Lugar poboado de carballos.

Troba-o: Dise do burato grande que teñen no tronco algunhas 

árbores.

árbores froiteiras e a súa froita

Abruñeiro: Árbore que dá o froito do abruño.

Abruño montesiño: Abruño silvestre.

Abruño: Froito do abruñeiro.

Ameixa: Froito da ameixeira.

Ameixeira: Árbore que dá ameixas.
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Ambruesa: Certa clase de cereixa de boa calidade para comer, 

grande e dura.

Bical: Certa clase de cereixa con forma alongada e moi doce.

Brava: Clase de castaña.

Breva: Primeiro froito da figueira.

Bulló: Castaña asada.

Castaña: Froito do castiñeiro.

Castaña de ventura: Clase de castaña.

Castiñeiro: Árbore que produce castañas.

Cagacheira: Dise da castaña baleira.

Carrela: Rama de cereixas.

Caruña: Óso da cereixa.

Casca: Pel da castaña.

Cavaxiña: Clase de castaña, introducida no lugar procedente de 

Hermisende. Esta castaña é de tamaño grande e alongado.

Cerdeira: Árbore que produce cereixas.

Cereixa: Froito do cereixal e da cerdeira.

Cereixal: Árbore que produce cereixas.

Cimpre: Froita insípida; que non ten gusto a nada.

Ciruela: Ameixa.

Cocosa: Dise da castaña que foi comida ou furada por un coco= 

verme.

Desourizar: Abrir o ourizo cos pés para extrae-la castaña do 

seu interior.

Escarcabellarse: Cae-las noces da árbore.

Figo: Froito da figueira.

Figueira: Árbore que produce dúas colleitas, primeiro brevas e 

despois figos.

Folecra: Dise da castaña que ten o interior baleiro.

Garabito: Pau que se emprega para colle-las ceieixas da ár-

bore.

Guinda: Froito da guindeira.

Guindeira: Árbore que produce guindas.

Mamota: Castaña cocida.

Maroubiña: Certa clase de cereixa de tamaño pequeno.

Mazá/manzá: Froito da mazaira.

Mazaira: Árbore que produce mazás.

Moceno: Certa clase de ciruela.

Mora: Froito da moreira. Non confundir co froito, coa mora da 

silva.

Moreira: Árbore da familia das moráceas.

Nogueira: Árbore que produce noces.

Noz: Froito da nogueira.

Ourizo: Envoltorio con espiñas da castaña.

Penela: Clase de castaña. É o tipo de castaña que máis abunda 

no lugar, é moi doce para comer, de tamaño mediano e casca es-

cura.

Pera-o: Froito da pereira-o.

Pereira-o: Árbore que produce peras-os.

Pilonga: Dise da castaña seca, da que se secou no canizo.

Pingar: Caer as castañas do ourizo ó chan.

Portuguesa: Clase de castaña de forma alongada.

Préixego: Certa clase de pavía.

Reberento: Dise da froita áspera, que apenas se pode comer.

Regañar: Dise cando o ourizo xa deixa ver as castañas que con-

tén no seu interior; que están a punto de caer ou pingar.

Souto: Lugar poboado de castiñeiros.

Castiñeiro.

Castañas.
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arbUstos e oUtras 
plantas e herbas 
silvestres

Aceda: Certa planta que medra no campo. Ten 

un sabor acedo.

Afeta: Certa planta da familia do afeto (fento). 

Esta planta é máis pequena có fento e de cor moi 

verde.

Afetal: Lugar onde abundan os afetos (fentos). 

Afeto: Fento.

Alambuxe: Herba longa e rara nun prado.

Amuroz: Amorodo. Fresa silvestre.

Andrina: Especie de abruño que produce o es-

cambrón ou abruñeiro bravo.

Arzá: Arzaña. Arzaia. Esprego.

Buxe: Buxo.

Cacabina: Certo fungo de cor amarela que sae no tronco de al-

gunhas árbores.

Cadaval: Lugar do monte queimado onde quedan restos de 

plantas queimadas (cádavos), especialmente toxos. Recollemos 

o nome da top. do lugar onde hai OS CADAVAIS.

Canafrecha: Certa planta que abunda en lugares abundantes en 

auga. Desprende un mal cheiro.

Cardo: Planta anual de follas espiñosas e de flores azuis.

Cardo borriqueiro: Variedade de cardo, con moitas espiñas e 

con flores de cor púrpura. Abunda en lugares non cultivados.

Cardo molariño: Certa planta ou variedade de cardo. Din que 

bota un fungo comestible na súa raíz.

Carneira/vaca: Certa seta comestible.

Carpaza: Arbusto de flores amarelas.

Carqueixa: Planta subarbustiva.

Carrapizo: Variedade de cardo pequeno. Noutros lugares recibe 

o nome de carrapito.

Carriza: Certa planta moi dura; ten as follas en 

forma de pico.

Carrizal: Lugar no que abunda a planta da ca-

rriza. Existe o top. O CARRIZAL.

Ceruda: Planta herbácea. Cando se corta bota 

un zume de cor amarela. Emprégase na medicina 

popular.

Cocomelo: Clase de seta comestible. Sin.

Choupín.

Codeso: Arbusto moi semellante á xesta e ó 

piorno. Hai o top. O CODESO.

Chaguazo: Certa clase de arbusto que medra 

especialmente entre os castiñeiros. Hai dúas va-

riedades de chaguazo: negro e branco. Existe o 

topónimo CHAGUAZAIS.

Engorrofellada/-o: Dise da planta que non medra, que está 

pouco desenrolada.

Escambrón: 1. Arbusto rosáceo de flores brancas e pólas con 

espiños. 2. Ameixeira ou abruñeiro bravo que produce unha es-

pecie de abruños ou andrinas.

Espadana: Planta da familia das tifáceas, de raíz vivaz. Medra en 

lugares abundantes en auga. Hai o top. O ESPADANAL.

Hedra: Planta rubideira da familia das araliáceas, de folla pe-

renne.

Herba da esquita: Certa clase de herba que nace entre as fra-

gas. Antigamente era empregada como remedio para facilitarlle 

ás vacas a expulsión das esquitas (placenta).

Lampaza: Certa clase de planta que medra en lugares húmidos.

Chaguazo.

Panchuca.
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Lila: Sin. Lileiro.

Loureiro: Arbusto con follas de cor verde escura 

aromáticas. Emprégase como condimento e ta-

mén na medicina caseira.

Madresilva: Madreselva. Planta rubideira, de 

cheiro agradable. Produce uns froitos en forma de 

pequenas bólas vermellas.

Malva: Planta herbácea da fam. das malváceas. 

Ten a flor de cor púrpura.

Manta de sapo: Certa planta que medra a carón 

das caldeiras, de follas anchas e verdes.

Mendrasto: Clase de planta usada como reme-

dio contra o pruído que producen as ortigas. É o 

maldrastro ou o meldrastro doutros lugares.

Merendeira: Pequena planta duns cinco cms. de 

altura, con flor de cor lila e cun botonciño amarelo 

no medio. Esta planta nace no monte a finais de 

outubro e no mes de Santos (novembro). A xente 

dicíalle ós pastores: «Ahora xa non se pode 

levar merenda pró monte que xa naceron 

as merendeiras». Isto era porque os días xa eran 

pequenos e don daba tempo a comer a merenda 

no monte.

Merrubio: Marrubio. Herba silvestre que antiga-

mente se utilizaba na medicina caseira.

Mexacán: Planta herbácea, perenne. Si se corta 

bota un zume oi leite branco. Ás veces era empre-

gada na medicina popular. Hai o top. O POULO 

DOS MEXACAIS.

Milenrama: Herba vivaz da familia das com-

postas (Achillea millefolium), de uns 50 cms. de 

altura. Era empregada na medicina tradicional, en 

concreto para as almorrás.

Mora: Amora. Froito da silva.

Musgo: Planta que medra especialmente nas pa-

redes.

Nabo da boudaña: Planta de raíz grosa, empre-

gada na medicina popular.

Nízcaro: É unha clase de seta.

Panchuca: Póutega (Cytinus hipocistis). Re-

cibe o nome de maia noutros lugares. Medra 

baixo a planta do chaguazo; os pastores acos-

tumaban chuparlle un zume que bota apertando 

os seus talos carnosos de cor marelo e averme-

llado.

Parasol: Dise da seta ou cocomelo comestible 

cando está aberta, desenrolada.

Peido de raposa: Certo fungo que antigamente 

se empregaba para tinguir as teas e tamén como 

Setas.

Flor de uz.
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remedio para atalla-las hemorraxias das feridas, empregando un 

po que desprende.

Peixemural: Lugar non que abunda o toxo peixemuro.

Peixemuro: Variedade de toxo que pica moito.

Piorno: Variedade de xesta que se empregaba para facer ces-

tas.

Poleo: Poexo. Herba medicinal.

Sabugueiro: Sabugo. Arbusto de flores brancas.

Saíncho: Herba mala, habitual nas terras de labrar.

Salgueira: Certa planta que medra en lugares húmidos, con pó-

las delgadas e longas, empregada para facer cestos, cestas...

Salgueira blanca: Clase de salgueira con talos de cor clara.

Salgueira negra: Clase de salgueira con talos de cor escura.

Sarta do humor: Planta rubideira que produce unhas boliñas 

de cor vermella que antigamente se empregaban para atallar a 

dor de moas, fretando a faciana coa parte interior destas bólas. 

Este froito era recollido na fin do verán para telo gardado como 

remedio no tempo do inverno.

Silva: Planta rosácea que produce amoras.

Silva garbanceira: Clase de silva que produce 

unhas bólas de cor vermello.

Silva porqueira: Clase de silva de forma 

baixa.

Silvaredo: Lugar no que abundan as silvas. Sil-

veiral.

Tomillo: Planta arbustiva. Tomiño.

Torgo: Raíz da uz. Usado para facer carbón ou 

como combustible na lareira.

Toxo: Planta con follas en forma de espiño. Ten 

as flores amarelas. Empregábase como estrume 

para facerlle cama á facenda nas cortes.

Trevo: Planta da familia das leguminosas, de fo-

llas case redondas, pecioladas de tres en tres.

Trepolo: Brote dunha planta que sae no monte 

queimado, nun arroxal.

Uceira: Planta da uz.

Uz: Arbusto de follas e flores pequenas de cor 

abrancazada e vermella. As súas ramas son em-

pregadas para acender o lume e a súa raíz, cha-

mada torgo, é usada para facer carbón ou como 

combustible na lareira. Os gancios (paus secos e 

delgados desta planta) eran usados antigamente 

para alumear nas casas.

Uz/uceira albariña: Variedade de uz de flores 

moradas.

Uz/uceira reágueda: Variedade de uz de flores brancas.

Vime: Vimbio.

Vimieira: Arbusto con pólas longas e flexibles chamadas vimes 

empregadas para facer cestos.

Xanzá: Xenciana.

Xesta: Planta de flores blancas e amarelas. Emprégase para facer 

vasoiras.

Xesta negral: Variedade de xesta.

Xesta blanca: Variedade de xesta.

Xestarego: Lugar no que abundan as xestas.

Xungal: Lugar onde abundan os xungos.

Xungo: Xunco. Planta con talos delgados e cilíndricos. Críase en 

lugares abundantes en auga.

Xunza: Planta que nace nos prados e lameiros que antigamente 

se empregaba para atar as plantas de liño.

Zarzaparrilla: Planta de rizomas moi ramificados e talos espi-

ñosos. Emprégase na medicina popular.

Ourizos.
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animais domésticos

Amover: Abortar un animal.

Arredar: Deixar un animal de andar en celo.

Arrellar: Dise cando un animal deixa de mamar 

o leite materno. Sin. Desatetar.

Arriolo: Testículo dos animais.

Callostro: Dise do animal moi vello e delgado.

Carrioloura: Ringleira de animais.

Esfolar: Quitárlle-la pel a un animal.

Esmalloarse: Caer un animal por un terraplén, 

precipicio, barranco...

Esquitas: Placenta dun animal que expulsa tralo 

parto. Sin. libres.

Estrouzapé: Ruído ou barullo que fan os ani-

mais nas cuadras.

Facenda: Dise do conxunto dos animais domésticos, especial-

mente das vacas, da res...

Fanoto: Animal sen orellas.

Galdrumbo: Dise do testículo grande e colgante dos animais.

Gola: Garganta. Gorxa.

Natura: Vulva dos animais.

Sabuco: Médula dos cornos dos animais.

Zorete: Dise do animal sen rabo ou que ten o rabo curto. Zurete.

Zurete: Dise do animal sen rabo ou que ten o rabo curto. Zorete.

ModisMos populares

Andar ó macho: Andar en celo un animal.

gando vacún

Aferroar: Pica-la parella das vacas coa vara da aguillada.

Apoxar: Cando o leite chega ó ubre da vaca.

Asobelar: Pica-las vacas coa vara (aguillada) con ensaña-

mento.

Azupaldrar: Golpes que dan os mamíferos no ubre para baixar 

o leite.

Badalo: Badal da esquila ou da campá da igrexa.

Badalloca: Cazcarra de bosta que se lle fai ás vacas.

Becerro: Cría da vaca.

Boi: Macho da vaca.

A FAUNA

Gando pastando. 
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Bosta: Excremento do gando vacún.

Bozo: Especie de cesta feita de arame que se lle 

pon ás vacas no fociño cando traballan para evi-

tar que se paren a comer.

Casco: Dise da parte da unlla da vaca.

Chamar: Facer andar, dirixir á parella de vacas 

coa vara.

Cheifa: Burato que se lle fai ás vacas nas unllas 

enfermas. Tamén se chama piteira.

Entrasgar: Suxeitar a pata da vaca cunha pexa 

con forma de trasga. Cando había que inmobilizar 

a pata do animal, dobrábase a pata e pexábase 

con este aparello para que non dera patadas.

Esmoucarse: Partir un corno unha vaca.

Espediñado: Dise do campo reseco, onde o 

gando non pode comer.

Esquila: Pequena campá de bronce que leva a 

vaca colgada do pescozo.

Esquitas: Placenta. O que noutros lugares cha-

man quites ou quitas. 

Esquitar: Explusar o animal a placenta. Había 

veces que a vaca non terminaba de botar fóra a 

placenta, entón había que botar man dalgún re-

medio caseiro, por iso ían buscar ó monte unha 

herba que favorecía a expulsión da placenta, esta 

herba era a herba da esquita.

Ferra: Especie de pequena ferradura que se 

lle poñían ás vacas nas unllas enfermas. É o que 

noutros lugares chaman canelo.

Figueira: Ferida que se lle fai ás vacas nas un-

llas. Para curar ou queimar a figueira, antiga-

mente facían unha bóla con sulfato e manteca 

(manteiga) que logo metían na parte afectada, tapándoa cun 

trapo, e ós dous ou tres días curaba. Tamén se empregaban para 

estas curas aceite rustrido ou touciño. O aceite rustrido botá-

baselle quente na ferida, e tamén a grasa (graxa) que desprendía 

o touciño espetado nunha candieira (gancio de uz) ardendo.

Garrano: Vitelo que ten máis ou menos un ano de idade.

Herba da esquita: Nome dunha herba que nace entre as fragas 

e que antigamente era empregada como remedio para favorecer 

que a vaca expulsara a placenta, que esquitara.

Librar: Botar fóra a placenta o animal. Sin. esquitar.

Libres: Placenta.

Madre: Matriz.

Maus: Dise da parte dos cascos dianteiros das vacas.

Monisquetas: Dise das vacas que fan ademán de embestir.

Muxir: Extrae-lo leite de vacas e cabras. Sin. munguir.

Narigón: Anel ou aparello de ferro que se coloca nas fosas nasais 

da vaca ó arar.

Parexa de vacas xunxidas ó carro.

Esquilas.
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Novela-o: Xato.

Parexa: Parella de vacas.

Piteira: Burato que se lle fai ás vacas nas unllas enfermas. Sin. 

Cheifa.

Pochada: Remedio caseiro para curar as unllas das vacas. Este 

remedio, dependendo do mal da vaca, era feito con ceruda, vina-

gre e outros compoñentes, que logo se aplicaban á unlla da vaca, 

apertándoa ben forte cun trapo.

Rañar: Pace-lo gando nun prado.

Uña: Unlla da vaca.

Vacada: Conxunto de vacas.

Vara da aguillada: Vara longa e dereita empregada para cha-

mar ás vacas.

Vitelo: Becerro pequeno.

Xeira: Traballo que unha parella de vacas facía nun día.

Xunta: Parexa de vacas xunguidas ou xunxidas.

Xunxir: Xunguir. Enganchar, amarrar a parella de vacas ó xugo. 

No lugar, como se acostuma a facer na contorna, xunxen os ani-

mais á cabeza.

ModisMos populares

Saírsele a madre: Saírselle a matriz á vaca. Como remedio em-

pregaban uns pelos do bigote dunha lebre que puñan na madre 

(na matriz) e esta logo recollíase soa; tamén usaban o remedio 

de afumar esta parte con fumo de aceite que botaban nunhas 

brasas.

Vir coma urcas: Dise cando as vacas veñen cheas e fartas do 

monte, coas barrigas ben cheas. Hai quen pensa que o dito fi-

cou no lugar ou deriva da fala portuguesa, por causa dun paisano 

que o dicía e que era descendente de portugueses, do lugar da 

Moimenta, xa que non se coñece o significado de urca2 cando se 

compara coa vaca que vén farta do monte.

nomes das vacas (raza)

As vacas entenden por uns nomes determinados. Es-

tes nomes que o dono lles pon son a maioría das ve-

ces fiel reflexo do seu tamaño, cor da pel, ou calquera 

outra característica propia do animal. Así, estes no-

mes, que levará o animal durante toda a súa vida, son 

coma os que seguen: cachorra, gallarda, marquesa, 

mouca, montaña, oliva, roxa... Como vemos, estes 

nomes son parellos ós de outros lugares de Galicia. 

No que respecta á raza das vacas, neste lugar había 

unha raza autóctona, chamada do país, despois xa se 

introduciron as denominadas ratinas, suízas, parda 

alpina, rubia galega... Esta raza do país era moi pa-

recida á rubia galega e era empregada para os traba-

llos agrícolas e tamén para a produción de leite. Era 

unha raza que se adaptaba moi ben ó clima e ó terreo 

da zona, xa o din os paisanos:

«Era unha vaca mui esclava, adaptábase mui ben 

a este clima e tamén ó terreno. Eiquí en algunha 

época igual chegou a haber hasta cuatrocentas va-

cas do país. Contábame meu pai que el acordaba a 

haber ochenta e tantos veciños. Menos dunha xunta 

non tiña naide e eses eran os menos. Alguis tiñan 

hasta a trece ou catorce vacas... Uis máis e outros 

menos...».

o porco e a matanza

o porco

Arganel: Ferrete. Especie de aro metálico que se lle pon con uns 

alicates especiais ós porcos no fociño para que non focen.

Azupaldrar: Dise cando os porquiños están a mamar nas tetas 

da nai.

Bacoriño: Porco pequeno, recen nacido.

Castizo: Semental.

Ceba: Tempo no que se engorda ó porco para matalo.

Cebar: Engordar ó porco durante un tempo determinado.

Cebón: Porco cebado.

Corte : Cuadra ou cortello onde están os porcos.

Cortello: Corte, cuadra pequena onde están os porcos.

Cubil: Cama feita con carqueixas, palla..., onde se deitan os 

porcos.

Cuincar: Gruñir, chiar. Emiti-la súa voz o porco.

Ferrar: Acción de pórlle os arganeis no fociño do porco para que 

non focen.

Fozar: Remove-la terra ou o esterco os porcos co fuciño.

Larada: Conxunto de porcos pequenos.

Larego: Porco de mediano tamaño.

Mal roxo: Certa enfermidade que padecen os porcos.

Mamadeira: Biberón co que se cría o porco ó cacho.

Maseira: Pía alongada, feita de pedra de cantería, onde comen 

os porcos.

Porco: Dise do animal cando chega a unha idade grande.

Raboto: Dise do porco sen rabo.

Reco: Porco.

2. En Portugal ten varios significados: Muller alta e fea. Muller fea e gorda. Muller gorda, fea, enorme. Egua alta. Antiga embarca-
ción larga...
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ModisMos populares

Andar a porca á ganancia: Dise cando este animal anda en 

celo.

Andar ó caínzo: Andar a femia en celo.

Criar ó cacho: Criar un porco dándolle o leite con unha mama-

deira. Había veces que ata unha cadela valía para criar un porco, 

en caso de faltarlle a nai. Claro está, a cadela tiña que estar recen 

parida.

Estar fea a porca: Andar en celo o animal.

Levar a porca ó castizo: Levar a porca ó semental.

a matanza

Recibe o nome de matanza todo o traballo de pre-

parar a carne do porco (ou dos porcos) desde que 

se mata ata que se acaban de facer os chourizos, os 

rixois e se levanta a carne do sal. Hoxe, xa as familias 

matan menos 

porcos, pero an-

tigamente matá-

banse catro ou 

cincos porcos 

por casa, de-

pendendo dos 

que foran de 

familia, normal-

mente mataban 

un porco por 

cabeza. Para 

axudar nos pri-

meiros traballos da matanza, sobre todo para matar 

o porco, desfacelo, lavar as tripas, facer os chourizos, 

ademais do persoal da casa, chámanse familiares e 

veciños. Por exemplo para matar catro ou cinco por-

cos, ademais do matanchín, fan falla uns cinco ou 

seis homes, que non falta traballo para todos, e varias 

mulleres para ocuparse da comida, de lava-las tripas, 

etc. É un traballo de axuda recíproca, a maioría dos 

veciños axúdanse nas súas matanzas respectivas. 

Os traballos por veces fanse duros debido ó rigor do 

tempo nos que se levan a cabo, en pleno inverno, 

con días fríos, de fortes xeadas, de choiva ou neva-

ruscando; tempo frío que cura a carne e non a deixa 

estragar. Ás mulleres, cando volven de lava-las tripas 

do rigueiro, hai que terlles preparada unha moringa 

(café) ben quente que lle restitúa a calor do corpo, 

incluso se lle preparan as molexas, se non as come-

ron antes os mozos, que tamén nesto hai bromas. É 

un traballo duro, compartido por homes e mulleres, 

no que tamén hai momentos alegres. Convido, con-

fraternidade entre veciños, alegría nas noites de in-

verno, xogando a partida de cartas despois da cea ou 

mesmo contando algún conto, todo iso nunha activi-

dade a punto de esmorecer nos tempos que corren, 

que ata, dende algunhas estancias, se tenta prohibir 

ou controlar rigorosamente esta labor tradicional da 

matanza. Actividade enxebre, que toda ela xira arre-

dor do porco, ó que se lle aproveita todo, sustento das 

familias labregas galegas ó longo de centos de anos.

Colgar: Acción de colgar o porco dunha trabe co fin de quitarlle 

as tripas e as vísceras. O porco colgábase con un sobeo (cinta de 

coiro de atar o xugos das vacas) a unha trabe, metendo o sobeo 

polo oco da tripa do cu e a titela (óso que une os 

dous xamóns).

Comida (de matanza): É a comida, un pouco 

especial, que se fai na matanza para os familiares 

e veciños que axudan. Ás veces xa comezaba co 

desaiuno, un pouco forte, con carne de orella e 

café con copa de augardente. Os condimentos de 

estas comidas son a base de produtos da terra, 

a veces tamén se mata un cabrito. Nestas comi-

das especiais xa se empregan algunhas partes 

do porco recen matado, por exemplo os riles, fé-

gado, lomo, costelas... As molexas xa se comen á 

media mañá. En San Ciprián as molexas eran para 

as mulleres que ían lava-las tripas ó río; en algúns 

casos non as chegaban a comer, porque os mozos 

xa as comeran antes de que elas viñeran. Neste 

Chourizos no fumeiro.

Porcos colgados.

RAIGAME•29 [n].indd   44 7/11/07   21:23:56



45
~

c U l t U r a  e  f a l a  p o p U l a r  d e  s a n  c i p r i á n  d e  h e r m i s e n d e

lugar, cando se acababa de facer os chourizos (chourizas) facíase 

outra comida entre familiares, incluíndo os sisos (miolos).

Banco (da matanza): Banco grande de madeira onde se mata 

o porco.

Chamuscar: Acción de queimarlle ou chamuscarlle os pelos ó 

porco despois de morto. Este labor facíase con fachóns de palla.

Deleída: Dise da carne que se comeza a estragar, que non vale 

para comer.

Desfacer: Acción de desfacer o porco en partes, separando as 

carnes, xamóns, lacóns...

Lavar (o porco): Acción de lava-lo porco, despois de chamuscar-

lle os pelos coa palla. Este labor faise con auga, fregando ben a 

pel con unhas pedras de cantería, pasándolle logo 

por todo o corpo o corte dun coitelo (con bo corte) 

para que non ficara ningunha seda (pelo). Neste 

labor había que procurar que o porco quedara 

ben limpo, sacándolle as unllas dos pés, fregán-

dolle ben o interior das orellas... Neste lugar de 

San Ciprián tíñase especial coidado en facer ben 

este labor, onde había o seguinte dito que dicía 

que as mulleres «si porco iba, porco metían 

no pote», claro está, isto sería feito por unha pe-

quena minoría.

Matanchín: Dise da persoa que mata o porco.

Matanza: Dise de todo o traballo que se fai 

desde que se mata o porco ata que se remata de 

facer os chourizos.

Raspar: Acción de raspa-la pel do porco, despois 

de chamuscarlle os pelos. Este labor facíase cun 

coitelo ou cunha aixada.

Sangrar: Acción de cravarlle o coitelo ó porco, 

deixando que o sangue saia todo para un cal-

deiro ou recipiente que sustenta unha muller. Este 

sangue do caldeiro, xunto con un dente de allo, 

cebola ou unhas areas de sal, hai que removelo 

continuamente cunha espumadeira para que non 

cualle.

ModisMos populares

Abrir o porco: Labor que se lle fai ó porco para 

sacarlle as tripas e as vísceras, logo de matalo, 

queimarlle os pelos e lavalo.

Facer o cu/facer a tripa do cu: Acción que 

consiste en limpar a parte do ano do porco cunhas 

pallas e logo átase esta tripa cun barazo co fin de 

que non saian as feces.

Tempo de matanzas: Período de tempo no que se fai a ma-

tanza dos porcos na aldea, xeralmente cando o tempo é propicio 

para cura-la carne, entre os meses de decembro e xaneiro.

O mondongo no fumeiro.

Máquinas e funís de embutir.
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carnes e embUtidos

Adobo: Dise da masa feita con carne, pemento, sal..., para os 

chourizos. Recibe tamén o nome de zorza.

Alleira: Certa clase de embutido que se facía con courachas 

(coiros) e pan.

Artesa do adobo: Recipiente de madeira para facer o adobo. É 

o que se di barcal ou baño noutros lugares.

Ballo: Tecido da barriga.

Barbada: Parte inferior da queixada do porco.

Bocha: Certo embutido feito coa carne dos boches.

Boches: Pulmóns do porco.

Botelo: Bandullo. Embutido feito co estómago do porco cheo 

de costelas.

Cachucha: Cabeza do porco.

Collois: Testículos do porco.

Costelas: Ósos que forman a cavidade torácica que protexe os 

pulmóns e o corazón do porco.

Costillar: Costelar. Conxunto de costelas.

Couracha: Coiro do touciño.

Cuallar: Acción e efecto polo que o sangue se solidifica.

Curar: Afuma-las carnes do porco que descolgan no fumeiro.

Chouriza-o: Certa clase de embutido. Chourizo.

Chourizos de sangre: Certos chourizos feitos a basicamente de 

carnes picadas do sangradeiro, pan e sangue.

Chourizos de masa: Certos chourizos feitos basicamente de 

carne e arroz.

Dentes: Conxunto dos dentes das mandíbulas do porco.

Entrecosto: Costelar.

Fégado: Fígado.

Fel: Biles. Sustancia que produce o fígado.

Fuciño: Fociño. Parte prolongada do porco na que está a boca 

e o nariz.

Fumeiro: Entramado feito de paus enriba da lareira onde se cu-
ran os chourizos.

Grasa: Graxa.

Lardo: A parte máis grosa e graxa do touciño.

Lareiro: Pau do fumeiro onde se colgan os chourizos para curar.

Lombo: Raxo do porco.

Lombelo: Cada un dos anacos de carne que se quitan entre as 

costelas e o lombo dos porcos.

Lomo: Lombelo.

Magra: Anaco de carne curada do xamón.

Magro: Dise da carne do porco frebosa, sen touciño.

Máquina de encher os chourizos: Antiga máquina de encher 

os chourizos feita totalmente de madeira. O aparello estaba com-

posto por unha mesa e un burato a modo de embude por onde 

pasaba a carne con presión feita por unha peza suxeita a unha 

panca. Despois xa se utilizaron máquinas metálicas, de manivela.

Maus: Dise dos pés ou pezuños dianteiros do porco.

Melordeada: Dise da moita carne de varios porcos que hai na 

matanza.

Mesa tocinera: Antiga mesa castelá feita de táboas de casti-

ñeiro na que se puñan os touciños. Na aldea din touciño e non 

tocino.

Miolos: Sisos.

Molexas: Glándulas que teñen os porcos no pescozo e que se 

comen fritas.

Mondongo: Dise das diferentes variedades de embutidos (chouri-

zos, botelos, pigoreiros...) que se poñen a curar no canizo.

Pala: Parte superior da paletilla.

Paletilla. Lacón. Pata dianteira do porco curada.

Papada: Parte inferior da cachucha.

Páxara: Bazo.

Pé: Parte terminal da pata do porco onde están as unllas.

Pernil: Xamón coa súa pata.

Pigoreiro / pigureiro: Clase de embutido feito coa tripa grosa 

do porco.

Pingo: Graxa de porco empregada para fritir.

Queixada: Mandíbula.

Queixo da baixo: Mandíbula de abaixo cos dentes.

Queixo da riba: Mandíbula de arriba cos dentes.

Quixote: Dise da parte do lacón ou paleta curada próxima ó pé.

Rabo: Extremidade prolongada do corpo.

Salar: Poñer a carne do porco que se vai salar (xamóns, touciños, 

pés...) cuberta de sal no saleiro.

Saleiro: Lugar onde se sala a carne.

Salmoira: Líquido que cae do saleiro ó salar a carne. Este lí-

quido ás veces era recollido e empregábase para acompañar ás 

vendaxes nas torceduras.

Sangradeiro: Dise das carnes do porco que están ó pé do lugar 

onde se lle mete o coitelo para matalo, son as carnes do sangra-

deiro.

Sarta: Vértebra.

Chourizos recén feitos.
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Sedas: Pelos longos do porco.

Soá: Columna vertebral. Había un dito que dicía «o óso da soá, 

barba untada i a barriga vá». Isto quería dicir que o óso é sabo-

roso, pero a persoa untase toda para sacarlle pouca carne que ten 

nas sartas (vértebras).

Salchichón: Certo embutido feito sen pemento e maioritaria-

mente con carne magra.

Saleiro: Especie de recipiente, feito de táboas, onde se pon a 

carne a salar.

Sangre: Sangue.

Sarritán: Espiñazo do porco.

Teaz: Lamia que separa os boches do intestino do porco. Con esta 

teaz faise o unto.

Titela: Certo óso que une os xamóns dos porcos.

Touciño: Carne grosa e graxa do porco.

Toquilla: A graxa que envolve a páxara.

Torrezno: Dise da carne do peito curada.

Tranza: Couza. Larva que se cría na carne curada do porco.

Untar: Lixar con graxa. Darlle graxa a unha determinada cousa.

Unto: Graxa do porco curada no canizo que se emprega para 

cociñar.

Vergalleira: Pene do porco.

Vexiga: A bolsa da ouriña.

Xamón: Perna posterior do porco curada.

Zorza: Adobo.

gando lanar e cabrío

O gando vacún abundaba no lugar e tamén o lanar e 

o cabrío. Contan que na aldea chegou a haber de oito 

a dez rabaños de res. Cada rabaño tiña de 200 a 250 

cabezas, entre ovellas e cabras.

Achagar: Dise cando o lobo ataca o rabaño e chega a morder a 

unha ovella.

Amagotada-o, (quedar): Dise cando queda no monte unha ou 

varias ovellas do rabaño.

Amagotar: Cando as ovellas se poñen nun pequeno grupo ou 

rabaño.

Beche: Macho cabrío.

Cabra: Chiba.

Cabra mona: Dise da cabra que non ten cornos.

Cabrada: Conxunto de cabras.

Cabrita: Cabra pequena.

Cagacha: Excremento da cabra, coello...

Vista pastoril.
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Carneiro: Semental das ovellas.

Castrón. Chibo. Macho cabrío.

Cordeira/-o: Ovella pequena.

Cornecho: Corno pequeno.

Chibo: Castrón.

Esbandullada: Dise da ovella á que o lobo lle botou as tripas 

fóra.

Esmoucada: Dise da ovella que partiu un corno.

Godalla: Cabrita pequena.

La: Pelo da ovella.

Magote: Rabaño pequeno de ovellas.

Marón: Semental das ovellas.

Meiriña: Ovella da transhumancia que viña de Estremadura.

Neixente: Año ou cordeiro recen nacido.

Ouvella: Ovella.

Ouvella blanca: Dise da ovella que ten a la de cor branca.

Ouvella cornecha: Dise da ovella que ten uns cornos moi pe-

quenos.

Ouvella mona: Dise da ovella que non ten cornos.

Ouvella mouca: Dise da ovella á que lle falta un corno.

Ouvella negra: Dise da ovella que ten a la de cor negra.

Ouvella ruza: Dise da ovella que ten a la de cor pardo.

Pastor: Persoa que coida o rabaño de ovellas.

Rañar: Pasta-lo gando nun prado.

Res: Rabaño de ovellas.

Rexelo: Cría da ovella.

Rixelo: Cría da ovella.

Robar: Embestida ou golpe que fai o marón ou o carneiro coa 

cabeza.

Tafona: Rabaño grande. Máis de duascentas cabezas (ovellas) 

de gando.

Tagallo: Rabaño grande de ovellas, sobre duascentas cabezas.

Tosquiar: Rapárlle-la la á ovella.

Zapateta: Sinal que fai o gando ó ve-lo lobo.

ModisMos populares

Criar á tela: Criar un cordeiro ó cacho, dándolle de mamar 

cunha mamadeira.

a pita e o galo

Aniadeiro: Especie de niño feito de palla onde a 

pita pon os ovos ou os choca.

Apoleirada: Dise cando a pita está enriba do 

poleiro.

Arroleirada: Dise da pita que está chocando no 

niño sen os ovos.

Cacarear: Cantar a galiña.

Cacareo: Canto da galiña.

Cantar: Cacarear a galiña. Canto que emite o 

galo.

Casca: Revestimento exterior do ovo.

Clara: Sustancia que envolve a xema do ovo.

Crista: Parte carnosa e vermella que ten o galo e 

a galiña enriba da cabeza.

Chocar: Incubar a pita os ovos.

Esgarabellar: Remove-la terra as pitas coas patas 

en busca de comida ou vermes.

Galeadura: Galadura. Mancha de cor claro do ovo.

Galear: Galar. Cubri-lo galo á galiña.

Galo: Macho da pita.

Goro: Dise do ovo que está baleiro por dentro.

Güevo: Ovo.

Güevo choco: Dise do ovo cando comeza a ter o pito.

Marmelos: Especie de barbas do galo ou da galiña. Sin. peri-

llos.

Niada:. Conxunto de ovos que están no niño. Sin. Nieirada.

Nieirada: Conxunto de ovos que están no niño.

Oxar: Espanta-las pitas. Arredalas dun lugar.

Pebiz: Membrana que teñen as pitas debaixo da lingua e que ás 

veces hai que quitarlla porque impídelles comer.

Pedresa: Dise da pita que ten as plumas brancas e mouras, da 

cor da cinza.

Pelar: Caerlle as plumas á pita. Cando está pelando din que non 

pon ovos.

Perillos: Especie de barbas do galo ou da galiña. Sin. Marme-

los.

Picar: Morder, comer a galiña.

Pita: Galiña.

A pita e os ovos no aniadeiro.
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Pita choca: Dise da pita cando está chocando.

Pita do pescozo pelado: Dise da pita que ten o pescozo pelado 

de plumas.

Pita blanca: Dise da pita que ten as plumas de cor branca.

Pita negra: Dise da pita que ten as plumas de cor negra.

Pito: Dise do polo pequeno que anda coa galiña cando está 

choca. Polo cando sae do ovo.

Pola/-o: Cría da pita. Pito de mediana idade.

Polada: Conxunto de crías (pitos) dunha pita.

Poleiro: Lugar onde dormen as pitas.

Por: Poñer a pita os ovos.

Revolquillar (revolquillarse): Dise cando a 

pita se envolve na terra para desparasitarse.

Teaz: Teliña que envolve o ovo por debaixo da 

casca.

Yema: Xema. Parte central e amarela do ovo.

o gato

Arrabuñar: Rabuñar. Cando o gato, coas unllas, 

causa unha ferida a unha persoa ou animal.

Arrabuñazo: Rabuñadura.

Berrar: Amiañar o gato. Emitila súa voz o gato.

Bufar: Fungar. Rosmar.

Fungar: Resoprar con carraxe o gato.

Gateira: Dise do oco que ten a porta de entrada da casa por onde 

entra e sae o gato.

Mis-mis: Voz para chamar polo gato.

Uña: Unlla.

o can

Aluar: Aulear. Cando o can aulea de forma se-

mellante ó lobo.

Cadela/-o: Cando o can é pequeno.

Cadeliño: Cadelo pequeno.

Can: Dise cando o animal é grande.

Can coelleiro: Dise da raza de can boa para 

cazar coellos.

Can da res: Can que se emprega para coidar do 

rabaño.

Can de carea: Dise do can empregado como 

pastor do gando.

Can de coellos: Raza de can que é boa para 

cazar coellos.

Can de palleiro: Can sen dono. Dise do can que 

non é de raza.

Carrancas.

Can de perdiz: Raza de can que é boa para cazar a perdiz.

Can rabioso: Can que ten a rabia.

Canzorro: Can grande.

Carrancas: Colar con púas que leva o can no pescozo para de-

fenderse das trabadas do lobo.

Ladrar: Emiti-la súa voz o can.

Gata con crías.

Exemplar de can.
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o bUrro

O burro, animal necesario, de axuda importante para 

o labrego, contribuíu de maneira especial no plano 

agrícola e gandeiro de San Ciprián de Hermisende, 

portando pesadas cargas, e incluso arando, xunguido 

a unha vaca cun xugo mixto ou con outro burro (co 

xugo dos burros). No burro, empregado como medio 

de transporte, íase ás feiras que se facían no entorno, 

empregouse no contrabando, portando variadas car-

gas a traveso da raia fronteiriza, dos lugares, traendo 

leña para a casa, herba...

Albarda: Aparello dos burros.

Amata: Ferida que lle produce o roce do aparello ó burro.

Aparellar: Pórlle os aparellos ó burro. Pórlle a albarda, os gan-

chos, o serón...

Arado dos burros: Arado ó que se xunxían os burros para arar.

Burro blanco: Dise do burro que ten a pelaxe clara, abrancazada.

Burro cardino: Dise do burro que ten a pelaxe mesturada de 

cor branca e negra.

Burro negro: Dise do burro que ten a pelaxe de cor negra, escura.

Cabeceiro: Especie de aparello, feito de coiro, posto na cabeza 

do burro ó que se ata o ramal para conducilo.

Casco: Dise da parte das unhas do animal.

Cincha: Cinta de coiro para atar a albarda ó burro.

Corte: Cuadra. Curral. Lugar onde se garda o burro.

Chegar: Achegar. Cubrir o burro á burra.

Ferradura: Peza metálica que se lle pon ó burro e a outras bes-

tas nos cascos para protexelos.

Ganchos: Especie de aparello ou angarilla feito de madeira onde 

leva a carga o burro.

Ornear: Emiti-la súa voz o burro.

Ramal: Corda para conducir o burro.

Revolquillarse: Revocarse un burro no chan.

Serón: Aparello dos burros feito de cáñamo. Sin. Sera.

Trabar: Pexar o burro coa trabe.

Trabe: Aparello (cadea) que se lle pon ó burro na parte baixa 

das patas, contra os pés, co fin de inmobilizalo e que non marche 

dun prado.

Xugo dos burros: Xugo especial no que se xunguían dous bu-

rros para arar unha terra.

Xugo mixto: Xugo especial no que se xunguía un burro e unha 

vaca para arar unha terra. Con relación a este aparello perdura no 

lugar un dito:

«Contaban que en tempos un paisano acostumaba 

xunxir un burro e unha vaca a un xugo mixto para 

facer o traballo da labranza, pero, aconteceu que 

Exemplar de burro.
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unha vez se lle puxo malo o burro non se lle oco-

rreu outra cousa que xunxir a muller ó xugo».

ModisMos populares

Cargar a lazos: Cargar a carga (leña, herba...) enriba do burro 

suxeitándoa só con unha corda.

Ganar a cebada: Revocarse un burro no chan.

a faUna salvaxe

aves e paxaros

Aconchón: Paxaro pequeno que fai o niño nos 

buratos, revestindo o interior do mesmo con ba-

rro, deixando só un pequeno buratiño para entrar. 

Esta ave cría varios paxaros.

Alavanco: Ave que habita nos ríos. Clase de pato 

grande. A ave que noutros lugares recibe o nome 

de lavanco.

Anduriña: A andoriña chega a San Ciprián tódolos anos polo San 

Xosé. Fan os seus característicos niños de barro nos lugares altos, 

amparados do frío, debaixo dos aleiros das casas. Despois de criar, 

no fin do mes de setembro emigran para lugares máis quentes, logo 

de reunirse a montois nos arames da corrente eléctrica. É un paxaro 

respectado por todos, non o matan nin lle tiran os niños, pois é con-

siderado sagrado. No lugar hai un dito que di desta maneira:

«En tempos, cuando falaban os páxaros, discutían as 

anduriñas i os trallois (eiquí viñan uis trallois que se 

apañaban coesas esparrelas, coesas armadillas). I e 

un día dicen que discutiron os trallois i as anduriñas 

e entonces as anduriñas dixéronle ós trallois:

-Anda trallois loucos que vindeis mutos e ideis poucos 

(esto era por que se apañaban mutos coas armadi-

llas, diezmábanse).

E contestáronle os trallois:

-Préso vos anduriñas putas que vindeis poucas e 

ideis mutas».

Bazcuallada: Paspallás. Codorniz.

Bufo: Ave de rapina que caza de noite.

Callandra: Cotovía.

Cárabo: Ave rapaz nocturna de uns 40 cm. de longo que se ali-

menta de pequenos vertebrados.

Carrixa: Paxaro moi pequeno que fai o niño en forma de bolsa 

nas barreiras no que cría varios paxaros. O niño ten un buratiño moi 

pequeno para entrar nel. É o que chaman carriza noutros lugares.

Cibaco: Dise da comida que a ave transporta no pico para os seus 

fillos. O que se di ciballo noutros lugares.

Codorniz: Paspallás.

Cotolovía: Cotovía.

Estournillo: Estorniño. Paxaro con plumas negras.

Corvo: Paxaro de cor negra.

Cuco: Ave da fam. das cucúlidas que ten un canto característico.

Garza: Ave zancuda e de pescozo longo.

Gavilán: Ave de rapina. Aliméntase de pequenos mamíferos e 

aves.

Güevo: Ovo.

Lavandeira: Certo paxaro que anda na beira dos ríos.

Lechuza: Ave de uns 34 cm. de longo, ten un disco facial con 

forma de corazón de cor branca e as plumas de cor pardo. Caza 

pequenos roedores á tardiña e de noite.

Merla: Paxaro de pluma negra e o peteiro amarelo.

Moada: Bando de machos de perdices que non atopan parella.

Moucho: Ave rapaz nocturna.

Moucho real: Clase de moucho de corpo grande.

Níu: Niño.

Noutarega: Certo paxaro habitual da noite. Aquí tamén recibe o 

nome de xorda. É a ave que noutros lugares chaman noitebra.

Pato: Ave que habita nos ríos. Parrulo. Pato salvaxe. Unha clase deste 

pato salvaxe, de corpo grande, recibe aquí o nome de alavanco.

Pardal:. Paxaro pequeno coas plumas de cor parda, negra e ru-

bia. Crían nos buratos das paredes. Sin. Pardao.

Páxaro: Paxaro.

Paporrubio: Paxaro pequeno de cor parda e papo rubio.

Pardiña: Certo paxaro, pequeno, de corpo máis ben groso. É 

unha ave de paso na zona na quen está uns dous meses, desde fi-

nais de xullo a finais de setembro; neste tempo, xunto cos trallois 

(outra ave) era cazado con esparrelas.

Xugo mixto.

Estampa labrega.

RAIGAME•29 [n].indd   51 7/11/07   21:24:05



52
~

c U l t U r a  e  f a l a  p o p U l a r  d e  s a n  c i p r i á n  d e  h e r m i s e n d e

Pedreiriño: Paxaro pequeno que cría nos buratos das paredes.

Pega: Paxaro de plumas brancas e negras da familia dos córvidos. 

Fai os seus niños de paus e barro nos carballos, nos silveiros ou 

nas árbores altas. Cría a cinco ou seis paxaros. É un paxaro que 

non se lle ten moita consideración.

Pelo de asno: Dise das primeiras plumas que lle saen ós paxaros 

pequenos.

Peluxe: Pelo de asno.

Perdigón: Cría da perdiz.

Perdiz: Ave galinácea silvestre, moi apreciada polos cazadores 

pola súa carne.

Pintasilvo: Xílgaro.

Pigarra: Ave da familia dos córvidos. É a ave que chaman arren-

dajo en castellano.

Pito verdeal: Pito carpinteiro. Peto. Paxaro que fai os niños nos 

buratos das árbores. Hai dúas clases de pitos: un máis grande con 

plumas de cor amarela, verde e vermella na cabeza; e outro máis 

pequeno, con parte das plumas de cor negra, branca e parte da 

cabeza vermella. Estes paxaros fan buratos nas árbores co pico, 

onde fan os seus niños.

Pombo: Pomba salvaxe.

Raborruzo: Paxaro que cría nas paredes das casas. Ten o rabo 

ruzo, de cor gris, pardo.

Rola: Rula. Ave parecida á pomba, pero máis pequena.

Rolo: Macho da rola.

Porquiño del rei: Paporrubio.

Rusinol: Paxaro pequeno que canta moi ben. Ten as plumas de 

cor pardo e o rabo de cor castaño.

Trallón: Certo paxaro raxado de alas algo brancas.

Xorda: Noutarega.

mamíferos, carniceiros, pequenos 
roedores...

Achagar: Dise da mordedura que lle produce o lobo ó gando 

(esp. lanar ou cabrío). Esta mordedura é considerada velenosa. 

Para curala afumaban a parte afectada do animal con aceite. A 

fumata consistía en botar aceite nunhas brasas, pondo a parte 

do animal por enriba para que lle fose aquel fumo (fume) que 

sandaba. Isto era se a ferida do animal era pequena, se por des-

graza o lobo lle furaba a gorxea (gorxa), entón non había reme-

dio que valera.

Aluar: Aulear. Berro que dá o lobo.

Arrular: Berrarlle ó lobo. Berraban desta maneira: «Ourro ca-

chorro, ourro, cachorro...».

Coello: Mamífero herbívoro. Pode criar ata oito ou dez crías en 

tocos (buratos). Hai o coello do monte e o coello caseiro, que é 

o coello que se cría na casa. 

Cortello: Foxo. Construción feita no monte para caza-lo lobo. 

Recibe o nome de cortello dos lobos.

Corza/-o: Mamífero rumiante da familia dos cérvidos.

Denidela: Doniña. Donicela. Pequeno mamífero carniceiro, moi 

viviracho. Chegan a comer ós paxariños dos niños, ós pequenos 

gatiños, coellos... A súa mordedura din que é velenosa, por iso o re-

frán popular di: «Si te morde a denidela, prepara a sabatela».

Furón: Furón bravo. Pequeno mamífero carniceiro que ás veces 

se emprega na caza furtiva, introducíndoo nos tobos (tocos) dos 

coellos para facelos saír.

Garduña: Mamífero carniceiro maior que a donicela.

Gato montés: Gato bravo, salvaxe.

Gineta: Xineta. Mamífero carniceiro. Ten a cabeza pequena, o 

corpo esvelto e o rabo longo.

Gorxea: Gorxa.

Goxo: Veleno de certos animais.

Jabalí: Xabarín.

Lebre: Mamífero roedor, da familia dos lepóridos, máis grande 

có coello. 

Lirón: Mamífero roedor, máis grande có rato.

Lirón ou rata do río: Leirón que habita nas beiras dos ríos.

Lobo: Mamífero carniceiro. En tempos pasados, o lobo abundaba 

por tódolos lados. A zona da que estamos a falar, con monte e 

serra en abundancia, non era unha excepción. Vexamos un relato, 

contado polo veciño Sr. Horacio Rodríguez:

«Eiquí era unha zona de muto lobo. Criaban nos bu-

racos do monte, cuatro ou cinco crías. Os pasto-

res tiñamos que estar mui pendentes; achagaba ás 

ovellas con frecuencia. Víanse manadas de cinco e 

a dez lobos. Nas nevadas do inverno aluaban, e ví-

ñanse por eiquí, arredor do pueblo. Deuse algún 

caso, de madrugada, de entrar no pueblo. Un ano, 

de inverno, casi acabaron cos cais, subían por eles 

hasta ós balcois. A min, unha vez que quedaron os 

portois abertos da corte, levéronme unha cadela. Ás 

personas nunca se costou que se botaran. Nos éra-

mos críos cando íbamos cas ovellas e tíñanos medo, 

respetábanos, namais que le arrularas, escapaba, 

tiña un medo que se cagaba...».

Nízcaro: Pequeno leirón que ten o fociño largo. Desmán.

Nutria: Lontra.

Oso: Plantígrado que antigamente habitada a zona. Hai relatos 

da xente que así o confirman: 

“Antiguamante falábase de que eiquí había osos. 

Polo cual eiquí hai unha fraga que le puxeron o 

nombre de FRAGA DA OSA. Contaban aqueles vellos 

que os osos viñan para sitios de Allande onde había 

colmeares, e que le comían o mel, que le levaban 

os cortizos».
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Ourizo cacheiro: Ourizo cacho. Mamífero que ten o corpo cu-

berto de pugas.

Raposa: Zorra. Este animal tense por máis listo có lobo, que é 

máis viva. É frecuente vela roldar preto das casas, por ver se 

pode levar algunha pita. Cría nos tocos (buratos), cinco ou seis 

crías.

Rata coveira: Toupa.

Rato: Pequeno mamífero roedor.

Sabio mudo: Nome suposto do lobo. Din que o lobo ten moita 

intelixencia e como non pode falar comunícase cos outros lobos 

a través de sinais.

Teixugo: Teixo. Hai o top. AS TEIXUGUEIRAS.

Toco: Burato, tobo, lugar onde cría a raposa e o coello.

insectos e outras especies

Abella: Insecto da fam. dos himenópteros. Vive en comunidade 

nas colmeas.

Alacraio: Alacrán. Habita en lugares pedregosos e soleados.

Arañón: Araña.

Avréspa: Avéspora. Fai uns panais nos buratos ou están colgados 

das pólas das árbores, de forma redonda ou ovalada, e cun burato 

pequeno para entrar, tamén aparecen debaixo das pedras. A estes 

panais chámanlle trevo.

Avrespeiro: Avesporeiro. Niño de avésporas.

Barboleta: Bolboreta.

Carrapata: Especie de arácnido parásito que vive sobre a pel das 

vacas e dos cans.

Carraza: Especie de arácnido parásito que vive sobre a pel das 

ovellas.

Castradeira: Aparello ou pa de ferro que se emprega para sepa-

rar os panais na colmea.

Coco da madeira: Verme que anda na madeira.

Coco pallizo: Verme que cría na auga. Fai unha coiraza, na que 

se envolve, con paus e barro.

Coco relumbrón: Luciérnaga.

Colmea: Recipiente onde moran as abellas.

Colmear: Conxunto de colmeas.

Cortizo: Colmea feita co tronco dunha árbore troba. Colmea 

feita coa casca da sobreira.

Gaiteiro: Libélula.

Vista parcial da muralla do Cortello dos Lobos (Lubián).
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Enxame: Grupo de abellas.

Escaravello: Insecto coleóptero.

Escaravello da merda: Tipo de escaravello que fai unhas bólas 

con excrementos de animais transportándoas coas patas trasei-

ras, andando para atrás.

Formiga: Insecto da fam. dos himenópteros que vive en colonias 

numerosas ( formigueiros).

Formiga aluda: Formiga que ten alas.

Formigueiro: Lugar onde viven as formigas.

Gusarapa: Bichiño con forma de verme de cor escura que se cría 

na auga. A libélula nas primeiras fases. Emprégase como cebo de 

pesca. Recibe o nome de musarapa na Gudiña (Ourense).

Mioca: Miñoca.

Morrión: Larva. Verme.

Mosca: Insecto díptero de cor negra.

Mosca caira: Clase de mosca que anda no gando, especialmente 

nas vacas e nos cabalos.

Mosca careixeira: Mosca que anda na carne onde pon as lar-

vas. 

Mosquito: Insecto díptero de cor negra e de dimensións moi pe-

quenas.

Palvoreta: Bolboreta.

Patasol: Mariquiña. Xoaniña. Para que voe dende a man dunha 

persoa dinlle o seguinte: «Patasol, patasol, abre as alas e vaite 

ó sol»

Piollo: Insecto parásito do home e dalgúns animais.

Trevo: Panal que fan as avésporas.

Vacaloura: Certo bichiño de cor negro con bandas vermellas.

Zemezuga: Clase de anélido chamado sanguijuela en castelán. 

Recibe o nome de zomezugos na Gudiña (Ourense).

Recipientes feitos de cornos de vaca 
para cargar pólvora e munición
en armas antigas.

réptiles e anfibios

Alicante: Certo bicho parecido ó escouprón. A súa picadura ou 

mordedura é considerada velenosa, xa o di o refrán: «Si te morde 

o alicante, vai onda o cura que te cante».

Bicha: Dise da serpe que anda na auga.

Cágado: Cría da ra.

Camisa: Pel da serpe. As serpes cambian a camisa (pel) tódolos 

anos. No verán é corrente ver estas camisas no monte, ó respecto 

hai o seguinte dito: «Fais coma a quiobra, que deixa-la ca-

misa onde quera», referido á persoa que esquece as cousas con 

frecuencia.

Caracol: Molusco terrestre da fam. dos gasterópodos. Transporta 

unha cuncha en espiral onde se agocha.

Escouprón: Certo bicho, parecido á serpe, que anda nos prados; 

non se lle distingue a cabeza do rabo. A crenza popular di que, si 

se lle toca no corpo, fai máis dano de morto que de vivo. É consi-

derado velenoso, por iso di o refrán: «Si te morde o escouprón, 

prepara o aixadón».

Lagarto: Réptil da fam. dos saurios.

Lagarto da cabeza azul: Certo lagarto que ten a cabeza de 

cor azul.

Lezma: Lesma.

Quiobra: Serpe.

Ra: Anfibio, batracio.

Rastro: Sinal que deixan os réptiles no chan.

Salamanca: Píntega. Salamandra.

Sapo cunqueiro: Clase de sapo grande.

Vivirón: Víbora. Certa clase de víbora velenosa. A súa picadura 

pode chegar a ser mortal, o refrán avisa desta maneira: «Si te 

morde o vivirón, prepara o aixadón».

a caza 
(aparellos de caza, 
trampas...)

Buíz: Trampa para cazar a perdiz.

Cantar: Latir. Ladrar o can detrás da peza.

Chambaril: Peza da esparrela onde se pousa o 

paxaro.

Chantón: Peza da esparrela. É un pau espetado 

non chan onde se suxeitaba a esparrela.

Cepo: Trampa para cazar animais.

Entripada: Forma de caer a perdiz cando se lle 

dispara, e vai caer lonxe ferida na barriga.

Escalabrear / se: Desviar/se o disparo da escopeta.

Escopeta de pistón ou de chispa: Escopeta antiga que se 

cargaba pola boca do cano.
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Esparrela: Trampa feita de madeira para coller paxaros.

Ichó: Trampa para cazar a perdiz.

Latir: Ladrar o can tras da presa.

Lazo: Trampa feita con un arame ou corda forte empregada para 

cazar o teixugo, o coello, a raposa...

Perdigón: Gran de munición.

ModisMos populares

Caír coma un trapo: Forma de caer a perdiz cando se lle dis-

para.

Caír de ala: Forma de caer a perdiz cando se lle dispara.

Cazar á espera: Maneira de cazar coa escopeta, esperando á 

peza. Esta forma de caza era nas noites de lúa clara de agosto 

e setembro, esperando á peza (mormente á lebre) no lugar por 

onde ela ía pasar.

Estar de postura: Estar o can pendente de que saia a peza de 

caza do lugar onde se agocha.

Ir á usma: Ir cazar con cautela ós coellos. É o que se di no cast. 

cazar con “rececho”.

a pesca (aparellos para pescar)

Á remanga: Forma de pescar co tesón.

Anguila: Anguía.

Anzuelo: Anzol. Gancho metálico para pescar.

Arco: Peza da meixoeira. Ten tres arcos.

Barbo: Peixe de auga doce.

Boga: Peixe de cor verdosa polo lombo e prateada nos costados.

Boquexar: Dise cando as troitas están preto de morrer, bo-

quexando cando lle falta o osíxeno.

Carrelo: Especie de atadiño de troitas.

Cesta (das trutas): Recipiente que leva o pescador para meter 

pesca.

Coca: Composto da planta narcótica da que se extrae a cocaína, 

que antigamente se empregaba para pescar. Esta forma de pescar 

tamén recibía o nome de cocada. A coca era botada no río, mes-

turada con miocas (miñocas).

Cocada: Forma de pescar coa coca.

Corda: Trampa para pescar. Consiste en deixar pola noite varios 

anzois suxeitos a anacos de sedal (cordas) en diferentes tramos do 

río. Pola mañá vaise recoller a pesca. Esta pesca está prohibida.

Gusarapa: Musarapa. Cebo de pesca.

Meixoeira: Especie de nasa ou trampa para pescar no río. 

Nalsa.

Mioca: Miñoca.

Moada: Grupo de troitas.

Nalsa: Nasa; Meixoeira, aparello ou trampa de pesca feito de 

rede e paus, disposto para atrapar peixes e troitas no seu interior.

Nalseiro: Dise da peza interior da nalsa ou meixoeira onde en-

tra a pesca e non pode saír.

Pesca: Acción e resultado de pescar. Antigamente na pesca 

de río (en San Ciprián e zonas limítrofes), ademais da feita coa 

cana, empregábanse varias técnicas que hoxe se consideran pro-

hibidas, imos recordar algunhas. Pescábase á mau (á man), bus-

cando as troitas (trutas) ou as anguías debaixo das pedras do 

río coas mans; con redes, tesóns, nasas, meixoeiras, cordas..., 

e ata con coca (composto da planta narcótica mesturada con 

miocas), que aparvaba ás troitas; e mesmo coa raíz da rabaza 

(planta que se cría ó pé dos rigueiros), que, machucada enriba 

dunha pedra, era botada no río atontando ás troitas ó falárlle-lo 

osíxeno...

Pescata: Conxunto de peixes ou troitas. Dise cando o pescador 

pesca moito.

Peixe: Certa clase de peixe de auga doce.

Cepo.
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Rabicana: Especie de nasa para coller troitas no río.

Rede: Trampa para pescar.

Rodeiro: Especie de conduto feito de pedras no río para conducir 

a pesca en dirección á meixoeira.

Tesón: Especie de rede con un pau a cada lado, empregada para 

pescar.

Truta: Troita.

ModisMos populares

Ir á facha: Ir pescar de noite con candieiras (gancios) acendi-

das e un tesón.

Meixoeira.

Fervenza.
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anatomía

Alambuxe: virgo; virxindade nas mulleres.

Alto da curota: Alto da cabeza.

Ancía: Enxiva.

Anxiva: Enxiva. Dise da carne que cobre a raíz dos dentes.

Arriolo: Testículo dos homes e dos animais.

Barriga: Ventre.

Barriga da perna: Pantorrilla.

Bestrouco: Montón de excremento humano.

Buraco: Venta do nariz.

Cacharula: Parte traseira da cabeza.

Cachazo: Cocote. Parte posterior da cabeza.

Calcañar: Talón do pé.

Caldrumbo: Testículo dos homes e dos animais; grande e col-

gante.

Canga: Columna vertebral.

Campanilla: Campaíña. Úvula.

Carallo: Pene.

Carrelo: Pescozo groso.

Ceio da boca: Padal.

Celareta: Placenta.

Cella: Banda de pelos situada na parte superior do ollo.

Cintura: A parte máis estreita do corpo humano.

Cogote: Cachazo.

Colo: Regazo.

Collón: Testículo.

Concha: Rótula.

Cosquiñas: Cóxegas.

Costas: Espalda.

Costela: Cada un dos ósos que forman a cavidade torácica.

Cotobelo: Cóbado.

Covacha: Dise da parte da cabeza que está case no cocote.

Cuadrís: Cadrís.

Curota: Dise da parte máis alta da cabeza.

Cusmia: Saliva.

Cuspe: Saliva.

Cuspir: Botar saliva.

Chistosa: Vaxina da muller.

Dedo gordo: Dise do dedo máis gordo do pé.

Dispouteria: Vagina da muller.

Empeine da barriga: A parte máis saínte da barriga. Ventre.

Entrecello: Espacio que hai entre as cellas.

Escochapiollos: Dedo polgar.

Escutar: Escoitar. Oír.

Esgarrio: Cuspe.

Espiñela: Columna vertebral.

Estameiro: Membro viril.

Fandango: Vulva da muller.

Fégado: Fígado.

Fel: Secreción viscosa producida polo fígado.

Fol: Alento.

Frente: Fronte. Testa.

Furabolos: Dedo índice.

Gaita: Pene.

Galaberno: Dise da boca grande.

AS PERSOAS
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Gola: Garganta. Gorxa.

Gorxa: Garganta. Gola.

Gorxa do aire: Farinxe.

Gorxa da comida: Esófago.

Labio: Beizo.

Lombo: Espalda.

Mau: Man.

Meringalla: Pene.

Mermelliño: Dedo maimiño.

Mermiño: Dedo maimiño.

Miola: Médula.

Miolos: Masa encefálica.

Moa: Peza dental situada detrás dos caninos.

Moco: Líquido viscoso que bota o nariz.

Momo: Dise do pene que non consegue a erección. Que non ten 

forza.

Mor de todos: Dedo medio da man.

Muñecra: Pulso.

Natura: Vulva da muller.

Ombigo: Embigo.

Ombro: Ombreiro.

Ourella: Orella.

Palma: Parte inferior da man.

Párpado: Pálpebra.

Papo: Avultamento da mandíbula inferior.

Páxara: Bazo.

Peito: Parte anterior do tórax.

Pelila: Pene.

Pelilo: Pene.

Pelo: Cabelo. Pola súa cor, o pelo pode ser rubio, negro, branco, 

castaño...

Peluxe: Dise do primeiro pelo que lle nace ós nenos.

Pentello: Membro viril. Pene. Tamén recibe este nome o pube 

da muller.

Peonza: Vaxina.

Perendengue: Pene.

Perrecha: Vaxina.

Perucha: Vaxina.

Pestana: Pelo do bordo das pálpebras.

Pixa /-o: Pene.

Polo: Flema. Esgarrio.

Queixo: Papo.

Quixote: Dise do conxunto do pé da persoa.

Rodilla: Xeonllo.

Sangre: Sangue.

Sarritán: Columna vertebral.

Sarta: Vértebra. 

Seu veciño: Dedo anular.

Sién: Sen, tempa.

Sobaco: Axila. Concavidade que forma pola parte inferior o brazo 

cando se xunta co ombreiro.

Tarabelo: Pene.

Teta. Peito da muller.

Testa: Cabeza.

Todillo: Nocello.

Uña: Unlla.

Ventresga: Sexo da muller.

Vexiga: Bolsa onde se recollen os ouriños na parte baixa do ven-

tre.

Vrilla: Virilla.

Zenisga:Vagina.

ModisMos populares

Andar co rieiro: Ter a menstruación as mulleres.

calidades, aspecto, accións, 
estado emocional...

Abanar: Mover a cabeza dun lado para outro.

Abortar: Interrmope-lo proceso de embarazo. Parir antes de 

cumpra o proceso de embarazo.

Abufatado: Dise da persoa que ten mal aspecto ou a cara in-

chada.

Acalcañar: Dar patadas.

Acarretar: Transportar algo coas mans. Tamén se emprega re-

feríndose ó carro, cando se transporta con el patacas, leña, es-

terco...

Acenar: Facer sinais coa man ou coa cabeza.

Aceno: Sinal feita coa man ou coa cabeza.

Acugular: Colmar, encher, ateigar un recipiente de algo.

Achar: Atopar. Encontrar.

Achocallar: Revelar, propagar un secreto.

Achuchar: Apertar.

Adivosa: Dise da persoa que non ten reparos en dar que faga 

falta ou en botar unha man cando un veciño o precise ou o re-

quira.

Aendino: Dise da persoa que protesta por calquera cousa ou o 

que sempre leva a contraria nunha conversa.

Afardelar: Facer o amor.

Aflouxar: Afrouxar.

Agarda: Espera.

Agardar: Esperar.

Agazapado: Escondido.

Alancado: Protesta. Significa o mesmo que aendino, caña ou 

xeringo.

Alavanco: Dise da persoa que non mira nin respecta por onde 

camiña.
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Aldraxado: Dise da persoa que ten a roupa lixada, de barro, po, 

auga...

Aldraxar: Lixar.

Aloumiñar: Acariciar.

Allada: Trasnada.

Amoiar: Render, durar moito unha cousa.

Amolecer: Abrandar.

Amordicar: Amosegar, ataniscar.

Amoroso: Dócil, suave.

Anoxarse: Enfadarse.

Apolongrado: Colgado. Dise de todo o que descolga dun lugar.

Apolongrar: Colgar algo dun lugar.

Arfonear: Meter baza nun asunto e despois desentenderse do 

caso.

Arrabuñar: Rabuñar. Facer unha ferida na pel coas unllas.

Arramar: Verter un líquido. Estender, por exemplo o esterco ou 

a herba.

Arredarse: Botarse para atrás.

Arrellar: Destetar un neno.

Arrotar: Eructar.

Arroto: Eructo.

Arroufeñar: Deformar a palabra para non ser recoñecido. Ca-

rrafeñar.

Asomizar: Verter un líquido.

Asubiar: Silbar.

Atizar: Golpear.

Atrecer: Aterecer. Ter moito frío.

Avogado de escano: O que cre saber ou entender de todo e non 

sabe nada. É o avogado de lareira que se di noutros lugares.

Axiña: Logo. Pronto.

Baburedo: Discusión acalorada. Follón.

Badalo: Dise da muller que fala moito.

Badanas: Dise da persoa vaga ou pouco activa.

Barazallo: Dise da persoa que malgasta o diñeiro.

Batular: Tratar de soltarse. Moverse.

Beldrexo: Dise da muller de mala vida.

Berrar: Dar voces; chorar.

Bocado/bocadiño: Anaco pequeno de algo.

Boquexar: Estar pronto para morrer.

Borracheira: Intoxicación etílica.

Borracho: Bébedo. Persoa que excede na bebida.

Bourar: Traballar moito e con pouco sentido.

Bradiar: Dicir algo sen sentido ou xeito.

Bufar/se: 1. Tirar un peido. 2. Ir de copas. 3. Dise cando ferve 

o leite.

Bulda: Bula. Con ela a igrexa dispensaba da prohibición de co-

mer carne durante certos días.

Cagacheira: Dise da persoa ingrata.

Caña: Protesta, réplica de outra muller. Xeringo.

Carallada: Cousa sen importancia. Parvada.

Carallo: Exclamación de sorpresa, dor...

Caralluda/-o: Dise da persoa que ten moito xenio ou raza.

Carpanta: Borracheira.

Carrafiñar: Arroufeñar.

Carrioloura: Ringleira de persoas.

Cerruchar: Pagar unha débeda.

Cesto barreleiro: Dise da persoa que cae a miúdo.

Cimpre: Dise da persoa antipática e sosa.

Citota: Dise da persoa que non garda un secreto, que o propaga 

axiña.

Clavetear: Cravar.

Coima: 1. Reunión de persoas. 2. Grupo de rapaces nunha casa.

Colgar: Dependurar.

Correacheira: Dise da persoa que non garda un secreto; unha 

citota.

Costribanzo: Dise da persoa que posúe unhas espaldas moi an-

chas.

Cutadiño: Dise da persoa con pouca sorte.

Curda: Borracheira.

Chafarote: Dise da persoa traste, revoltosa ou que gusta das 

bromas.

Chafurrar: Meter algo nun burato.

Chantón: Dise da persoa que está quieta de pé.

Chafurrar: Contar un segredo.

Dependurar: Colgar.

Despaboar/se: Abandonar, marchar dun lugar habitado e non 

volver, ou tardar en volver. 

Devecer: Adelgazar.

Desacencido: Dise da persoa que vai dun lugar a outro sen 

rumbo fixo.

Dolores: Dolores de parto.

Donoso: Dise da persoa cariñosa, amiga de facer ben a todos.

Durmiñoco: Dise da persoa que durme moito.

Embadurnarse: Lixarse.

Embolar: Emboutar. Por ex. pisar nunha bosta.

Emboutar: Embolar; lixar, manchar.

Empericotado: Dise do que está subido nun lugar alto.

Emperiquitarse: Subirse a un lugar alto.

Empuxar: Arrempuxar.

Encatrapochado: Anoxado. Enfadado.

Entaroupado: Esquecido.

Enzabanar: Lixar.

Erguerse: Levantarse

Esbarrelarse: Caer a miúdo.

Esbeldrexar: Romper, rasgar.

Esbirrarse: Tambalearse, sen chegar a caer.

Escangallar: Desfacer. Estragar.

Escarcabellarse: Partirse de risa.
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Escarnanchar: Abrir as pernas.

Escorcio: Dise do que anda dun lugar para outro querendo sa-

belo todo.

Escorrizar: Facer fuxir a alguén. Espantar.

Escozomelarse: Facer xestos como de rascarse sen empregar 

as mans.

Esfameado: Famento.

Esfarrapar: Romper, rasgar.

Esfurracar: Furgar cun pau nun burato.

Esganifar: Resgar, romper unha prenda de vestir.

Esgarabitar: Entreterse en facer algo sen valor.

Esgarriar: Botar flemas.

Espantallo: Dise da persoa que se encontra en tódolos lugares.

Esparexer: Estender, por exemplo o esterco nunha leira ou a 

herba nun prado.

Esperingolarse: Caer dun lugar alto.

Espertar. Despertar.

Espetar: 1. Cravar cun obxecto de punta. 2. Dicirlle a alguén algo 

que non lle vai gustar.

Espeto de punta: Dise da persoa que non ten arte para nada.

Espicholado: Dise da persoa fraca, de mal aspecto, a punto de 

morrer.

Espingorcio: 1. Muller de mala vida. 2. Dise da muller que se 

quere enterar de todo; que o quere saber todo.

Espir: Desnudar. Esporranchar.

Espoliñar: Medrar. Saír dunha enfermidade.

Esporranchar: Espir.

Esporrancho: Espido.

Espreguizarse: Estirarse, desperezarse.

Espreguizo: Acción de espreguizarse, de desesperezarse.

Espreitar: Mirar por unha rendixa.

Estirarse: Desperezarse. “Estírate can, que imos ás lebres” 

dise cando unha persoa se estira, se despereza, estirando os bra-

zos diante de outras persoas.

Falluscada: Facer o amor.

Fandanga: Dise da muller mala.

Fanforriña: Dise da persoa que se louva de calquera cousa.

Fanicrelas: Home pouco formal.

Fargalloto: Persoa que se entremete en todo.

Farnesía: Dise da persoa que non para quieta un momento, e 

menos na cama.

Farragucho: Persoa forte para o traballo, que nunca cansa.

Ferreño: Dise de algo moi duro.

Fincar: Cravar unha cousa no chan.

Findar: Acabar. Rematar.

Fisgar: Mirar por unha rendixa; espreitar.

Folgar: Non traballar.

Forcia: Forza.

Furgar: Remover, fochicar, buscar...

Fusgarse: Escorrerse cara os pés da cama. Desaparecer.

Gaiteiro: Dise do que non quere traballar. Vago.

Galaberno: Dise da persoa que fala moi alto, que vocea.

Galbana: Preguiza.

Galdrán: Dise da persoa que anda lixada, que é descoidada no 

vestir.

Garabitada: Cousa mal feita.

Garabito: Persoa que non fai nada de valor.

Gobernar: Arranxar. Facer algo.

Iadivoso: Persoa pouco amiga de facer ben e de dar limosna.

Implorar: Crecer, medrar.

Lambón: Lapón. Dise do que come moito.

Langroia: Dise da persoa que non se farta nunca.

Levar ás cabaliñas: Levar a alguén ó lombo.

Limpar: Quitar a suciedade.

Liviana/-o: Lixeiro, leve. De pouco peso.

Lixar: Manchar.

Lixo: Basura. Porcallada.

Loumiñeiro: Cariñoso.

Lurpia: Dise da persoa avarenta. A que todo o desexa.

Lladurra: Insistencia.

Ma: Mala.

Mamoteira/-o: Dise da persoa frouxa e con pouca forza.

Mañoso: Habilidoso.

Marmanxo: O querido, o chulo, o que vive á conta dunha mu-

ller.

Mau: Malo.

Melopea: Borracheira.

Melouzo: Dise do que está moito tempo sentado nun lugar sen 

moverse.

Mirar: Ollar.

Molexas: Dise da persoa que non ten forza.

Monisquetas: Dise da persoa que é propensa a facer bromas.

Moquete: Bofetada.

Mollarse: Emborracharse.

Mormelas: Dise da persoa que ten mocos.

Mormeloso: Dise do que ten mocos.

Mouro: Chamábaselle, como desprezo, á persoa que non estaba 

bautizada.

Noutarego: Dise da persoa que acostuma a chegar tarde do 

campo; que vén de noite.

Obrar: Actuar. Levar a cabo unha acción.

Ollado: Mal de ollo.

Pamboleta: Dise da persoa que ten pouca forza.

Pea: Borracheira.

Peinarse: Peitearse. Hai varias formas de peitearse: Peinarse pra 

un lado, pra diante, ó medio, á raia, á crencha (peitearse coa raia 

ó medio).

Pelengrinar: Carecer de todo, non conseguir algo.
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Pelourosa: Dise da persoa mal peiteada. 

Penco: Dise da persoa pouco intelixente e pouco activa.

Peringolo: Dise do que se sube a un lugar alto con perigo de 

caer.

Pezpegallo: Dise do que acostuma vestir ben e está sempre 

limpo.

Pinta: Senvergoña.

Poldrón: Dise da muller de certa idade que lle gustan moito os 

homes, como din aquí “que se dá ós homes”.

Pondonesa: Dise da moza guapa e con moito postín.

Pousada: Dise da persoa pouco desenvolta.

Rascar: Refrega-lo corpo coas unllas. Rabuñar.

Rebulir: Moverse sen parar.

Relabeira: Necesidade.

Remendar: Coser unha prenda rota. Poñer un remendo.

Render: Durar.

Rente. Ó lado, a carón, preto.

Rifar: Discutir.

Rixelo: Dise da persoa mala.

Rolo: Dise da persoa pouco desenvolta; de poucas luces.

Saltacatrepas: Dise da persoa inqueda.

Soneira: Sono.

Sono: Acto de durmir.

Soplar: 1. Soprar. 2. Emborracharse. Beber moita bebida alco-

hólica.

Suar: Botar suor polos poros da pel.

Tantiño: Pouquiño.

Tanxón: Dise da persoa pouco desenvolta; que ten moita 

calma.

Tarasco: Bruto.

Tardego: Dise da persoa que chega sempre tarde.

Tartaxema: Dise da persoa que tarda moito en facer algo.

Tarquexar: Dudar.

Ter malas trazas: Dise das persoas que andan mal vestidas.

Trastada: Allada. Acción informal, con intención de facer unha 

mala broma ou estragar algo.

Traste: Rapaz inquedo. Que fai trastadas.

Trochada: Dar un golpe cun pau.

Troula: Mentira.

Untar: Lixar con graxa.

Vella candonga: Muller moi vella e mal ataviada.

Vergallada: Acontecemento negativo sucedido a unha persoa.

Vergallo-a: Dise da persoa mala.

Xabestro: Dise da muller bruta.

Xarramastro: Dise da muller desaliñada e mal vestida.

Xeringo: Protesta.

Xotar: Espantar as moscas.

Xoto: Persoa que non entende o que se lle di de primeiras.

Xoumeco: Dise da persoa amable, cariñosa.

Zabaneiro: Dise do que anda sempre lixado.

Zacana: Dise da persoa que vale pouco.

Zafurdia: Grupo grande de invitados ou de xente en casa.

Zanacho: Muller que anda ós contos, que propaga as novas ra-

pidamente.

Zapateta: Burla que se lle fai a outra persoa.

Zarandique: Dise da persoa que está en constante movemento, 

moi viviracha, que non para quieta.

Zarangallo: Dise da persoa que tropeza en tódolos lados.

Zarapallo: Dise da persoa que fai as cousas de présa e co-

rrendo.

Zocotrollo: Dise da persoa que anda sempre lixada; tamén se di 

da persoa inútil.

Zonquete: Bofetada. Moquete.

Zopo: Dise da persoa que non sabe facer nada. Un inútil.

Zouril: Dise da persoa que anda lixeira.

Zurriburri: Dise da persoa á que todos mandan e ordenan.

Zurrupia: Muller de mala vida.

ModisMos populares

A escape: Logo, lixeiro.

Amoiar pouco a fiarza: Traballar moito e non obter resulta-

dos.

Andar á zuca, zuca: Andar sen parar; andar apurado.

Andar coma un orfo: Estar enfadado ou anoxado para al-

guén.

Coller unha molla: Emborracharse.

Coller unha mona: Emborracharse.

Coller unha mosca: Emborracharse.

Durmir a mona: Cando unha persoa está durmindo a borra-

cheira.

Empezar a fornada: Casar. Dise da muller recen casada.

Estar amurracado: Padecer frío aínda estando quentándose 

ó lume.

Estar coa barrigada: Estar preñada a muller.

Estar coa empreitada: Estar preñada a muller.

Estar esvirgada: Dise da muller que perdeu a virxindade.

Estar lambreando: Estar cansado e con moita fame.

Estar preñada: Estar embarazada a muller.

Facer a pillada: Facer un pequeno roubo. Por exemplo, cando 

os rapaces ían rouba-la froita.

Facer a rosca: Namorar, camelar a unha persoa.

Facer de corpo: Ir cagar.

Facer de ventre: Ir cagar.

Ir á falluscada: Ir en busca de parella con quen face-lo amor.

Ir ó caliñeiro: Ir facer de ventre fóra da casa. Cagar.

Ir ó trelo: Ir ó contrabando.

Morrer na ourela: Dise cando unha persoa é desprezada ou 

abandonada polos seus.
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Non dar cudado: Non dar apuro. Por ex. «Non me dá cu-

dado»: non me dá apuro.

Non dar razón: Non lembrarse de algo.

Non haber vagar: Non haber tempo libre para facer algo.

Non se custar: Non se soubo. Por ex. «Eiquí nunca se custou 

que pasara eso»: Aquí nunca se soubo que iso acontecera.

Nos seus verdes anos: Nos seu mellores anos.

Poñer coma un pingo/ pingando: Rifar. Dicirlle as verdades 

a alguén.

Pórse ó agarimo: Poñerse nun lugar axeitado, resgardado do 

frío.

Quedar embarrigada: Quedar embarazada a muller.

Quedar pra vestir santos: Quedar solteira/-o.

Saír coa empreitada: Dise da muller solteira que queda em-

barazada.

Saír os dentes: Nacer os dentes.

Ser tan bonita coma o sol da paliñeira: Dise da moza fea. 

Hai que ter en conta que a paliñeira é a cheminea que hai por riba 

da boca do forno.

Ser un alavanco: Dise da persoa que non mira nin respecta por 

onde camiña.

Ser un barazallo: Dise da persoa que malgasta o diñeiro.

Ser un (estar de) chantón: Dise da persoa que está quieta de 

pé, no medio da xente.

Ser un endino: Ser unha persoa mala.

Ser un marmanxo: Dise do “chulo” da muller. Do que vive á 

conta dunha muller.

Ser un saltacatrepas: Ser unha persoa inqueda.

Zuca, zuca: Andar sen parar.

enfermidades, defectos físicos, 
lesións, remedios...

Antigamente moitas enfermidades eran curadas con 

remedios caseiros, conseguidos e feitos na propia al-

dea. A gripe era frecuente, a pulmonía, da que mo-

rría moita xente, a dor nos costados, que podía se 

dobre, si se producía nos dous costados (por causa 

dunha pulmonía), o trancazo (especie de artrite pro-

ducida na zona dos cadrís), o sarampelo, a tericia 

(enfermidade da bile)... Vexamos algunhas destas en-

fermidades máis correntes, lesións, defectos físicos 

e remedios:

Acarcamonzado: Dise do xorobado. Tamén da persoa que está 

dobrada, que ten a cabeza metida no estómago.

Aleixoada: Dise da persoa inválida.

Anaboado: Dise da persoa pequena e raquítica.

Anoado: Dise da persoa raquítica e pequena. E tamén a algo que 

non medra.

Arampizo: Dise do neno pequeno e medio raquítico.

Auga apanada: Auga con pan tostado que se lle daba ás mulle-

res recen paridas. O remedio consistía en tostar pan no lume baixo 

e logo metelo na auga que contiña un púcaro (pucheiro de barro) 

e comelo, acompañado daquela auga.

Auga ferrada: Dise da auga á que se lle meten ben quentes 

as tenaces. Esta auga ferrada era empregada para beber como 

remedio para as persoas que tiñan febre. A auga ferrada era feita 

metendo unhas tenazas nun pucheiro con auga ó lume.

Bazaco: Dise da persoa que ten a barriga grande.

Bazuncho: Dise da persoa que ten a barriga grande.

Caganeira: Descomposición.

Calafrío: Dise da sensación simultánea de calor e frío. Arrepío.

Callostro: Dise da persoa moi vella e delgada.

Catarreira: Catarro.

Catarro: Afección inflamatoria das membranas mucosas do 

aparello respiratorio, que vai acompañada de tose e secreción de 

moco.

Caxata: Pau onde se apoia o coxo ou a persoa vella.

Colloroto: Dise da persoa inútil, enferma, que non pode facer 

nada.

Costado: Dor nun costado producido por unha pulmonía.

Costado doble: Dor nos dous costados producido por unha pul-

monía.

Coto: Dise da persoa á que lle falta unha man.

Couracha: Dise da persoa moi delgada.

Coxo: Dise da persoa que coxea.

Cuturulos: Deformacións nas mans e nos pés.

Engorrofellado: Dise da persoa que non medra.

Entaroupado: Dise da persoa que se ergue do leito coa cara e 

cos pés inchados.

Escalabrarse: Caer e facerse dano na cara.

Esfurrichado: Descomposto.

Esmoumelado: Moumelo. Dise do que está débil, que non ten 

forza.

Flato: Dor forte en calquera parte do corpo.

Frato: Dor forte na cabeza ou en calquera parte do corpo. 

Flato.

Fregas: Remedio que consiste en fregar coas mans e con augar-

dente ou alcohol na parte do corpo onde hai dor.

Frida: Ferida.

Fruncho: Gran ou furúnculo, chamado divieso en castelán.

Furricheira: Descomposición.

Galacrista: Semente empregada para sacar suciedade dos 

ollos.

Galiqueira: Enfermidade venérea: purgacións.

Gancioto: Dise do que ten as pernas largas e delgadas.
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Garexar: Botar pus unha ferida.

Gomitar: Vomitar.

Gorgolo: Son dun moribundo.

Gripe: Andazo. Enfermidade moi común noutras épocas.

Gulpir: Vomitar.

Lambitana: Dise da muller pequena e moi delgada.

Lombriza: Lombriz intestinal. Contra esta lombriz era bo comer 

allo.

Má: Mala. Enferma.

Mancarse: Facerse dano en calquera parte do corpo.

Mau: Malo. Enfermo.

Mexaquediña/-o: Dise da persoa ruín, pequena. 

Moumelo: Dise da persoa que está débil; o que ten pouca forza 

ou que non a ten nin para porse de pé.

Murria: Morriña; depresión; desgana; cansazo; malhumor...

Mustio: Dise da persoa triste. Decaída.

Olleiras: Manchas escuras arredor das pálpebras producidas 

polo cansanzo ou a falla de durmir.

Papeiras: Inflamación das glándulas do papo.

Pelourosa: Dise da persoa raquítica.

Pernelloto: Dise do que ten as pernas moi gordas.

Pruício: Escozor. Picazón.

Rebixe: Muller pequena, delgada, moi viviracha e traballadora.

Remela: Enfermidade dos ollos provocada por unha infección 

que producía choreira e picazón. Como remedio era bo lava-los 

ollos con auga morna ou con auga de anís, pasándolle un pano 

limpo.

Sabañois: Sabañóns. Nódulos que se forman nas extremidades 

con moito proício, provocados polo frío. Como remedio para os 

sabañóns é bo untar a parte afectada con allo.

Sarampelo: Enfermidade infecciosa. Caracterízase pola apari-

ción de erupcións de cor vermello no corpo e vai acompañada de 

febre. Os remedios caseiros eran varios: a base de auga quente, 

gardando cama, pondo trapos vermellos nas ventás... Hai o dito 

«O sarampelo, tres veces ó capelo», que quere dicir que a una 

persoa o sarampelo pode darlle ata tres veces.

Tarabanco: Dise da persoa que ten as pernas moi grandes.

Taroupa: Dise da persoa medio tola e algo xorda.

Tartaxema: Dise da persoa que é lenta no falar.

Tasobo: Dise da persoa que anda de vagar e non pon atención.

Tericia: Enfermidade da bile na que a pel adquire unha cor ama-

rela. Antigamente, para curar a tericia, levaban ó enfermo envolto 

nunha saba ó monte o día 24 de xuño, día de San Xoán, pola mañá. 

Isto era para que recibira o orballo da mañá e a cura da herba cha-

mada merrubio, ó tempo que rezaban o seguinte responso:

«A verte vengo merrubio,

antes de que nazca el sol,

que me quites la tericia 

y me devuelvas el color».

Trancazo: Especie de artrite que atacaba ós cadrís, esta dor era 

producida pola dexeneración dalgunha vértebra.

Trangallán: Dise da persoa que ten as pernas defectuosas.

Trombeleiro: Dise da persoa que tropeza e cae a cada paso.

Tronzó: Tirizó.

Zarangallo: Dise da persoa que roza as pernas unha contra a 

outra.

ModisMos populares

Abrir a mau: Dislocar; botar fóra do sitio algún músculo. Un 

remedio moi empregado era atar fortemente a parte afectada con 

un pano, empapando o atado chapicándolle (salpicándolle) auga 

con sal, especialmente a salmoira recollida na matanza do saleiro 

da carne.

Dor de moas: Para a dor de moas puñan un emplasto de malvas 

ben quente pola parte de afora, na parte inchada. A augardente, 

botada contra a moa con dor, tamén era bo remedio. Outro reme-

dio consistía e fregar pola parte exterior da faciana as bólas (aber-

tas) vermellas que produce a planta chamada sarta do humor.

Levanta-la espiñela: Especie de cura nunha vértebra des-

viada.

Ser un anaboado/anoado: Dise da persoa raquítica e pe-

quena.

familia, parentes, amizades...

A familia, un dos piares básicos da sociedade, ten 

extraordinaria importancia na vida rural, que se 

desenrola na aldea, nun medio montañoso tan es-

grevio como no que moran os habitantes de San 

Ciprián de Hermisende. A familia, salvo raras ex-

cepcións, está unida, tódolos seus compoñentes 

se levan ben. Os familiares axúdanse mutuamente 

nas diferentes labores do campo: na vendima, na 

matanza do porco, na recolleita da herba, na colla 

das patacas, van á leña xuntos... O normal é que 

toda a familia se leve ben entre ela, anque a veces 

xorden problemas, sobre todo por causa da reparti-

ción dalgunha herdanza ou capital, que sempre hai 

quen non está conforme co que lle toca. A familia 

permanece unida, salvo cando algún dos compo-

ñentes ten que ir busca-lo pan fóra da terra natal, 

ó servizo militar, a estudar... Os vellos, avós e pais, 

cando teñen moita idade ou están imposibilitados, 

sempre teñen o agarimo, a axuda dos fillos, no-

ras, xenros ou netos, que viven na mesma casa ou 

preto dela. Eles sempre estarán pendentes do que 
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lles faga falla, para facerlles a comida, a limpeza, 

levalos ó médico...

Antigamente ós vellos, ás persoas maiores, sempre se 

lles pedía consello para resolver os problemas que 

xurdiran no seo da familia ou mesmo no da comuni-

dade do lugar. Eran os que, pola súa idade, tiñan máis 

experiencia na vida, sabían dos costumes tradicionais 

do lugar, respecto dos pasos, camiños, reparto de au-

gas para regar, lindeiros... Un saber adquirido co paso 

do tempo e tamén herdado dos antigos. O seu conse-

llo era respectado e tido en conta. Como dixemos, 

as solucións aportadas por estes eran mormente para 

aplicalas no relativo á agricultura, e sempre se lles 

facía caso. O antigo saber da experiencia impúñase.

Abuela/-o materna/-o: Avoa-o por parte de nai.

Abuela/-o paterna/-o: Avoa-o por parte de pai.

Adoptar: Afillar. Tomar por fillo ou filla a alguén que non o é.

Amigada/-o: Persoa que vive con outra sen estar casado con ela.

Amontoada/-o: Persoa que vive con outra sen estar casado con 

ela.

Bisabuela/-o materna/-o: Bisavoa-o por parte de nai.

Bisabuela/-o paterna/-o: Bisavoa-o por parte de pai.

Bisneta/-o: Filla/-o da neta ou do neto.

Compañeira: Muller. Esposa.

Concuñada/-o: Dise de cada irmán dun conxugue respecto dos 

irmáns do outro conxugue.

Cuñada/-o: Irmá ou irmán de un dos esposos respecto do outro.

Expósito: Segundo apelido que antigamente se lle puña ó fillo 

zorro. O neno levaba de primeiro apelido o da nai e de segundo 

Expósito”.

Familia: Grupo de persoas do matrimonio, pais e fillos, e tamén 

a outras relacionadas a través de lazos de sangue.

Familiar: Persoa pertencente á familia.

Filla/-o: Calquera persoa con relación ós seus pais.

Filla política: Dise da nora.

Fillo político: Dise do xenro.

Fillo zorro: Fillo concibido fóra do matrimonio.

Fillarasca/-o: Filla/-o froito de outro matrimonio.

Herdeiro: Persoa que herda.

Home: Marido.

Irmá: Persoa, respecto de outra, é filla dos mesmos pais.

Irmau: Irmán.

Irmau político: Cuñado.

Madrasta: Dise da muller casada en relación ós fillos que o ma-

rido ten doutro matrimonio.

Madriña: Muller que serve de testemuña no acto de casar ou 

no bautismo.

Mai: Nai.

Materno: Pertencente á nai.

Media irmá: Irmá por parte dun dos pais tan só.

Medio irmau: Irmán por parte dun dos pais tan só.

Muller: Esposa.

Neta/-o: Filla/-o da filla ou do fillo.

Nora: Esposa do fillo, con relación ós pais deste.

Padrasto: Dise do marido dunha muller viúva, con relación ós 

fillos que esta tivo do anterior matrimonio.

Padriño: Home que serve de testemuña no acto de casar ou no 

bautismo.

Pai: O varón respecto dos seus fillos.

Pais políticos: Os sogros.

Paisano: Do mesmo lugar.

Parenta: Dise da esposa.

Parente: Dise da persoa que pertence á mesma familia.

Parentesco: Vínculo familiar.

Paterno: Relativo ó pai.

Porfillar: Adoptar como fillo.

Prima/-o: Filla-o dun tío ou dunha tía.

Prima irmá: Curmá.

Primo irmau: Curmán.

Reconocer: Darlle o apelido a un neno. Porfillar.

Sobriña/-o: Filla/-o dunha irmá ou dun irmán.

Sogra: A nai do marido, en relación á esposa, ou a nai da esposa 

en relación ó marido.

Sogro: O pai do marido, en relación á esposa, ou o pai da esposa 

en relación ó marido.

Tatarabuela: Terceira avoa.

Tatarabuelo: Terceiro avó.

Tataraneta: Terceira neta.

Tataraneto: Terceiro neto.

Tia: Irmá do pai ou da nai respecto dos fillos destes.

Tia abuela: Irmá do avó ou da avoa respecto dos netos destes.

Tíu: Irmán do pai ou da nai respecto dos fillos destes.

Tíu abuelo: Irmán do avó ou da avoa respecto dos netos des-

tes.

Veciño: Dise da persoa que vive preto da casa doutra persoa ou 

da que vive na mesma aldea, barrio ou parroquia.

Viuda: Muller á que lle morreu o marido. 

Viudo: Home ó que lle morreu a esposa.

Viudez: Estado de viúvo ou viúva. Tamén se di da pensión que 

percibe unha persoa viúva.

Xenro: Esposo dunha filla, respecto dos pais desta.

ModisMos populares

Ser da mesma sangre: Ser parente, da mesma familia.

Ser de boa familia: Persoa que pertence a unha familia aco-

modada ou estimada.
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a infancia

Agreixo: Neno recen nacido.

Anduballo: Dise do neno pequeno.

Anzona: Cando lle quitaban a teta a un neno pequeno e non se 

lle esquecía, dicíase que «estaba coa anzona da teta», é dicir, 

coas ganas da teta.

Apoxar: Darlle de mamar o peito a nai ó fillo.

Arrellado: Dise do neno que ten ganas da teta; que ten an-

zona.

Berzo: Cuna dos nenos.

Brullo: Dise do conxunto de roupa ou pañais que envolven ó 

neno.

Córxea: Grupo de rapaces.

Chavalote: Xove, antes de ser mozo.

Embrullar: Envolver, abriga-lo neno coa roupa dos pañais.

Fillo zorro: Fillo concibido fóra do matrimonio.

Forrete: Neno pequeno.

Galiote: Dise do rapaz antes de ser mozo.

Lapouxo: Rapaz de oito a doce anos. Tamén se aplica a un ani-

mal de mediana idade.

Legumia: Grupo de rapaces.

Liorna: Grupo de rapaces.

Macho pirolo: Dise da mociña que prefire xogar ou entreterse 

cos nenos ou cos mozotes.

Menino: Neno recen nacido. Neno pequeno.

Momo: Dise do neno que xa ten idade para andar e non anda; 

que vai atrasado no andar para a idade que ten.

Naixarego: Neno recen nacido.

Rapazaño: Rapaz.

Reboullarego: Rapaz moi gordo.

Renarte: Rapaz traveso e malo.

 Zenisga: Rapaza moi lista ou viviracha.

ModisMos populares

Á manga marola: Dise cando os nenos andan pola rúa sen o 

debido coidado.

Dar o laudo: Darlle moito cariño ou moita liberdade a un fillo.

Dar unha trochada: Dar un golpe cun pau.

Estar no brullo: Estar o neno envolto nos pañais.

Ser un agreixo: Dise do neno recen nacido ou de poucos me-

ses.

xogos tradicionais

Os rapaces da aldea, ademais de ir á escola, axuda-

ban nos traballos da casa, ían coas vacas, coa res... e 

por suposto tamén xogaban. Facían os xoguetes con 

cousas que había no entorno da aldea, por exemplo 

facían carros de vacas con nabos, vacas con carozos 

e caracolas (bullacas), arcos con paus ou ballenas 

dos paraugas, espadas de pau... Outras veces xogaban 

a xogos tradicionais, en grupo, á porca, á billarda, a 

esconderse uns dos outros (escondedallas)... E pola 

contra, outras veces a xogueta, a allada en grupo, 

consistía en ir roubar froita pola noite. Este feito ver-

dadeiramente non se apoiaba nunha necesidade ali-

menticia senón que era máis o gusto, o pracer dos 

rapaces de coller, de facer a pillada, de roubar as me-

llores peras, mazás, figos ou uvas que algúns veciños 

da aldea tiñan nas súas propiedades; “eran cousas de 

rapaces, sen ningunha maldade de fondo” como di 

un dos informantes.

Billarda, A-: Xogo de nenos. A este xogo xogaban varios rapa-

ces. Trata do xogo tradicional da billarda que tamén se xogaba 

de igual maneira noutros lugares próximos. Os elementos do xogo 

tamén son os mesmos: a billarda, un pau duns 15-20 cms. de 

longo; o palán, que é un pau, máis longo, co que se lle daba á 

billarda; o billardeiro, que era o primeiro en quedar e o que ten-

taba meter a billarda no oco (chona) que gardaba cada un dos 

outros rapaces; a chona, o burato feito na terra onde se metía a 

billarda... Cando o billardeiro fallaba co palán e non batía na 

billarda, dicían os outros: «Billarda vai baleira con sete bolos 

de manteiga».

Billardeiro: Rapaz que quedaba no xogo da billarda.

Boladeira: Dise da noz máis grande, coa que se tenta tirar ás 

outras no xogo do castelo.

Brinca la buena mula: Xogo de rapaces, saltando uns por riba 

de outro agachado.

Castelo, O-: Xogo de rapaces. Chegada a fin do mes de setembro 

os rapaces ían ás noces, e con tres noces facían o castelo. Entón, 

coa noz máis grande, chamada boladeira, tentaban botar abaixo 

o castelo.

Chona: Oco ou burato feito na terra no xogo da billarda.

Escondedallas: Xogo de nenos que consiste en esconderse uns 

dos outros.

Fito: Xogo de rapaces que consistía en tirar unha pedra fincada 

con outras que lle lanzaban.

Fronda: Aparello para lanzar pedras. Fonda.

Ir ós níus: Ir a collerlle os paxariños ou os ovos ós niños dos 

paxaros.

Irá: Xogo de nenos. Birlo noutros lugares.

Palmadas: Xogo de rapaces que consistía en que un dos rapa-

ces, apoiado noutro que lle tapaba os ollos, tiña que adiviñar que 

rapaz lle dera unha palmada (golpe dado coa man aberta) nas 

costas.
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Pedriñas: Xogo de nenas. Xogaban con cinco pedras pequenas 

que tiraban unha a unha ó aire e que logo recollían dándolle volta 

á man. Á rapaza que non lle quedaba ningunha pedra na man, 

perdía.

Pión: Trompo. Este tipo de trompos eran feitos artesanalmente 

de madeira de uz e unha punta de cravar madeira. Para facelo 

bailar utilizábase un barazo enrolado ao pión.

Porca: Xogo de rapaces. Xogábase igual que noutros lugares, fa-

cendo unha chona (burato) onde se tentaba meter a porca (bóla 

feita dun carabollo ou torgo pequeno, redondeado). O porqueiro 

era o que conducía a porca co cacheiro (un pau con forma grosa 

na punta) ata á chona dos outros rapaces. Cando o porqueiro ía 

Xogo dos bolos cos elementos feitos no lugar.

Elementos
de xogos
autóctonos.
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buscar a porca á chona do medio dicía: «Ferro miña chona que 

vou buscar a gorriona».

Roulla/aro: Xogo de nenos, facendo roullar un aro ou roulla 

(dunha roda de bicicleta sen radios) cun pau ou cun arame.

Roulleta: Xogo de nenos. Púñanse noces colocadas por unha 

barreira abaixo e, desde o alto, tirábase outra noz roullando cha-

mada boladeira, e as noces que lle tocaba eran para o neno que 

a tiraba.

a mocidade

Antigamente, a mocidade sempre andaba xunta, tiñan 

as súas propias normas (leis penais) que todos respec-

taban e facían cumprir ós novos mozos que entraban a 

formar parte da mocedá, despois de pasar polo ritual 

de pagarlle o viño ós outros mozos, para ser admitido 

como mozo. A mocedá ía andando ás festas e romarías 

dos lugares de arredor e incluso ás aldeas portuguesas 

que estaban do outro lado da raia. Curiosos costumes, 

propios de outras épocas, hoxe esquecidos.

Charramandusca: Ir os mozos en busca das mozas con fins 

deshonestos.

Facer a rosca: Namorar. Andar namorando o mozo á moza.

Galapán: Mozo.

Leis penais: Normas que os mozos máis vellos lles impuñan ó 

resto dos mozos que formaban parte da mocidade da aldea. Estas 

leis penais tiñan que ser respectadas e cumpridas por tódolos 

mozos.

Mocedá: Mocidade. Conxunto de mozos. Xente nova dun lugar.

Mozo: Home novo, solteiro. Antigamente en San Ciprián conside-

raban mozo ó rapaz, de 15 ou 16 anos, que xa lle pagara o viño ó 

resto dos mozos. Chegada esa idade do solteiro, o resto dos mo-

zos obrigaban a pagar o viño (un cántaro de viño) ó novo mozo, 

era unha especie de imposto, de pago dos dereitos para entrar no 

grupo da mocidade. Unha vez que o novo mozo pagara o viño, xa 

podía acompañar co resto da mocidade, ir ás festas con eles, ir ó 

fiadeiro..., iso si, despois de acatar as leis penais, lidas polos máis 

vellos, ós que sempre había que obedecer. Os rapaces que aínda 

non eran mozos, que non pagaran o viño, eran escorrizados polos 

que xa formaban parte da mocidade.

Rondar: Namorar. Facer a rosca.

ModisMos populares

Andar (ir) á ramisca: Ir namorar os mozos ás mozas.

Haber muto burel: Haber moitos mozos e mozas xuntos.

Ir á (de) charramandusca: Ir os mozos en busca das mozas 

con fins deshonestos. 

Ir de garula: Ir pasa-lo rato.

Ir ó burel: Dise cando un mozo trata de namorar a unha moza 

con malas intencións.

Ir ó trelo: Ir para xunto dunha moza con intencións de namo-

rala.

Pagar o viño: Especie de imposto, convido ou dereitos que o 

novo mozo lle paga ó resto da mocidade da aldea. Pagar o viño, 

era pagarlle un cántaro de viño ós que xa eran mozos.

vida social 
(as axudas no traballo, profesións...)

Unha das facetas máis interesantes da aldea é a das 

axudas. As axudas no traballo, entre veciños, é cousa 

tradicional, inmemorial. Os veciños do lugar axúdanse 

uns a outros nos diferentes traballos que se desenvol-

ven ó longo do ano, na matanza, na colla das pata-

cas, cando se xunta a herba, na vendima, cando se fai 

algún acarreto de paus, louxas ou vigas para unha 

casa, na seitura... No apartado das profesións, en cada 

lugar acostuma haber (ou había) unha pequena repre-

sentación das máis necesarias: ferrador, ferreiro, car-

pinteiro, canteiro... Outros profesionais, de gremios 

distintos a estes, visitaban de forma periódica a aldea. 

Estes profesionais, vendedores ambulantes e demais, 

eran os cegos, os tendeiros, os xastres, os peneirei-

ros, os afiadores... Tampouco se esquecía de facer a 

súa visita ó lugar o “recaudador”, o cobrador de con-

sumos (arbitrios) ou o da peita (contribución), perso-

naxes “que nunca faltaban á cita anual”. Os pobres 

e os xitanos tampouco fallaban, eran moitos a pedir. 

Era xente que andaba de aldea en aldea, vivindo da 

esmola que os veciños lle daban. Algún chegaba ata á 

morte neste desgraciado oficio de pedir:

«Contan o caso dun pobre, natural de Yecla (Murcia), 

que chegou ó lugar para pedir hai máis de sesenta 

anos. Moraba no forno do alto do lugar onde por 

desgraza morreu. Entón, como esta persoa non es-

taba confesada, o cura non o quixo enterrar, e tivo 

que vir o xulgado a enterralo. Foron á igrexa polo 

escano dos mortos, botaron alí o corpo do pobre e 

logo enterrárono».

Aceiteiro: Persoa que ía polos lugares vendendo aceite. Os acei-

teiros ían polas aldeas cunha zafra (vasilla de metal que contiña 

o aceite) montada nun cabalo, vendendo de casa en casa o aceite 

que sacaban e medían da zafra para os envases que levaba a xente. 

A San Ciprián ía un aceiteiro que lle chamaban Ti Maragato.
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Afilador: Persoa que andaba 

polos lugares, coa roda de 

afiar, afiando utensilios cor-

tantes. Polo mes de maio tiñan 

máis traballo xa que tamén 

afiaban as tesoiras de tosquiar 

(rapar) as ovellas.

Alfaiate: Xastre.

Audiencia: Concello. Reunión 

que fan os veciños para tratar 

de arranxar asuntos da aldea.

Augardente: Licor destilado do bagazo.

Augardenteiro: Persoa que se dedicaba a facer a augardente 

co seu pote naquelas casas onde era chamado. Ó augardenteiro 

dábaselle de comer e pagábaselle, ben en diñeiro ou ben con au-

gardente, dous ou tres litros de augardente por potada, ou os 

que se acordasen.

Aviñanza: Pago que se satisfacía con pan (gran). O pago da avi-

ñanza era para compensar o traballo do xastre, o do carpinteiro, o 

do ferreiro, os servizos do médico... Por exemplo, ó ferreiro pagá-

baselle unha mina de gran ó ano por parexa de vacas, se eran dúas 

parexas, dúas minas; con este pago o ferreiro facía varios traballos: 

apuntar as guinchas, apuntar a rella do arado..., menos ferrar o 

carro. O carpinteiro recibía este pago por amorear o carro, reparar 

ou facer arados, facer caixas para os mortos (ataúdes)... O médico 

cobraba unha mina se a familia era de tres ou menos persoas, pero 

se era de tres para arriba, xa cobraba dúas minas ó ano.

Axustar: Acordar as condicións dunha venda ou dun determi-

nado traballo.

Botar á vendima: Facer a vendima tódolos veciños xuntos. 

Neste lugar, cando as uvas estaban dispostas, maduras, para facer 

a vendima, tocaban á audiencia (ó concello), acordando tódolos 

veciños facer a vendima. Isto era porque entre as diferentes viñas 

e leiras había pasos temporais, e así, postos todos de acordo, non 

se estragaba o froito. Preto das viñas había o Couto (un prado 

comunal, da aldea) onde se botaba a facenda cada segundo ano, 

mentres se vendimaba.

Cacharreiro: Vendedor ambulante que vendía, entre outras cou-

sas, principalmente “cacharros” utensilios para a cociña, pratos, 

potas, cuncas...

Caixa: Ataúde.

Caixa dos mortos: Ataúde. A caixa dos mortos substituíu ó 

escano dos mortos. Antigamente estas caixas (ataúdes) eran 

feitas polos carpinteiros da aldea. Cando morría unha persoa, o 

carpinteiro, que estaba aviñanzado coa familia do morto, facía a 

caixa con táboas de chopo que tiña xa serradas, revestíndoa con 

tea de cor negro por dentro e con ribetes de cor amarelo polos 

bordes. O carpinteiro non tardaba moito en facer estas caixas nas 

que logo ía ser enterrado o morto na terra.

Canteiro: Pedreiro. Persoa que traballaba e labraba a pedra. A 

persoa que facía as casas.

Carpinteiro: Persoa que traballaba na madeira. O carpinteiro 

da aldea colaboraba na construción das casas e tamén facendo 

ou reparando diversos apeiros da labranza, carros, arados... Facía 

bancos, escanos, artesas, maseiras... e incluso caixas (ataúdes) 

para os mortos.

Caxateiro: Esp. de garda. Veciño que gardaba as viñas desde 

que maduraban as uvas ata que se vendimaba. Este caxateiro 

era elixido (por quenda) polo resto de veciños. Normalmente 

vixiaban as viñas dous caxateiros por día, un pola mañá e o outro 

pola tarde.

Cego: Persoa invidente. Os cegos acudían de forma periódica a 

San Ciprián de Hermisende, acompañados doutra persoa, a tocar 

e cantar coplas, que logo lle vendían ós veciños por dous perros 

(moeda de 10 cts.) ou un atado de chourizos. Moitas veces, sobre 

todo ós domingos, os cegos amenizaban o baile que os mozos 

organizaban nunha corte ou nun lugar axeitado. A maioría dos 

cegos que acudían a San Ciprián eran da parte galega, excepto 

un que viña de Asturias. Polo regular paraban nunha casa que 

lles daba pousada e, despois de pasados uns tres días, marchaban 

para outro lugar co seu violín e as súas coplas.

«Os cegos que antes viñan eiquí paraban todos na 

casa da miña abuela Felisa; tamén paraban alí os ajo-

lateros, peneireiros, os cacharreiros de Sanabria... O 

cego de Vences viña nun burro con alforxas, acom-

pañado dunha nena, que creo que le chamaban Vi-

sita, unha rapaza que cantaba mui ben, mentras o 

pai tocaba o violín, os dous eran agradables, pedían 

limosna polas casas a cambio de cantar, e a xente 

dábale diñeiro, chourizos, as outras cousas non as 

querían porque se le estropeaban; creo que cobra-

ban as coplas a un ral ou algo así. Viña outro cego, 

que non sei de donde era, que tamén tocaba o vio-

lín, acompañado por outra rapaza chamada Rosa» 

(Inform. Sra. Carmen).

Costureira: Muller que ten por oficio coser. As costureiras que 

traballaban antano no lugar non cobraban a aviñanza, coma os 

xastres, senón que o seu traballo era remunerado en diñeiro, por 

cada peza que facían (calzón, camisa...) cobraban sete perros (70 

cts.).

Criado: Servinte. Traballador. Persoa que serve. A maioría destes 

criados, como acontece noutros lugares fronteirizos, eran portu-

gueses. Vivían e comían na mesma casa do amo, e polo seu traba-

llo recibían un pequeno soldo.

Cura: Crego.

Escano dos mortos: Especie de padiola feita de madeira na que 

antigamente se transportaba ós mortos. O morto ía envolto nunha 

saba ou mesmo coa roupa que tiña posta, e logo era enterrado na 

Afiando con roda de afiar.
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terra. O escano dos mortos era gardado na igrexa. A caixa dos 

mortos (ataúde) substituíu ó escano dos mortos, anque seguiu 

sendo utilizado por persoas que non tiñan medios para mandar 

facer unha caixa ó carpinteiro da aldea.

Ferrador: Persoa que ten por oficio ferrar os burros ou os ca-

balos.

Ferrar (1): Poñerlle o ferrador as ferraduras os burros ou ós 

cabalos. 

Ferrar (2): Acción de poñerlle os arganeis (aros de ferro) no 

fuciño do porco para que non focen.

Ferreiro: Persoa que ten por oficio traballar no ferro.

Gaseiro: Vendedor ambulante que ía polas aldeas vendendo gas, 

petróleo. A San Ciprián de Hermisende ía un gaseiro de Lubián, un 

galego asentado neste lugar. Isto era despois da Guerra Civil.

Manter/a mantidas: Darlle de comer a un traballador, ademais 

de pagarlle o seu soldo.

Mina: Medida de capacidade que equivalía a 16 kgs. É a tega 

doutros lugares.

Modista: Muller que fai prendas de vestir, especialmente para 

a muller.

Muiñeiro: Persoa que traballa no muíño.

Pagar a seco: Pagar un determinado traballo só con diñeiro, sen 

darlle a comida ó traballador.

Pagar a molladas: Pagar un determinado traballo con diñeiro 

(menos que a seco), ademais de darlle tamén a comida.

Paragüeiro: Paraugueiro. Persoa que arreglaba paraugas.

Pastor: Persoa que coidaba o gando.

Pedreiro: Canteiro. Persoa que traballa e labra a pedra.

Peita: Imposto. Contribución. Antigos dereitos reais que se pa-

gaban ó Estado.

Peneireiro: Persoa que andaba polos lugares vendendo ou repa-

rando peneiras, cribos, zarandos...

Pisoeiro: Persoa que ten por oficio traballar no pisón. Neste lu-

gar había un pisón na paraxe de Belois e outro entre Lagoas e 

as Malladicas. O pisón é o que noutros lugares chaman batán 

ou folón. 

Potada: Cantidade de bagazo (bagacio) que se pon a destilar 

para facer augardente no pote.

Pote: Recipiente de cobre onde se destila o bagazo para facer a 

augardente.

Raioto: Persoa natural da fronteira portuguesa, da “raia”.

Renta: Renda. Prezo que se paga polo aluguer dunha leira ou 

dunha casa. Antigamente o pago de certas rendas facíase con 

pan (gran de centeo), por exemplo a renda das leiras. Na Cofra-

día do Rosario e o Día das Ánimas tamén se lle daban minas 

de pan ó cura.

Seitureiro: Persoa que sega o centeo. Antigamente, a maioría 

dos seitureiros que acudían a facer a seitura a San Ciprián eran 

de nacionalidade portuguesa.

Sueldo: Soldo.

Tendeiro: Vendedor ambulante que vendía produtos variados, 

teas, botóns, tesoiras... e outros produtos para a casa.

Tintoreiro: Vendedor ambulante que vendía tintas para tinxir 

a roupa.

Tratante: Persoa que merca e vende gando.

Xastre: Alfaiate. Persoa que se dedicaba a facer pantalóns, cha-

quetas, chalecos... Estes xastres ían de aldea en aldea, coa súa 

máquina de coser de mau e os seus aparellos correspondentes, 

facendo prendas de vestir.

Xornal: Salario que se percibe polo traballo que se fai nun día.

Zafra: Vasilla de metal na que antigamente transportaban aceite 

os aceiteiros que vendían este produto polas aldeas.

Zamanqueiro: Zapateiro. Persoa que antigamente ía polas 

aldeas facendo zamancos. O piso dos zamancos era feito con 

madeira de amieiro.

ModisMos populares

A medias: A partes iguais. Moitas leiras e prados traballábanse 

a medias, repartindo as ganancias, as colleitas, entre o arrenda-

tario e o dono da leira ou do prado. De igual forma no gando que 

se tiña a medias, o diñeiro da venda dos vitelos era repartido a 

medias entre o dono e o gandeiro que os coidaba.

Estar aviñanzado: Compromiso que tiña o veciño que lle pa-

gaba a aviñanza durante o ano a un determinado profesional: 

carpinteiro, ferreiro, xastre, médico...

nomes, apelidos e alcUmes máis 
comúns

nomes e apelidos

Agora a cousa cambiou, pero antigamente ós nenos 

púñanlle os nomes dos pais, dos avós ou doutro fa-

miliar directo. Os nomes máis comúns, máis usuais, 

eran os de José (Pepe), Juán, Pedro, Isidoro, Andrés, 

Felipe, Sebastián, Xico, María, Josefa, Juliana, Car-

men, Xica... Os apelidos máis comúns son Rodríguez 

e Fernández, tamén había Berlanga, Blanco, Seoane 

(procedente de Chaus-Lubián)...

alcumes

De seguido damos conta duns poucos alcumes reco-

llidos no lugar. Sobra dicir que os traemos aquí polo 

interese que teñen en relación á fala da aldea e non 

con outro motivo, xa que, como se sabe, alcumes ou 
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motes hai en tódalas partes e a moita xente que os 

ten non lle importa que llelos chamen ou os admite 

sen darlle maior importancia, pola contra tamén hai 

quen se anoxa cando alguén se dirixe a eles con estes 

sobrenomes.

Bichos: Alcume de certa familia do lugar.

Caxera: Alcume de certa familia do lugar. Pode ser de orixe por-

tuguesa.

Cazadores: Alcume de certa familia do lugar. Pode derivar duns 

afeccionados á caza que había na familia.

Cucos: Alcume de certa familia do lugar. É un alcume que hai 

noutros lugares, relacionado co paxaro chamado cuco. Dáse a 

particularidade de que persoas que levaban este alcume, cando 

escoitaban o primeiro canto do paxaro na primavera, evitaban no-

mear á ave e dicían “xa cantou o páxaro”, evitando así dici-lo seu 

alcume e por conseguinte ser motivo de mofa.

Charcas: Alcume de certa persoa do lugar. Parece ser que pro-

cede dun parente da familia que era de estatura baixa.

Charcolas: Alcume de certa persoa do lugar, parente do anterior. 

Era o máis baixo dos irmáns.

Froles: Alcume de certa familia do lugar que levaba o apelido 

flores. 

Ferreira/-o: Alcumes de certas persoas do lugar. 

Ferreira: muller dun ferreiro. 

Ferreiro: Home que traballa no ferro.

Muiñeiros: Familia do lugar que tiña un muíño no río Tuela, na 

paraxe de Barxa de Bois. Era un muíño de pedra albeira (branca), 

e por moer cobraban maquila.

Menores: Alcume que levaba unha familia do lugar.

Mote: Alcume. Nomeada.

Nomeada: 1. Alcume malo. 2. Tamén significa unha mala acción 

contra determinada persoa.

Paturros: Alcume de certa familia do lugar. Posiblemente por-

que de rapaces tiñan as pernas gordas.

Pernas: Alcume que levaba certa familia do lugar.

Pisoeiros: Familia do lugar que tiña un pisón no regueiro de 

Belois.

Rachas: Alcume de certa familia do lugar.

Zascandil: Alcume. Pouca cousa.

alcumes dos habitantes de outros 
lugares próximos

Caloteiros: Alcume que os de San Ciprián lle chaman ós habitan-

tes da Moimenta (Portugal). Calote é unha estafa ou un timo de 

pouca importancia, un engano. En cambio os da Moimenta levan 

este alcume porque parece ser que se meten onde non os chaman 

ou que soen arrimarse a alguén para que os convide a comer...

Carqueixeiros: Alcume que os de San Ciprián lle chaman ós 

habitantes da Teixeira (Hermisende). É probable que teña relación 

coa carqueixa, co estrume que se lle metía ás cortes.

 Garruchos: Alcume que os de San Ciprián lle chaman ós habi-

tantes de Castromil (Castelán). Para explica-lo significado deste 

alcume contan que en certa ocasión se esmoucou unha novela, 

quedándolle un corno colgando. Entón, xuntáronse uns cantos co 

fin de poñerlle dereito o corno á novela. Cando estaban rema-

tando de compoñérlle-lo corno, o dono do animal, que os estaba 

mirando con atención, díxolle: ¡Ei, deixaino, non mo poñais 

máis garrucho!

Lagartos: Alcume que os de San Ciprián lle chaman ós habitan-

tes do veciño lugar de Castrelos (Hermisende). A explicación que 

lle dan a este alcume é que os habitantes deste lugar na época de 

inverno teñen por costume poñerse á soalleira, a toma-lo sol. Por 

iso cando alguén en San Ciprián de Hermisende se pon a toma-lo 

sol logo lle din: ¡Estás ó sol coma os de Castrelos!, en vez de 

¡estás ó sol coma os lagartos!

Lapelos: Alcume que os de San Ciprián lle chaman ós habitantes 

de Hermisende e tamén os de Hermisende ós de San Ciprián. Isto 

era porque se acusaban mutuamente de lapar, de aproveitarse do 

alleo. Parece ser que, sobre todo nas vésperas das festas, os de 

Hermisende acudían a San Ciprián xunto de familiares ou amigos 

para proverse de cousas das que carecían.

Lobos: Alcume que os de San Ciprián lle chaman ós habitantes de 

Lubián. Antigamente, referíndose ós de Lubián, dicían os rapaces: 

¡Son coma os lobos, comen a xixa sin pan!

Louxeiros: Alcume que teñen os habitantes de San Ciprián de 

Hermisende. O alcume provén da abundancia de louxa que hai 

no lugar, material que noutras épocas empregaron para vender 

a outros lugares que carecían del para empregalo na construción 

dos teitos das casas.

Zamarreiros: Alcume que os de San Ciprián lle teñen ós habi-

tantes de Chaus (Lubián). Din que era porque se abrigaban moito 

de inverno.
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terras de labor/peches e 
valados/división das terras, 
marcos, lindes...

Acaroar: Arar ben os bordes das leiras.

Acubrir a media rella: Facer pequenos sucos coa rella do 

arado cando se sementaba a liñaza.

Afarracañar: Os mozotes que van tendo corpo para o traballo, 

para axudar na casa, logo empezan a afarracañar, a botar unha 

man nos duros traballos do campo, sobre todo cando se trata de 

traballar coa fouce ou coa gadaña.

Aguilloar: Dise cando a més comeza a nacer ou brotar.

Anaboado: Antigamente un anaboado era unha leira que que-

daba abandonada, de monte. As fincas que quedaban abando-

nadas (que non se catastraban, pasaban a ser anaboados). Para 

ser unha finca anaboada non pode estar catastrada, hai que 

deixala de catastrar. Na actualidade estes anaboados pasarían 

a ser bens mostrencos, que son aqueles bens que carecen de 

dono propio. Entón os bens anaboados serían aqueles que care-

cen de dono e que pasarían a ser un ben común, da aldea.

Arroxal: Parte de monte que se queima. O que se di arroxa 

noutros lugares.

Asucar. Facer sucos na terra.

Avesedo: Dise do lugar ou da terra onde non dá o sol.

Baldío: Terra que se deixa de traballar, de poulo.

Cancelo: Especie de porta feita de táboas ou de paus coa que 

se cerra o caneiro.

Caneiro: Dise da entrada dunha terra que está pechada cun 

valado.

Capital: Dise do conxunto do patrimonio en terras, prados... que 

ten unha persoa.

Cerra: Peche dunha finca.

Cortiña: Terra dedicada ó cultivo de legumes e cereais.

Derreigar: Arrincar, limpar de monte unha terra para logo arala 

e sementala.

Deslindar: Delimitar unha leira.

Engorrofellado: Dise do froito que non medra.

Enxaramelar: Comezar a nacer un froito, en particular os 

feixóns.

Estaca: Pau chantado no chan que divide unha terra.

Fincón: Estaca. Pau que se lle pon ás fabas e ós chícharos para 

que suban por ela.

Horta/-o: Terra onde se plantan verzas e legumes.

Leira: Terra de labrar.

Linde: Lindeiro, límite. Termo que separa unha terra doutra.

Liñar: Terra onde se cultivaba o liño.

Marco: Pedra chantada no chan que divide as terras de labrar.

Marra: Linde; límite.

Matagueira: Parcela de terreo de monte baixo, pechada arre-

dor.

Muga: Límite.

Parede: Muro feito de pedra.

Peita: Antigos dereitos reais que se pagaban ó Estado.

Poulo: Terra erma, que se deixa de cultivar.

A LABRANZA
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Rastrolla/-o: Leira segada de pan (centeo). 

Sementeira: Dise das labores que se fan para sementar o 

froito.

Suco: Rego que fai o arado na terra.

Territela: Leira ruín, con pouca terra.

Tirrela: Leira ruín, con pouca terra.

Toleira: Montón de terróns que se queiman nunha terra ou nun 

prado.

Xeira: Traballo que unha parella de vacas facía nun día.

ModisMos populares

Amoiar pouco a fiarza: Traballar moito e non obter resulta-

dos.

Cerrar o caneiro: Atrancar o paso ou a entrada dunha terra cun 

pau (pau) atravesado, cunha galla (póla)...

Facer os renovos: Preparar as fincas para sementalas. Facerlle 

ás leiras tódalas labores necesarias para levar a cabo a semen-

teira.

Facer unha bouza: Rozar e queimar o monte dun lugar para 

logo sementar pan (centeo) nel.

camiños

Atallo: Camiño curto.

Callostra: Camiño con moitas pedras e malo de andar.

Canadicha: Camiño estreito entre dúas fincas.

Canicheiro: Espazo ou separación entre dúas casas.

Carreirón: Sendeiro; atallo.

Carrilleira: Sendeiro ou camiño con moitas pedras pequenas.

Carroucho: Camiño estreito e malo.

Chaparqueiro: Dise do camiño con moito barro.

Vrea: Verea. Camiño antigo.

o carro

O carro tradicional de San Ciprián de Hermisende 

presenta poucas diferenzas con respecto ó das contor-

nas lindeiras do sueste de Ourense. O labrego, no ca-

rro acarretaba estrume, leña, patacas, herba, uvas, 

louxa para os teitos das casas... ou pan (centeo), na 

acarrexa. Aquí tamén pervive o antecesor do carro, 

Leira.
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a corza. Trátase dun rudimentario apare-

llo, sen rodas, que antigamente se empre-

gaba para transportar pedras. De contado 

deixamos constancia dos nomes das dife-

rentes partes do carro tradicional deste lu-

gar. Aparello importante, de necesidade, 

para que o labrego puidese desenrolar o 

seu duro traballo agrícola, axudado pola 

parexa de vacas, que turraban xunxidas 

ó carro co xugo de mulida, amarrado á 

cabeza do animal coas cornais.

partes do carro 
tradicional

Abrazós: Son as partes da cheda do que so-

bresaen na parte traseira do carro.

Acuartear/acuartiar: Amarrar outra parexa 

de vacas á que está xunxida ó carro para que lle 

axude a turrar deste.

Aixeda: Cheda do carro.

Aixeda gargaleira: Aixeda especial, feita para 

transportar as uvas desde a viña ata a casa (ver apartado do viño, 

onde se describe esta aixeda).

Amorear: Poñerlle o eixe ó carro.

Angarilla: Armazón de madeira que leva o carro a nos laterais.

Apeladoiro: Especie de taco que cingue as estreitoira do carro.

Apór: Xungui-las vacas co xugo ó carro.

Argola (do eixe): Dise da abrazadeira de ferro que protexe a 

parte saínte do eixe na roda.

Argola (do recadén): Dise da argola de ferro que ten o carro na 

parte traseira onde se engancha outra parexa de vacas para axu-

dar a frea-lo carro nunha pendente cando este vai cargado.

Atreixar: Amarrar a carga do carro coa treixa.

Asobear: Amarrar co sobeo o xugo ó carro.

Baranco: Pau que une os fungueiros do carro.

Berviois: Especie de estadullos (fungueiros) grandes que van 

nas cárceres ou madeiras transversais da plataforma do carro (son 

catro, un en cada esquina). Neles van as soltas.

Bío: Peza de madeira na que se suxeita a corda do carro. O carro 

leva catro bíos, dous por cada lado da aixeda.

Cabezoalla: Cabezalla do carro. O que noutras partes din pi-

nalla/-o.

Cadeas: Pezas transversais que unen a aixeda pola parte de 

abaixo do piso.

Cadenilla: Peza do carro onde van as estadulletas.

Caniza: Armación de madeira que leva o carro na parte dianteira 

e traseira para ter conta da carga: esterco miúdo, patacas...

Canterlas: Pezas de ferro que unen as partes da aixeda, preto 

da cadenilla.

Coucillón (1): Peza do carro onde se axusta o eixe.

Coucillón (2): Dise da peza ou cadea que leva o carro na parte 

central do piso unindo a aixeda. Esta peza non leva furos na 

aixeda.

Chavella: Pasador de madeira colocado na punta da cabezoalla 

que serve para amarra-lo carro ó xugo.

Chavella (de asobear o carro): Chavella na que se amarra, co 

sobeo, o carro ó xugo.

Chavella (de acuarte): Chavella na que se engancha outra pa-

rexa de vacas para que turre tamén do carro en caso necesario.

Eixe: Eixe do carro onde van as rodas.

Entrouso: Dise da peza ou cuño que vai na parte saínte do eixe, 

no mión, co fin de que deixe saír a roda.

Espigo: Peza do eixe do carro que entra no buraco do eixe que 

ten a roda.

Estadulletas: Dise dos dous estadullos ou berviois que van na 

parte dianteira e central do carro colocados na cadenilla.

Estadullo: Pau empregado para suxeita-la carga no carro. Fun-

gueiro se di noutros lugares.

Estrado: Conxunto do piso do carro.

Estampas de carros e placas 
da taxa de rodaxe dos carros.
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Estreitoira: Peza en forma de cuña que sostén o eixe do carro 

para que poida xirar.

Furo: Burato. Furos da aixeda: Buratos que ten a aixeda por onde 

entran os berviois ou os estadullos, por iso tamén se chaman furos 

dos berviois ou furos dos estadullos. Furos dos berviois: Buratos 

que ten a aixeda por onde entran os berviois. Furos dos estadu-

llos: Buratos que ten a aixeda por onde entran os estadullos.

Mesas: Pezas que unen as dúas partes da aixeda na parte dian-

teira e traseira do carro. O que chaman cadeas noutros lugares.

Morea do eixe: Parte do eixe do carro. Rebaixe que ten o eixe 

onde xira. A cantadeira doutros lugares.

Paus da caniza/paus das angarillas: Paus que forman parte 

da caniza e das angarillas.

Rebaixe (do eixe): Rebaixe que ten o coucillón onde xira o eixe.

Recadén: Parexa de vacas que se engancha á argola do recadén 

co fin de axudar a frea-lo carro nunha pendente cando este vai 

cargado.

Rodeira: Sinal que deixa a roda do carro cando pasa polo monte, 

por unha leira...

Soltas: Cadeas que unen os berviois do carro ou as angarillas. 

Antigamente as soltas facíanse de pau de negrillo.

Tentemozo: Pau no que se apoia o carro.

Treixa: Corda con que se suxeita a carga do carro.

Vara (da aixeda): Peza do carro que vai por riba do coucillón.

a roda

Antelume: Parte de fóra da roda do carro onde vai o eixe metido 

no mión.

Aro: Lamia ou ferra. Peza de ferro que envolve ou protexe a roda.

Bota: Dise da parte interior que sobresae na roda do carro.

Buraco do eixe: O burato da roda por onde entra o eixe. A 

tufeira doutros lugares.

Cambas: Pezas curvas da roda do carro.

Canterlas: Abrazadeiras da roda do carro. Pezas de ferro que van 

colocadas a cada lado do buraco do eixe, por onde entra o espigo.

Espello: Dise da parte exterior que sobresae na roda do carro. 

Ferrar (o carro): Pórlle o aro que leva a roda. En moitos lugares 

(por exemplo nos lugares de Pías ou Barxacova-Zamora) ferraban 

as rodas pola parte exterior cunha lamia de ferro, co fin de que 

estas non se estragara ó pasar por lugares estreitos e difíciles.

Lume: Parte interior da roda do carro onde vai o eixe metido no 

mión.

Miois: Partes centrais da roda do carro.

Ollais: Dise dos buratos da roda do carro.

Relleira: Parte da roda do carro. É unha peza de madeira que 

une as cambas ó mión.

Sobrecamba: Peza de madeira que se lle puña á camba cando 

esta se gastaba.

a carga qUe leva o carro

Acarretar: Traer cousas no carro.

Acarreto: Acción de traer cousas no carro. Carga dun carro.

Acarrexa: Acción de transportar no carro os mollos de pan (cen-

teo) da leira para a aira.

Carradona: Dise da carga moi grande que leva o carro.

Carricholada: Dise da carga pequena que leva o carro.

Carrouchada: Dise da carga pequena que leva o carro.

Chamouzada: Dise da carga pequena que leva o carro.

 Chiolada: Dise da carga pequena que leva o carro.

ModisMos populares

Carrada das almas: Era a carrada de leña que antigamente os 

veciños do lugar lle daban ó cura no Día de Tódolos Santos (ver 

apartado de festas).

Roda de carro.

Acarrexa da herba.
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o xUgo de mUlida

Asobear: Amarrar co sobeo o xugo ó carro.

Camella: Parte curva do xugo onde apoia a cabeza 

da vaca.

Coberteira: Pelexo de can que se coloca na cabeza 

da vaca.

Cornal: Cinta de coiro que suxeita os cornos da vaca 

ó xugo.

Mulida: Peza de pel de animal que se pon na cabeza 

das vacas, debaixo do xugo.

Pechar: Darlle as primeiras voltas coa cornal ós cor-

nos da vaca.

Sobelón: Especie de pasador de madeira que se intro-

ducía nunha punta do sobeo.

Sobeo: Tamoeiro. Cinta de coiro para atar o xugo ó 

carro.

Tamoeiro: Correa de coiro que se emprega para atar 

o xugo ó carro.

Trasgueiro: Correa máis pequena có tamoeiro que 

suxeita a trasga ó xugo.

Vara: Aguillada. Vara para chamar ás vacas.

Xugo mixto: Xugo ó que se xunguía unha vaca e un 

burro.

Xunta: parella de vacas xunguidas.

Xunxir: Amarrar, suxeitar as vacas ó xugo. Sen.xunguir.

o arado

Abeacas: Pezas de madeira do arado; especie de 

orelleiras que van colocadas ó lado da rella, unidas ó 

dente e ó pezpiñeiro.

Apuntar (a rella): Reparar o ferreiro a punta da re-

lla.

Ateiró: Peza de madeira que une o timón ó dente 

do arado.

Buraco (do pezpiñeiro): Burato por onde pasa a 

peza (pezpiñeiro) que suxeita as abeacas.

Cuño: Peza de madeira que serve para axustar a 

ateiró ou o timón na rabiza.

Charrúa: Arado de vertedoira de ferro.

Chavella: Pasador de madeira que serve para amarrar o timón 

do arado á trasga.

Dente. Pebiz. Parte do arado onde vai a rella.

Furo (da ateiró): Burato feito no dente onde entra a ateiró.

Furos (da chavella): Buratos feitos na punta do timón por onde 

entra a chavella. Estes furos posibilitaban o subir ou baixar o ti-

món do arado, segundo se quixera.

Garganta (do timón): Dise da parte curva que ten o timón, 

preto da ateiró.

Manilla: Parte do arado onde vai a mauceira.

Mauceira: Parte por onde o labrador colle o arado.

Pebiz: Dente. Parte do arado onde vai a rella.

Tipos de xugos.
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Pezpiñeiro: Peza do arado que une as abeacas.

Rabiza: Parte do arado entre a mauceira e o burato onde entra 

o timón.

Rella: Peza de ferro do arado coa que se labra a terra.

Tesa: Peza do arado que regula a ateiró.

Timón: Lanza do carro. O que noutros lugares chaman tamón 

ou temón.

Trasga: Aparello que descolga do xugo e polo que entra o timón 

do arado.

ferramentas, aparellos e 
oUtras coUsas relacionadas coa 
labranza

Aguillón: Puga ou punta de ferro.

Agrade: Grade.

Aixada: Ferramenta que se emprega para cavar na terra, ten 

unha pa ancha.

Aixadón. Ferramenta para arrancar torgos.

Aixó: Aixada pequena.

Alegre ou cavadeira: Ferramenta para labrar a madeira. Empré-

gase para baleirar tacos de madeira, sobre todo cos que se fan as 

madroñas.

Amalló: Tira de coiro do mallo que une os cidoiros do pértigo e 

da mangueira. Tamén chamada correa no lugar.

Anga: Asa.

Angarilla: Aparello no que leva a carga o burro.

Apuntar (unha guincha): Reparar o ferreiro a punta dos gallos 

da guincha.

Argola: Armela.

Arrodar: Xuntar o gran co rodo.

Barazo: Cordel.

Berbequí: Instrumento para facer furos.

Cabazo: Dise do recipiente feito dun corno de vaca no que se leva 

a pedra de afia-la gadaña.

Canelo: Cano dun pipote do viño.

Cavadeira ou Alegre Ferramenta que se emprega para baleirar 

tacos de madeira; sobre todo cando se fan as madroñas.

Cepillo: Ferramenta do carpinteiro que serve para alisa-la ma-

deira.

Cerrón: Especie de pelexo ou recipiente feito de pel de cabra no 

que antigamente se transportaba o gran para moer no muíño.

Cidoiro: Peza de coiro do mallo que vai no punto de unión do 

pértigo e da mangueira. Cidoiro da mangueira: Peza de coiro 

do mallo que vai na mangueira, onde se une co pértigo.Cidoiro 
do pértigo: Peza de coiro do mallo que vai no pértigo, onde se 

une coa mangueira.

Corza: Especie de agrade feita de pau para transportar pedras.

Corte: Dise da parte cortante da gadaña. Tamén lle din fíu.

Cota: Dise da parte contraria ó fío da gadaña, é máis grosa ca 

este e non cortante.

Couce: Dise da parte da gadaña onde entra o mango; tamén se 

lle chama couce á esquina próxima ó lugar onde entra o mango 

na folla da gadaña.

Cravo: Punta de ferro que facían os ferreiros na forxa.

Cravuñar: Afia-la gadaña batendo nela co martelo de cravu-

ñar enriba da zafra.

Cuña: Aparello de ferro que se emprega para abrir, partir, toros 

de leña grosa.

Dente: Peza de madeira do engazo coa que se xunta a herba.

Engazo: Ferramenta empregada para engazar (xuntar) herba 

no prado. Hai varios tipos. Engazo da palla: Clase de engazo de 

catro gallos ou dentes longos que se empregaba para xuntar pa-

lla. Engazo de ferro: A ferramenta que chaman rastrillo noutros 

lugares.

Escada: Aparello portátil de madeira con chanzos (banzois) para 

subir e baixar por el.

Escofina: Lima de dentes grosos.

Espalladeira: Ferramenta empregada para xuntar herba, cargar 

esterco... Chámase espalladoira noutros lugares. A espalladeira 

podía ser de ferro ou de madeira, como antigamente era feita 

dunha póla de árbore axeitada.

Espeque (1): Estaca.

Espeque (2): Puntal (chantón, pau) que se pon para suxeitar 

algo.

Facha: Brazado ou mañuzo de candieiras (gancios) secas em-

pregadas para alumear.

Fachón: Mañuzo de palla empregado para alumear.

Fouce: Ferramenta cortante empregada para cortar herba, 

pan (centeo) ou mato. Hai varios tipos. Fouce da seitura: 

Fouce que se empregaba para sega-lo pan (centeo) na sei-

tura. Fouce de corte: Clase de fouce que ten a folla do corte 

lisa, sen picos. Fouce de pica: Clase de fouce que ten o corte 

en forma de serra ou de picos. Fouce rozadoira: Fouce que 

se empregada para roza-lo monte. Esta clase de fouce ten un 

mango longo.

Gallo: Pico afiado e longo da espalladeira.

Ganchos: Especie de angarilla no que leva a carga o burro.

Gadaña: Ferramenta cortante coa que se sega a herba. A ga-

daña está dividida nas seguintes partes: couce, cota, corte ou 

fíu, mango e manillas, que se describen neste apartado.

Garlopa: Cepillo longo de carpinteiro que serve para igualar e 

pulir superficies de madeira.

Guincha: Ferramenta de cavar na terra.

Machada: Ferramenta cortante coa que se parte leña.

Machado: Ferramenta cortante, maior cá machada, coa que se 

fai leña de maior tamaño.
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Mallo: Ferramenta que se empregaba para ma-

llar o centeo na aira. As súas partes son: man-

gueira, pértigo, cidoiro do pértigo, cidoiro da 

mangueira e correas ou amallós, que se descri-

ben neste apartado.

Mangueira: Dise do mango do mallo. Esta parte 

do mallo era feita de madeira de salgueira, que 

era unha madeira pouco pesada, liviana.

Mango: Peza de madeira longa e redonda para 

manexar a gadaña ou outras ferramentas.

Manilla: Peza do mango da gadaña por onde se 

colle e manexa coa man esta ferramenta.

Martelo de cravuñar: Martelo co que se bate 

na gadaña, enriba da zafra, para afiala.

Martelo escavadeiro: Ferramenta que servía 

para escava-la madeira de facer zamancos.

Maza: Ferramenta coa que se bate na cuña para 

abrir toros grosos de leña.

Panca: Palanca.

Pedra de afiar: Pedra de afia-la gadaña.

Pelexo: Recipiente feito de pel de cabra no que 

antigamente se transportaba viño. Parte do seu 

interior estaba cuberto de pez co fin de que non 

vertera o líquido.

Pértigo: Parte do mallo que golpea o pan na aira; 

é máis pequeno e groso ca mangueira. Esta peza era feita de 

madeira de afreixo ou de rebolo, que son madeiras duras e pe-

sadas.

Picachón: Ferramenta para picar na terra. Ten por un lado pico 

e por outro pa.

Pico: Ferramenta para picar na terra.

Pichoto: Pau de punta.

Podón: Ferramenta cortante que se emprega para podar nas vi-

ñas.

Rastro: Ferramenta de dous gallos que se emprega para sacar 

esterco da cuadra.

Rodo: Ferramenta de madeira, de forma cadrada ou curva, coa 

que se facía a aira ou se xuntaba o gran, despois de mallar.

Romana de collón: Antiga clase de romana que pesaba en 

libras e onzas. A barra da medida estaba feita cun pau onde se 

labraban os pesos: libras e onzas. Tiña dependurado un peso 

feito cun calcetín ou tecido de la que tiña dentro un coio de 1 kg. 

de peso.

Sacha: Aixada pequena.

Sacho: Ferramenta que se empregaba para sachar, labrar a terra. 

O sacho tamén se empregaba para rozar o estrume no monte.

Sargento: Torno de carpinteiro. Tamén lle chaman apreto.

Tagua: Táboa.

Temoncela: Tamoncela. Especie de timón que se empregaba 

para atar a agrade ou para acuartear, é dicir, para amarrar outra 

parella de vacas ó carro.

Tenaces: Ferramenta do ferrador ou do zapateiro.

Torneira: Chave de paso dun recipiente.

Xugo dos burros: Xugo especial no que se xunguían (ou 

xunxían) dous burros para arar unha terra.

Xugo mixto: Xugo especial no que se xunguía (ou xunxía) un 

burro e unha vaca para arar unha terra.

Zafra: Peza ou aparello de ferro no que se afía a gadaña, ba-

tendo nela co martelo.

ModisMos populares

Facer a aira: Preparar a aira para mallar, limpándoa e botán-

dolle a bosta estendida co rodo para que o gran non se perda.

Picar a gadaña: Cravuñar.

Moa de afiar.
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a pataca

Agradar: Achairar a terra coa agrade.

Arar. Labrar a terra co arado.

Arrancar: Labor de arrancar (extraer) a pataca da terra coa 

guincha.

Bicho (das patatas): Escaravello que come a rama das patacas.

Blanca: Clase de pataca que ten a pel de cor claro, branco.

Cavar: Remover, labrar a terra coa guincha.

Escarabajo: Escaravello. Bicho que come a planta da pataca. É 

o que din bicho das patatas, en cambio hai escaravello= insecto 

coleóptero.

Escarvar: Cavar a terra cunha pequena guincha para favorecer 

o desenrolo da planta.

Estercar: Botar esterco na terra onde se van sementar as pa-

tacas.

Mondar: Quita-las herbas que poden saír ó redor da planta.

Morada: Clase de pataca de cor escura, morada.

Patata: Pataca.

Patatal: Finca sementada con patacas.

Reberento: Pataca ou froita áspera que apenas se pode comer.

Regar: Rega. Labor que se lle fai ás patacas, en caso necesario, 

botándolle auga entre suco e suco.

Sembrar: Sementar. Neste lugar acostúmanse a sementar polo 

mes de maio.

Semente: Pataca pequena que se emprega para sementar.

Sementeira: Época na que se sementan as patacas. Acción de 

sementar as patacas.

Suco: Rego que se fai co arado, coa guincha ou coa aixada na 

terra.

Terreiro: Lugar ou estancia da casa onde se botan as patacas. 

Debaixo do montón das patacas, se o lugar é terreiro (co piso de 

terra), bótase unha capa de palla co fin de que as patacas estean 

máis secas.

ModisMos populares

Botar veneno: Labor de botarlle o veleno apropiado á planta 

da pataca co fin de matar os escaravellos.

o millo

Barbas: Dise dos pelos que teñen as mazarocas do millo. Estes 

pelos ou barbas eran empregados antigamente para facer infu-

sións como remedio dos males da ouriña. Por outra parte as ne-

nas tamén os empregaban para as bonecas que facían de trapo.

Carozo: Dise da parte da mazaroca que queda despois de qui-

tarlle os grans.

Decruar: Primeira arada da terra.

Estercar: Botarlle esterco á terra onde se vai botar o millo.

Fungo (do millo): Certo fungo que nace nas mazarocas do 

millo.

Grao: Gran de millo.

Híbrido: Certa clase de millo.

Mazaroca: Espiga.

Millal: Finca plantada de millo.

CULTIVOS
E OUTRAS LABOURAS
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Millaral: Finca plantada de millo.

Millo: Gran de millo. Planta de millo. Hai unha clase chamada 

millo do país que tradicionalmente se sementaba no lugar.

Palla: Planta, cana do millo.

Pelo: Barba ou pelo que lle sobresae á mazaroca.

Sementar/sembrar/botar: Sembrar o millo. Neste lugar o mi-

llo non se sementaba ata o San Antón, o 13 de xuño, despois de 

que a terra estivera labrada.

Vimar: Segunda arada da terra, despois da decrúa.

o viño

Aceitáo: Clase de uva. Moscatel.

Aixeda gargaleira: Tipo de aixeda especial, feita para trans-

portar as uvas desde a viña ata á casa. Esta aixeda era posta 

e amarrada no carro, sen estadullos. Carecía de cabezoalla e 

tiña unhas angarillas polos catro lados para que non caeran 

as uvas. No estrado tiña forma de vaso e dous 

buratos tapados cunhas espichas para poder 

sacar o mosto acumulado no camiño da viña á 

aldea, por iso os paisanos ían provistos dunha 

vasilla para botar alí o mosto, en caso de ne-

cesidade. Algunhas destas aixedas gargaleiras 

tiñan gravados na madeira uns debuxos e ador-

nos fermosos (especie de rosetóns), feitos polos 

carpinteiros do lugar.

Augardente: Licor destilado do bagacio.

Augardenteiro: Persoa que se dedicaba a facer 

a augardente co seu pote naquelas casas onde 

era chamado. Ó augardenteiro dábaselle de co-

mer e pagábaselle, ben con diñeiro ou ben con 

augardente, dous ou tres litros de augardente 

por potada, ou os que se acordasen.

Bacelo: Vara cortada de vide para plantar.

Bagacio: Bagazo.

Billón: Billa.

Bota: Recipiente feito de coiro empregado para 

conter viño.

Cango: Cangallo sen vagos.

Caxateiro: Esp. de garda. Veciño que gardaba 

as viñas desde que maduraban as uvas ata que se 

vendimaba. Este caxateiro era elixido (por rolda) 

polos outros veciños. Normalmente vixiaban as 

viñas dous caxateiros por día, un ía pola mañá e 

o outro pola tarde.

Cepa: Tronco da videira.

Cesto: Cesto grande, feito de vimes, onde se botaban as uvas na 

vendima.

Mazarocas de millo.

Racimo de parra.
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Cuba: Recipiente de madeira onde se mete o viño. Tamén cha-

mado Pipote.

Decorrer/Decurrir: Escorrer, escorrer o líquido que contén un 

recipiente.

Enxertar: Acción de meter na parte da cepa o enxerto, a puia.

Enxerto: Puia (puga) que se solda na póla dunha árbore ou cepa 

para que agrome nela e produza mellor froito. Practican un tipo 

de enxerto chamado enxerto de cuña: Certa forma de enxertar, 

onde a puia ten forma de cuña.

Espicha: Peza de madeira que se pon nun burato para non deixar 

saír un líquido.

Ferver: Fermentar o viño.

Funil: Embude.

Gabia: Rego ou suco fondo que se facía na viña, no gargalo, para 

meterlle esterco ou monte.

Gabiar: Facer gabias.

Gancho: Arame dobrado, en forma de gancho, onde se colga a 

cesta cando se vendima unha parra.

Gargalo: Bancal.

Garrafón: Envase de cristal para o viño, forrado e con asas.

Jerez: Clase de uva.

Lagar: Pía de pedra onde se prensaba o bagacio. No lugar había 

un lagar comunal.

Lata: Pau atravesado no que se sustenta a parra.

Madurar: Poñerse maduras as uvas.

Mancía: Mencía. Clase de uva.

Monte: Esterco vexetal (uces, xestas...) que se metía nos garga-

los das viñas.

Moscatel: Clase de uva.

Mosto: Zume da uva.

Parreiral: Parral.

Pelexo: Recipiente feito de pel de cabra no que antigamente se 

transportaba o viño. Parte do seu interior estaba cuberto de pez 

co fin de que non vertera o líquido.

Pipo: Pipote.

Pipote: Barril, recipiente de madeira onde se mete o viño.

Pisar: Traballo de pisar as uvas para espremerlle o mosto.

Podar: Cortarlle as varas ás videiras. A poda neste lugar facíase 

no mes de marzo e parte de abril.

Porrón: Recipiente de cristal que se emprega para beber viño. 

Ten dúas bocas, unha máis ampla por onde se lle bota o viño e 

outra máis estreita por onde sae o chorro do líquido.

Poste: Pau posto de pé que suxeita as latas do parreiral (pa-

rral).

Potada: Cantidade de bagazo que se pon a destilar para facer 

augardente no pote.

Pote: Recipiente de cobre onde se destila o bagazo para facer a 

augardente.

Puia: Póla pequena que se solda a unha árbore ou cepa.

Torneira: Chave de paso dun recipiente.

Tunlla: Vasilla feita de barro para o viño.

Uva: Acio de uvas.

Uva do rei: Clase de uva negra, de vagos grandes, boa para 

comer.

Vara: Rama ou pola delgada da parra.

Vendima: Laboura de vendimar, de recoller as uvas na viña.

Vendimar: Facer a vendima. Neste lugar, cando as uvas es-

taban dispostas, maduras, para facer a vendima, tocaban á 
audiencia (ó concello), acordando tódolos veciños facer a ven-

dima. Isto era porque entre as diferentes viñas e leiras había 

pasos temporais e así, postos todos de acordo, non se estragaba 

o froito. Preto das viñas había o Couto (un prado comunal, da 

aldea) onde se botaba a facenda cada segundo ano, mentres se 

vendimaba.

Verdello: Clase de uva branca, boa para comer.

Viña: Terreo plantado de vides. En San Ciprián había viñas na pa-

raxe de Vilares, O Barreiro, O Outeiro, As Mioquiñas..., sempre 

en lugares soleados, amparados do norte.

Xarrear: Cambiar un líquido (especialmente o viño) dun lugar 

para outro.

ModisMos populares

Botar á vendima: Traballo de facer a vendima tódolos veciños 

que tiñan viñas xuntos. Isto era acordado por todos, na audien-

cia, no concello (ver o dito para a palabra vendimar).

oUtros cUltivos 
(hortalizas e flores)

Nos hortos e hortas próximas ó lugar cultívanse 

gran cantidade de hortalizas e outros froitos para o 

sustento diario das persoas e dos animais. Vexamos 

unha pequena mostra:

Acelga: Planta da fam. das solsoláceas comestible, de follas gran-

des.

Allo: Planta liliácea, empregada como condimento.

Amuroz: Amorodo. Fresa salvaxe.

Carballo: Certa planta de flor branca, moi bonita, que florece 

no mes de Santos.

Cebola: Planta das liliáceas de bulbo comestible. O bulbo desta 

planta.

Crisantema: Crisantemo.

Chícharo: Certa clase de faba.

Espárrago: Planta liliácea comestible. Tamén hai unha clase de 

espárrago que nace no monte.

Faba: Planta leguminosa con froito (faba) e vaina comestible.
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Flor: Parte vistosa da planta ou órgano reprodutor, comp. por 

cáliz, corola, estames e pistilos. En cambio recollemos un alcume 

froles.

Flurecer: Florecer. Recollemos en conversa «Esta planta non 

flure...» (non florece).

Garbanzo: Garavanzo.

Grelo: Gromo da nabiza.

Horta/-o: Lugar onde se plantan verzas e varias clases de hor-

talizas.

Lechuga: Leituga.

Margarita: Margarida.

Melón: Planta curcubitácea con froito elipsoidal.

Nabo: Hortaliza crucífera; raíz desta planta.

Nabiza: Folla do nabo.

Patata: Pataca.

Perexil: Pirixel. Planta herbácea empregada como condimento.

Pimenteira: Pementeira. Planta que produce pementos.

Pimento: Pemento.

Remolacha forraxeira: Planta herbácea de raíz carnosa. Raíz 

desta planta.

Repolo: Variedade de col que forma unha cabeza redonda coas 

follas apiñadas.

Restra: Especie de trenza de allos ou de cebolas.

Rosa: Flor da roseira.

Sandía: Froito redondo e carnoso da planta do mesmo nome.

Tomate: Froito da tomateira.

Verceira: Verza grande.

Verza: Col. As súas follas son empregadas para o consumo das 

persoas e dos animais.

o liño

En tempos o liño foi planta moi cultivada nestas te-

rras e na contorna lindeira. Esta actividade quedou 

escrita nas crónicas de moitos autores (cfr. Miñano, 

Madoz, N. Tenorio...) cando falaban das terras do 

sueste de Galica: «Hay telares de lienzo ordinario»; «Se 

produce buen lino»; «Hay industria de telares y lienzos 

comunes»...

Aquí, o longo proceso da transformación do liño, 

desde a sementeira ata consecución do fío, era seme-

llante ó de outros lugares do entorno. A liñaza, unha 

vez que a terra estaba preparada, sementábase polo 

mes de abril. E cando estaba nacida logo se comezaba 

a regar cada oito días. Cando a planta estaba pronta, 

curada, xa se ía arrancar. Isto facíase no mes de 

agosto, pola noute (noite), cando a bagaraña (baga) 

estaba cerrada e desta maneira non se estragaba a li-

ñaza. As diferentes labores e aparellos relacionados 

con este proceso quedan documentadas nos seguin-

tes apartados.

sementeira e cUltivo

A semente do liño é a liñaza e a terra sementada 

de liño un liñar. A terra onde se sementaba a li-

ñaza tiña que ser chaira, con terra de boa calidade, 

limpa de pedras, de paus e de beloucos de esterco, 

e provista de auga para regar. Esta labor de limpeza 

facíase con anterioridade cun engazo de ferro ou 

rastrillo, que a terra quedara ben limpa de broza 

e chaira para que permitira nacer ben a semente. 

Polo mes de abril sementábase a liñaza, aínda que 

o refrán popular apuntaba que podía ser antes, se a 

lúa era propicia «Si a lúa de marzo vén tronada, sementa 

o liño nunha fraga».

Unha vez que estaba a terra preparada, ben chaira 

e limpa, sementábase a liñaza, a boleo, repartíndoa 

ben pola terra. A continuación facíanse os sucos, para 

tapar ou acubrir a semente coa rella do arado; era o 

que se chamaba acubrir a media rella, facendo su-

cos coa punta da rella. Cando se remataba se acubrir 

a semente, facíanse embelgas co arado, que facilita-

ban despois a rega.

Esta terra era achairada outra vez, desfacendo os 

sucos co engazo de ferro, co fin de que a semente 

quedase ben repartida polo terreo e tamén para dar-

lle outra limpa, facilitando así o bo nacemento da li-

ñaza.

A planta ía xermolando e ós poucos días xa brotaba, 

xa comezaba a aguilloar para fóra da terra. Desta 

prontitude fala o dito recollido no lugar, de “cando 

falaban as cousas”, pois en certa ocasión a liñaza e o 

millo estaban discutindo desta maneira:

–Anda tu millo, millón, que tardas un mes en saír 

debaixo do terrón -dixo a liñaza.

–Preso tu, liñaza presumida, cós tres días estás na-

cida –contestoulle o liño.

Unha vez que a planta estaba nacida, regábase a terra 

con frecuencia, e tamén se facía a monda, limpábase 

o liñar das herbas que nacían a carón das plantas.
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Cando lle caía a florciña branca e azul, ollábase a/

o bagaraña/-o, a cápsula ou baga que encerra a li-

ñaza, e chegado o mes de agosto, pola noite, xa se ían 

arrancar as plantas. Esta labor facíase pola noite por 

que a bagaraña estaba cerrada e non deixaba perder 

a semente. As plantas púñanse en mangados e cada 

32 mangados facían un mollo, un feixe de plantas de 

liño, atado con vergas feitas de xunza.

Aguilloar: Comezar a nacer, a brotar a planta do liño.

Arrancar: Labor de extraer da terra a planta do liño.

Bagaraña/-o: Cápsula, baga que encerra a liñaza, a semente 

o liño.

Casulo: Cápsula, envoltorio que encerra á liñaza.

Embelga: Suco, rego feito na terra sementada de liño para poder 

regar a plantación cando nacera.

Liñar: Terra onde se cultivaba o liño. A terra onde se sementaba 

o liño tiña que ser de boa calidade, sen terróns, pedras, guizos...

Liñaza: Semente do liño.

Mangado: Mañuzo de plantas de liño.

Mondar: Sacar, extraer, arrancar as herbas do liñar.

Xunza: Certa planta que nace nos prados e lameiros que antiga-

mente se empregaba para atar as plantas de liño.

ModisMos populares

Acubrir a media rella: Facer pequenos sucos coa rella do 

arado para cubrir a semente do liño, a liñaza.

Á Boleo: Maneira de sementar a liñaza.

ripar, empozar e oUtras 
labores e aparellos

Unha vez que as plantas estaban arran-

cadas, sacudidas de terra e postas en 

mollos, eran transportadas a unha aira 

do lugar para proceder a ripar a planta. 

Ripar non era outra cousa que quitarlle 

a bagaraña á planta no ripo, aparello de 

ferro con dentes colocado nun banco. 

Esta labor facíase na aira, á sombra dun 

castiñeiro, entre dúas mulleres pasa-

ban a planta polo ripo, tirando unha a 

cada lado, desta forma a bagaraña (coa 

liñaza) ía caendo nunha farrapa vella 

que se puña debaixo do ripo. Despois 

esta bagaraña era pisada para que re-

matara de caerlle a liñaza e logo púñase 

ó sol para que secara ben.

Rematado o proceso de ripar, e posta a planta en mo-

llos, xa se levaba ó río a empozar co fin de que se 

curtira na auga. Buscábase unha poza axeitada, que 

non tivera moita fondura, e púñanse os mollos no río, 

debaixo de pedras que impedían que a corrente os 

levara río abaixo. Había que ter conta cando viñan as 

treboadas e ir vixiar o liño empozado, para evitar que 

a lodeira levara os mollos ou os lixara. Pasados uns 

nove días sacábase do río e púñanse as plantas a secar 

en mangados postos de pé.

Logo viña a maza, o tempo das mazadelas (a época 

en que se mazaba o liño). Nas noites de lúa de set-

embro era cando se mazaba o liño nos mazadeiros, 

que eran unhas pedras de cantería situadas nas rúas. 

A maza de maza-lo liño era de madeira de afreixo ou 

de mazaira, que eran madeiras moi duras e resisten-

tes para bater na planta. Había veces que os mozos 

axudaban ás mulleres a mazar, sobre todo ó comezo, 

que era máis custoso, «porque as mozas tiñan pouca for-

cia, este traballo facíasele duro, e cueso nós ablandabá-

molo, a primeira volta dabámoslla os mozos e despois 

xa o acababan de preparar elas». Era o que se chamaba 

ablandar o mazadeiro.

A diluva era a seguinte labor que consistía en re-

frega-lo liño contra as mans, era un traballo máis ben 

Liñaza.
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de homes, anque tamén o podían facer as mulleres, 

onde había que refregar con forza o mañuzo de liño.

Seguindo o proceso, xa viña o traballo de espadar, 

que era macerar as frebas do liño coa espadela con-

tra a fitoira. A espadela é unha especie de coitelo de 

madeira, de folla ancha, de madeira suave: nogueira, 

bidueiro... Na parte que se utiliza para bater contra 

o liño ten algo de fío. Vén a ter sobre uns 30 ou 40 

cms. Aínda se atopan moitas espadelas decoradas 

con diversos motivos xeométricos ou letras. A fitoira 

consta dunha táboa vertical, incrustada noutra hori-

zontal; no canto superior está algo aguzada. Ás veces 

tamén soen estar decoradas.

Despois de espadar había que asedar a freba co se-

deiro. Esta labor consistía en pasa-la estriga de liño, 

xa limpo de estopa, polo sedeiro para quitarlle a esto-

piña. O sedeiro está formado por unha táboa de ma-

deira resistente duns 50x20 cms. que ten un peite, de 

forma circular, cuns longos picos. Nesta derradeira 

labor xa se separaban as frebas, pola súa calidade, 

que se ían empregar na elaboración das diferentes 

teas.

E chegamos ó fiado. Afiar ou fiar, fiábase o liño e a 

la. Os aparellos para fiar eran a roca e o fuso para 

a la, e a roca e a fusa para o liño. A fusa era seme-

llante ó fuso, coa diferenza de que tiña a maíza de 

ferro. Estes aparellos, e outros, quedan descritos nos 

seguintes apartados.

Afiar/fiar: Fia-lo liño coa roca e a fusa.

Asedar: Pasa-la estriga do liño, xa limpo de estopa, polo sedeiro 

para quitarlle a estopiña.

Curar: Curtir o liño no río.

Desalva: Aclarado das meadas.

Debanadeira: Debandoira. Aparello que serve para debanda-

las meadas.

Empozar: Mete-lo liño na auga (nunha poza do río) para que 

macere. Esta labor era feita nunha poza do río que non tivera 

muta fondura. As plantas, atadas en mollos, eran postas debaixo 

de pedras co fin de evitar que a corrente, a chea ou lodeira do río 

as levara. O liño empozábase no río Tuela, na zona de Casares. 

Algunhas veces, no tempo das mallas, había que abandonar este 

traballo para ir vixiar o liño empozado cando viña unha treboada 

repentina, para ter conta de que a lodeira non levara as plantas 

empozadas ou non as lixara, chegando incluso a sacalas do río. 

O liño estaba empozado oito ou nove días. Pasado este tempo, 

sacábanse os mollos do río para un lugar soleado e púñanse os 

mangados de pé ata que se secaran ben.

Enfeluxar: Tinxi-lo liño con feluxe e outros compostos.

Espadar: Espadelar. Macera-las frebas do liño coa espadela para 

que se poida fiar.

Espadela: Aparello ou peza de madeira empregada para espada-

lo liño.

Farrapa: Manta vella (tecida no tear) posta debaixo do ripo 

onde ía caendo a bagaraña.

Fitoira: Espadela do liño.

Fíu: variante de fío.

Fusa: Fuso (coa maíza de ferro) empregado para fia-lo liño.

Liña: Fío de liño moi fino e delgado empregado para coser coa 

máquina.

Lodeira: Chea. Riada.

Madeixa: Cadeixa.

Maza: Instrumento de madeira co que se mazaba o liño. A maza 

facíase de madeira de mazaira ou de afreixo, que eran madeiras 

moi duras e non rompían.

Fitoira, espadela e liño.
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Mazadeiro: Lugar ou pedra de cantería onde se mazaba o 

liño.

Mazadelas: Tempo en que se mazaba o liño. Esta labor facíase 

de noite, nos derradeiros días de agosto e primeiros de setembro.

Mazar: Acción de maza-lo liño.

Mollo/feixe: Feixe de liño preparado para ripar. Un mollo ta-

mén era o feixe de plantas de liño composto por 32 mangados.

Peido de raposa: Certo fungo que antigamente se utilizaba 

para tinxir as teas.

Ripar: Quitarlle a baga (bagaraña/-o) á planta do liño no ripo. 

Esta labor facíase á sombra dun castiñeiro entre dúas mulleres 

que tiraban da planta unha a cada lado do ripo. A bagaraña ía 

caendo nunha farrapa (manta vella) estendida no chan e logo 

pisábase para que rematara de caer a liñaza. Esta farrapa, coa 

liñaza, púñase ó sol, para que se estorroxara, que se secara ben.

Ripo: Aparello para ripa-lo liño.

Roca: Instrumento empregado para fia-lo liño ou a la.

Sarillo: Aparello que serve para facer madeixas de fío.

Sedeiro: Aparello para aseda-lo liño.

Tascar: Espadelar. Bater, freta-las frebas do liño para separar as 

boas das defectuosas.

Tascos: Restos que caen da planta do liño cando se espadela.

ModisMos populares

Ablandar o mazadeiro: Axuda que antigamente lle facían os 

mozos ás mulleres na maza do liño. Eles mazaban os primeiros 

mollos (que era unha labor máis dura) e despois xa seguían elas.

Tempo das mazadelas: Período de tempo no que se mazaba 

o liño.

o tear

Nos tempos da puxanza do liño, en toda a contorna 

lindeira coa aldea da que estamos a falar houbo tea-

res e tecedeiras. En tódalas aldeas había varios tea-

res, feito que constatamos nun traballo que fixemos 

sobre diversos aspectos relacionados coa vestimenta 

tradicional na parte Sueste de Ourense e contorna li-

mítrofes. San Ciprián de Hermisende non era unha 

excepción, en tempos antigos, e a pesar de ser unha 

pequena aldea, tamén contou cun número bastante 

grande de teares e tecedeiras. Ó respecto, un veciño 

do lugar, o Sr. Horacio Rodríguez contounos os se-

guintes datos que nos valen de exemplo:

«Bueno, pois eiquí casi se podía contar que si eran 

cincuenta veciños, había cuarenta e cinco teares, 

casi todas as casas tiñan o seu tear e tecedeiras. A 

muller de cada casa era mui raro que non tecera. 

Naqueles teares tecían colchas, farrapas, alforxas, 

mantas, cobertores... Hoxe os teares desapareceron, 

xa non se bota conta destas cousas».

partes do tear

Apremedeiras: Especie de pedais do tear.

Canais: Partes do tear onde encaixa o pende.

Canas (de separación do fíu): Son dúas canas ou varas que axudan 

a xebra-los fíos en dous campos que despois veñen forma-lo paso da 

lanzadeira.

Canela: Especie de bobina de fío enrolado nunha cana que vai den-

tro da lanzadeira do tear. A canela era feita dunha cana e levaba 

dentro un guizo de uz ou queiruga (que non rompía) que facía de 

eixe dentro da lanzadeira. Esta tiña dous buratos, un por cada lado, 

onde xiraba este eixe de pau.

Carrilleiras: Pezas do tear. Especie de roldanas que suxeitan 

os lizos.

Chavella de freo: Peza que frea os orgos.

Lanzadeira: Peza do tear que leva un pequeno cilindro no centro 

no que se enlea o fío que as tecedeiras empregan para tramar.

Lizos: Fíos grosos a través dos cales pasa a urdideira.

Mesa/Mesado: É a parte da armazón do tear na que se sustenta 

a parte superior, onde van os orgos, a tea...

Orgo: Peza cilíndrica do tear na que, ó tecer, se vai envolvendo 

a tea. Hai varios tipos de orgo. Orgo de enroscar: A peza cilín-

drica do tear onde se enrosca a tea feita. Orgo de soltar coa súa 

chavella: É o orgo que está situado no lado contrario ó orgo de 

enroscar.

Pende: Peite. Peza do tear, cunha serie de pugas, por entre as 

cales pasan os fíos da urda.

Rabo da tea: Lugar onde se pon o peso do tear.

Rodeleiro: Caneleiro. Aparello para facer a canela.

Tecedeira: Muller que tece no tear.

Tecer: Facer teas no tear.

Tempreiro: Peza de ferro do tear que serve para manter tirante 

a tea que se está a facer.

Urdideira: Debandoira onde se preparan os fíos para as urdas.

a la, a roca e o fUso

a la

O proceso do preparado da la era menos traballoso 

có do liño. Este proceso comezaba por quitarlle a 

capa de la ás ovellas, esta labor, que noutros lugares 

se denomina rapar, aquí recibía o nome de tosquiar, 
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que era cortarlle o pelo, a la ás ovellas. Para tosquiar 

empregábanse as tiseiras de tosquiar, ben aguzadas 

ou afiadas polos afiadores que de forma periódica 

visitaban a aldea cando se aproximaba o tempo de 

tosquiar as ovellas.

Cando chegaba a melloría do tempo, polos primeiros 

de maio, xa se comezaban a tosquiar as ovellas. Os 

animais tirábanse no chan, trabados ou pexados das 

patas cun barazo para que non se moveran e poder 

así quitarlle o prezado manto. Os tiseirazos tiñan que 

ser rentes á pel do animal, tendo coidado de non fa-

cerlle dano, aproveitando a maior cantidade de pelo 

ou la.

Unha vez que se obtiña a la, había que lavala no río e 

despois xa se estendía ó sol para que se secara ben.

Unha vez que a la estaba limpa e seca, había que 

abrila, desenleala, era que se chamaba escarrapi-

zar, darlle unha escarrapizadela. Unha vez que a 

la estaba escarrapizada xa a había que cardar coa 

cardadeira, un instrumento con forma de cepillo 

para desenleala. Desta carda saían as manelas das 

vetas. As mulleres ían xuntando esta la, e catro ou 

cinco vetas facían unha manela. Despois fiábanse 

as manelas coa roca e o fuso e obtíñase o fíu (fío) 

que se empregaba para facer diferentes prendas de 

vestir.

Cardadeira: Carda. Aparello empregado para cardar a la ou o 

liño.

Cardar: Desenlea-la la coa cardadeira.

Escarrapizadela: Traballo de escarrapizar, abri-la la.

Escarrapizar: Abri-la la, desenredala. Escarrapitar (Gudiña).

Fiar: Dise do traballo de facer fío coa manela, a roca e o fuso.

Fíu: Variante de fío.

Fuso: Aparello feito de madeira para fiar a la coa roca.

La: Pelo da ovella.

Lavar: Lava-la la, despois de tosquiar.

Manela: Pelouro ou mañuzo de la que se pon na roca para fiar.

Manela das vetas: La que sae da carda. Ían xuntando esta la, 

e catro ou cinco vetas facían unha manela. Despois xa se torcía 

coa roca e o fuso.

Roca: Instrumento que serve para fiar a la.

Tinxir: Tinguir.

Torcer: Dobrar a la en dous fíos ó fiala.

Tosquiar: Rapar, cortar a la das ovellas.

Veta: La que sae da carda.

Rocas.

Fiando la con roca e fuso.
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a roca

Como sabemos a roca é un pau ou vara de uns 0'50 

a 0'70 cms. de longo na que se puña a manela de la 

para fiar. Antigamente había rocas que merecían ser 

consideradas verdadeiras obras de arte, aínda hoxe é 

doado ver algunha daquelas rocas, ben traballadas, 

de moi boa factura, na que, con paciencia, os homes 

e mozos, cando había vagar, labraban a madeira deste 

aparello empregado polas súas donas e namoradas. 

Na madeira, cunha navalla ou calquera aparello cor-

tante, plasmaban, como se dun artista se tratara, fer-

mosos debuxos na varela e mesmo no roquil, a base 

de trazos xeométricos de diversas formas. O roquil 

podía estar oco simplemente ou mesmo con peque-

nas areas no seu interior para que fixera ruído como 

si se tratara dunha ruxideira dos rapaces; tamén po-

día estar feito de lamias de lata, de lamias de cana, 

facendo aberturas coa mesma madeira da roca...

Partes da roca

Fiar: Labor de facer fío de la ou de liño coa roca e a fusa ou o 

fuso.

Fíu: Variante de fío.

Manela: Mañuzo de la para fiar.

Roca: Instrumento que serve para fiar. Consiste nunha vara del-

gada que nun extremo leva a manela que se quere fiar.

Roquil: Parte da roca onde se pon a manela.

Varela: Vara da roca.

Detalle do roquil labrado de algunhas rocas.

o fUso

O fuso é o aparello de madira que se emprega para 

fiar á roca. Antigamente os fusos facíanse á man, 

e máis tarde xa se fixeron co torno, que quedaban 

máis perfectos e bailaban mellor ó fiar. Tiñan que 

ter certo peso e formas perfectas para que bailaran 

ben. Empregábanse varias madeiras, boas de traba-

llar e incuso había persoas que os facían dun pau de 

uz axeitado.
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partes do fUso

Bailar: Dise cando o fuso dá voltas ó fiar.

Fuso: Instrumento para fiar á roca.

Maíza: Parte do fuso con estrías onde se torce a la.

Mazaroca: Fío enrolado no fuso.

Pitareco: Dise da parte saínte do fuso, xunto á rodaxa.

Rodaxa: Parte redonda do fuso, xunto ó pitareco.

o pisón

No lugar contan que en tempos había dous pisóns, un 

na paraxe de BELOIS e outro entre AS MALLADICAS 

e LAGOAS DE ABAIXO. Hoxe en día xa non queda 

nada daquelas construcións situadas a carón dos ríos 

e regueiros, vinculadas co proceso de elaboración da 

vestimenta tradicional dos nosos antigos. Todos es-

moreceron na contorna, onde só quedan algúns no-

mes estereotipados na toponimia local.

Canle: Canal por onde lle cae a auga ó rodicio.

Eixe: Peza do pisón onde xira o rodecio.

Mallar: Bater o mallo na tea.

Mallo: Mazo de madeira que batía ou mallaba na tea que estaba 

na maseira.

Maseira: Recipiente grande de madeira onde os mallos malla-

ban nas teas. As teas metíanse en auga quente para que amole-

cera e apertara mellor a tea.

Media pisa: Dise cando o pisoeiro, a petición dos interesados, 

deixaba quedar a tea máis dócil e suave.

Pisa enteira: Dise cando o pisoeiro, a petición dos interesados, 

deixaba quedar a tea máis dura.

Pisoeiro: Persoa que traballaba no pisón. Dono do pisón.

Pisón: Batán. Máquina movida pola forza da auga que servía 

para bater en mollado o tecido saído do tear, para aperta-lo seu 

entramado e amalgama-las fibras.

Rodecio: Rodicio. Dise da roda do pisón que fai bater ou mallar 

os mallos.

vestimenta, calzado e roUpa 
empregada na casa

a vestimenta

Alfaiate: Xastre.

Arfonete: Alfinete para lucir ou suxeitar calquera cousa.

Aviñanza: Paga que recibía o xastre polo seu traballo. Esta paga 

era satisfeita en minas de pan (gran). A mina era un recipiente 

de madeira que tiña de capacidade 16 kgs; é o que chaman tega 

noutros lugares.

Barrela: Laboura na que antigamente branqueaban a roupa 

branca a base de cinsa e auga quente.

Beldrexo: Peza de roupa rota.

Calcetís: Calcetíns. Eran comúns os calcetís feitos de la. Coa la 

tamén se facían saoites e medias.

Sobretodo.

Fusa de fia-lo liño.
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Calzoncillos: Calzóns. Prenda interior que levan os homes. An-

tigamente os calzoncillos eran feitos de liño.

Camisa: Prenda de vestir que vai desde o colo ata a cintura. An-

tigamente as camisas eran feitas de liño.

Camiseta: Prenda interior sen colo.

Campeche: Certa pedra de cor branca usada antigamente para 

preparar tintas. Mercábase na farmacia.

Capa castellana: Tipo de capa utilizada antigamente na vesti-

menta de inverno por algunhas persoas.

Capote de palliza: Prenda feita de xungos que se chama co-

roza noutros lugares. Esta é unha prenda coñecida no lugar, pero 

din que aquí non se usou nunca.

Celeiro: Cesto barreleiro. Tamén chamado: celeiro da merda.

Cesto barreleiro: Cesto onde antigamente se puña a roupa 

lixada para lavar.

Cobertor: Especie de colcha ou manta da cama.

Colcha: Sobrecama. Peza que cobre a cama como adorno ou 

abrigo.

Contrafollo: Remendo do bolso.

Cortapisa: Peza de tea suave, posta na parte inferior das saias 

para non roza-las pernas. Isto era porque antigamente o xénero 

(pardo) das saias era moi forte e duro, sobre todo cando se mo-

llaba, entón rozaba nas canelas das mulleres (chegando a facerlle 

ferida), e por iso se lle puña ás saias esta cortapisa de xénero 

suave.

Chaleco: Prenda de vestir sen mangas que se pon por riba da 

camisa.

Dengue: Especie de mantón que as mulleres empregan para ta-

parse.

Facer a barrela: Acción de lava-la roupa no cesto barreleiro, 

botándolle cinsa e auga quente.

Faixa: Prenda de vestir que envolve a cintura. Antigamente os 

homes levaban faixas de cor vermello e negro.

Faldriqueira: Bolso pequeno que levaban as mulleres debaixo 

da saia ou da camisa.

Fargallo: Trapo ou prenda de vestir vella.

Farramecho: Resío dunha prenda de vestir vella.

Farrapa: Manta feita no tear a base de tiras vellas.

Galaberno: Burato grande nunha prenda de vestir.

Gorra: Boina. Prenda redonda de cor negro e cun rabiño no cen-

tro que os homes levan na cabeza.

Manta: Peza ou prenda que se usa como abrigo na cama.

Melouzada: Montón de roupa lixada. Melouzo.

Melouzo: Montón de roupa lixada. Montón de algo.

Moqueiro: Pano para limpa-lo nariz.

Muradana: Especie de mantón de xerga usado polas mulleres 

para protexerse do frío.

Pano: Pañoleta que usan as mulleres na cabeza.

Pantalois: Pantalóns.

Toca e mantón.
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Peido de raposa: Certo fungo que antigamente se empregaba 

para tinguir as teas.

Perendengue: Calquera colgante.

Peringallo: Colgante dunha prenda de vestir.

Pezpegallo: Dise do que acostuma a vestir ben e está sempre 

limpo.

Polisón: Almofadiña que antigamente poñían as mulleres nas 

cadeiras, por dentro da vestimenta, cosida á saia. Isto era para 

presumir, porque lles gustaba ter as cadeiras anchas. No lugar ha-

bía a crenza de que as mulleres que tiñan as cadeiras anchas non 

tiñan problemas para ter familia. Era unha especie de engano.

Remendar: Coser unha prenda rota. Poñer un remendo.

Remendo: Anaco de tea que se cose na parte rota dunha 

prenda.

Roupa: Conxunto das pezas da vestimenta das persoas. Conxunto 

de teas ou pezas da cama.

Saiote: Prenda das mulleres que puñan enriba da camisa. Espe-

cie de saia de pano.

Sobretodo: Capote feito de pano forte e groso (pardo) que anti-

gamente empregaban os pastores.

Sombreiro: Prenda para cubri-la cabeza. Chapeu. Aquí empregá-

base un tipo de sombreiro maioritariamente de cor ruzo, castaño.

Tinxir: Tinguir. Antigamente no lugar empregaban varios ele-

mentos vexetais para tinxir a roupa, entre eles, dependendo da 

cor que se quería, usaban a casca do amieiro, o entrecasco do 

carballo, o casco (casca) das noces, o peido de raposa (certo 

fungo) e incluso a feluxe que se recollía das antigas cociñas. A 

roupa e os elementos vexetais cocían nunha caldeira de cobre ata 

conseguir a cor desexada. Tamén lle engadían mordentes coma a 

caparrosa ou o campeche.

Xareta: Goma que as mulleres puñan na cintura das saias ou dos 

calzóns.

Xarramastro: Dise da muller desaliñada e mal vestida.

Xastre: Alfaiate. Persoa que fai pantalóns, chaquetas, chalecos... 

A San Ciprián acostumaba ir un xastre chamado Tío Manuel que 

era de Santigoso (A Mezquita), pero no lugar tamén había varios 

xastres famosos, entre eles o Tío Alejandro, natural do Montouto 

(Portugal) e casado na aldea; o Tío Prudencio...

Xerga: Tea basta e grosa.

Xergón: Antigo colchón con recheo de palla.

ModisMos populares

Ó tiracolo: Maneira de levar a chaqueta colgada do ombreiro.

calzado

Amalló: Cordón de coiro para ata-los zocos.

Chatola: Especie de cravo dos zamancos.

Ferra: Peza metálica que se pon no piso dos za-

mancos para que duren máis.

Liñol: Fío de cáñamo que emprega o zapateiro.

Material: Coiro. Pel usada para facer calzado.

Reborgón: Cravo para suxeitar as ferras dos za-

mancos.

Subela: Instrumento que emprega o zapateiro 

para facer buratos e coser.

Tomba: Peza que se lle botaba ós zamancos.

Zamanco: Calzado de coiro co piso de madeira 

de amieiro. Galocho.

Zamanqueiro: Persoa que facía zamancos. Nas 

aldeas sempre había alguén que sabía facer os 

zamancos. En San Ciprián de Hermisende facíaos ben o Sr. Xosé.

Zapateiro: Persoa que fai calzado.

Zapatos do concello: Calzado, propiedade da aldea, que an-

tigamente puñan os veciños cando se desprazaban a outro lugar 

andando para resolver asuntos relacionados coa aldea.

Zoca: Calzado e madeira dunha soa peza que antigamente se 

usaba no lugar.

clases de pesos e medidas

Cántaro: Medida de capacidade que equivalía a 16 litros. Era 

para medir o viño.

Celemín: Medida de capacidade. Era utilizada para medir o 

gran.

Zamancos.

RAIGAME•29 [n].indd   90 7/11/07   21:24:35



91
~

c U l t U r a  e  f a l a  p o p U l a r  d e  s a n  c i p r i á n  d e  h e r m i s e n d e

Cuartilla: Medida de capacidade para medir o viño que equiva-

lía a catro litros.

Cuartillo: Medida de capacidade feita de madeira. Era utilizada 

para medir o gran. Equivalía a medio quilo. Tamén se empregaba 

esta medida para os líquidos, só que o envase era un xerro.

Libra: Peso que se utilizaba antigamente; oscilaba entre 400 e 

460 g. (ver romana de collón).

Litro: Medida de capacidade para líquidos, aceite, leite, viño...

Medio cántaro: Medida de capacidade que equivalía a oito li-

tros.

Medio cuartillo: Metade dun cuartillo.

Medio litro: Medida de capacidade para líquidos; a metade dun 

litro.

Mina: Medida de capacidade que consistía nun recipiente de ma-

deira que tiña de capacidade 16 kgs. É a tega doutros lugares. Con 

esta medida medíase o grao e as castañas.

Onza: Peso que se utilizaba antigamente; equivalía a uns 30 g. 

(ver romana de collón).

Romana de collón: Antiga clase de romana que pesaba en 

libras e onzas. A barra que marcaba os pesos estaba feita cun 

pau onde se labraban os pesos: libras e onzas. Tiña dependurado 

un peso feito cun calcetín ou tecido de la que tiña dentro un coio 

de 1 kg. de peso.

aUga e regadío

 A auga para o regadío dos prados e das hortas do lu-

gar vén duns prados que hai na Serra, do RIGUEIRO 

DE ALLANDE. Esta auga está repartida para cada ve-

ciño en partillas, por quenda e por horas. Na pri-

mavera regan os prados e, chegado o 21 de xuño, 

cando empeza o verán xa se rega o fruto (froito) das 

leiras e hortas polo día e pola noite os prados. Cada 

veciño ten que ir tapar a auga cando lle toque por 

quenda, anque sexa de noite. Se algún veciño non 

quere dispor da auga, pode cederlla a outros veci-

ños para que reguen con ela. No lugar hai as fontes 

comunais chamadas FONTE DE ARRIBA e a FONTE 

DE ABAIXO e tamén varios pozos particulares, de 

corda, con roldana que axuda a subir e baixar o cal-

deiro ó pozo. Polo ano 1977 fíxose a canalización e a 

traída da auga na aldea. Unha parte desta auga vén da 

paraxe de REBORDELO e a outra do CARBALLAL. 

Teñen dous depósitos na zona de TRASIL onde se 

almacena a auga.

Caldeira: Canle, canalización para regar as terras e prados.

Cortadillo: Pequeno rego feito no prado para regar.

Gorgolo: Borbollo de auga nun manancial.

Partilla: Distribución por horas e rolda da auga.

Pingarela: Canle para a auga.

Poldras: Pedras que se poñen de pé nos ríos para podelos atra-

vesar.

Poza: Pozo ou recipiente feito no terreo para almacenar auga.

Preseira: Presa, lugar onde se almacena a auga para regar.

Terrón: Terra compacta. Anaco de terra compacta con herba do 

prado que se emprega para tapar regos e caldeiras.

o estrUme e o esterco

Ás cortes da facenda, da res (ovellas) e das vacas, 

cómpre facerlles cama para que os animais se deiten 

e tamén para que fagan esterco para estercar as leiras 

onde se planta e sementa o fruto (froito). O estrume 

(de carqueixa, uz, carpaza, xesta...) rózase coa 

fouce rozadoira ou co sacho que logo se acarreta co 

carro do país. As cortes estrúmanse con este manto 

vexetal, complementado cunha mada de palla. As 

cortes da res tamén se estruman con xestas picadas 

co fin de que se curtan mellor.

Arrancar: Labor de extraer, de arrancar o esterco da corte.

Corte: Cuadra onde se meten os animais.

Curtir: Apodrecer, facerse esterco o estrume da corte cos excre-

mentos dos animais.

Espalladeira: Espalladoira.

Esparexer: Estender o esterco na leira. Hai esterco que hai que 

esparexer á mau, por exemplo cando é miúdo, como a veces é o 

das ovellas.

Estercar: Laboura de botarlle o esterco a unha leira.

Esterco: Excremento dos animais mesturado con estrume, utili-

zado como fertilizante nas leiras.

Estrumar: Botarlle estrume á corte.

Estrume: Capa de mato rozado no monte co que se cubre o chan 

das cortes dos animais para facerlle cama e para obter, cos seus 

excrementos, esterco para as leiras.

Fouce rozadoira: Fouce empregada para roza-lo monte.

Rastro: Ferramenta de dous gallos empregada para arrancar o 

esterco da corte.

Rozar: Acción de cortar o estrume no monte coa fouce rozado-

ira ou co sacho.

ModisMos populares

Facer os renovos: Preparar as fincas para sementalas. Facerlle 

ás leiras tódalas labores necesarias para levar a cabo a semen-

teira.
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a herba

Axuntar: Labor de xuntar a herba no prado.

Cabazo: Recipiente feito dun corno de vaca no que se leva a pe-

dra de afia-la gadaña.

Corte:Dise da parte cortante da gadaña. Tamén lle chaman fíu.

Cota: Dise da parte contraria, máis grosa, ó fío da gadaña.

Couce: Dise da parte da gadaña onde entra o mango; tamén se 

lle chama couce á esquina próxima ó lugar onde entra o mango 

na folla da gadaña.

Colmar: Poñerlle colmo ó palleiro.

Colmo: Dise da capa ou cuberta de palla de centeo que se lle pon 

ó palleiro para que o resgarde da choiva.

Cravuñar: Afia-la gadaña, batendo nela co martelo de cravu-

ñar, enriba da zafra.

Engazar: Xuntar herba co angazo.

Engazo: Ferramenta feita de madeira coa que se xunta ou recolle 

a herba no prado.

Espalladeira: Espalladoira.

Gadaña: Ferramenta cortante coa que se sega a herba. A ga-

daña está dividida nas seguintes partes: couce, cota, corte ou 

fíu, mango e manillas, que se describen neste apartado.

Gallos: Picos de ferro longos e afiados da espalladeira.

Herba: Feno. A herba recollíase no mes de xullo e parte de 

agosto.

Liñol: Montón de herba que queda despois de pasar a gadaña. 

Hai varios tipos de liñol. Liñol sencillo: Certa forma de segar 

coa gadaña, segando o prado por un lado. Liñol doblado: Certa 

forma de segar coa gadaña, segando o prado pola parte contraria 

á forma de segar a liñol sencillo.

Mango: Peza de madeira longa e redonda para manexar a ga-

daña ou outras ferramentas.

Manilla: Peza do mango da gadaña por onde se colle e manexa 

coa man esta ferramenta.

Mañuzo: Porción, pequeno feixe de herba atado cunha verga de 

palla para darlle ás vacas.

Martelo (de cravuñar): Martelo co que se bate na gadaña, en-

riba da zafra, para afiala.

Pallagoto: Palleiro pequeno de herba feito no prado.

Pallarega: Construción na que se gardaba a herba. A herba había 

que pisala co fin de que collera máis, esta labor era feita polas per-

soas e incluso metíaselle a res ou as vacas, que calcaban mellor cás 

persoas. A pallarega era feita cos materiais do país, pedra de piza-

rra ou cantería; tiña o teito de palla e moitas delas tiñan na parte 

lateral ou frontal un ventanuco para meter a herba ou sacala.

Palleiro: Amoreamento cónico feito con herba e con colmo de 

palla, colocado na aira.

Pedra (de afiar): Pedra coa que se afía o corte da gadaña. Esta 

pedra vai no cabazo.

Picar (a gadaña): Cravuñar.

Segar: Cortar herba coa gadaña. O que se di segar á gadaña.

Verga: Ligadura feita de palla para atar os feixes da herba.

Zafra: Peza ou aparello de ferro onde se afía ou cravuña a ga-

daña, batendo nela co martelo de cravuñar.

ModisMos populares

Darlle volta: Labor na que se lle dá volta (coa espalladeira) á 

herba no prado co fin de que se seque mellor.

De esguelle: Certa forma de sega-la herba nun prado, levan-

tando a gadaña máis dun lado ca do outro. É o que se chama 

segar de esguelle: levantar a gadaña máis dun lado ca do outro. 

Esta forma favorece o corte e ségase mellor a herba.

a leña

Á leña íase nos meses de outubro ou de Santos (no-

vembro), nos días de bo tempo, despois de rematar 

as outras labores do campo. A maior parte da leña 

que se queimaba no lume da lareira era de carballo, 

castiñeiro, torgo (raíz da uz)... Tamén se traían uns 

feixes de uces secas para acender o lume. Toda esta 

leña era acarretada no carro das vacas, e despois era 

botada no sequeiro, onde se ía collendo para o con-

sumo diario.

Acarretar: Transportar a leña no carro.

Aixadón: Ferramenta coa que se arrancan os torgos.

Arrancar: Labor de extraer os torgos da terra co aixadón.

Boullo: Cepo. 

Brazado: Feixe pequeno de leña que se leva cos brazos.

Cadabullo: Torgo pequeno.

Cano: Galla ou póla algo grande dunha árbore.

Casca: Capa, revestimento exterior das árbores.

Cavaco: Anaco pequeno de madeira.

Cisco: Restos de leña delgada.

Costrabil: Feixe de leña.

Costribanzo: Feixe grande de leña.

Cuña: Aparello de ferro empregado para rachar, abrir toros de 

leña grosa, batendo nela coa maza.

Charamasco: Conxunto de guizos ou paus pequenos. Restos de 

leña delgada.

Charamusco: Charamasco.

Eiró: Sequeiro da leña.

Escavacar: Sacar cavacos dun pau ou dun cepo de madeira.

Feixe: Porción de leña atada.

Galla: Póla dunha árbore.

Guizo: Pau pequeno.
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Leña do aire: Leña das gallas dunha árbore.

Leña do pé: Leña do tronco dunha árbore.

Machada: Ferramenta cortante coa que se parte leña.

Machado: Ferramenta cortante, máis grande cá machada, coa 

que se parte leña grosa.

Maza: Ferramenta coa que se bate na cuña para partir toros de 

leña grosa.

Partir: Picar, abrir a leña coa machada.

Picar: Partir a leña en anacos pequenos coa machada.

Pau: Pau. Anaco de madeira, cilíndrico e máis ou menos grande.

Rachar: Abrir, partir leña dun toro coa machada, co machado 

ou coas cuñas e a maza.

Racho: Anaco de leña partida (rachada) máis ou menos grande.

Ramallo: Galla, póla pequena dunha árbore.

Sequeiro: Lugar da aira onde se pon a leña. Tamén pode ser nun 

lugar recollido.

Tendello: Lugar onde se garda a leña. O que din pendello 

noutros lugares.

Torgo: Raíz da uz. Emprégase para facer lume na lareira e tamén 

para facer carbón.

Trocho: Pau longo e groso.

Uz: Arbusto de follas e flores pequenas de cor abrancazada e ver-

mella. As súas ramas son empregadas para acender o lume e a súa 

raíz, chamada torgo, é usada para facer carbón ou como combus-

tible na lareira. Os gancios ou candieiras (S. Ciprián) paus secos 

e delgados desta planta, eran usados antigamente para alumear 

nas casas.

o carbón

Para facer o carbón había que ir ós arroxais (por-

ción de monte ardido) co fin de arrancar os torgos 

co aixadón. De seguido facíase unha cova ou buraca 

no chan onde se botaban os torgos. A continuación 

xa se lle puña lume ó montón de torgos e unha vez 

que estaban ben queimados púñanse unhas louxas 

enriba da cova en forma de cugulo (de montón de 

pico), e logo xa se tapaba ou selaba todo con terra, 

sen deixar un burato por onde puidera respirar co 

fin de que o lume non se consumira ou rematara de 

arder. Esta labor remataba cando se selaban ben tó-

dolos buratos ou respiradeiros por onde saía o fumo. 

Ós dous ou tres días xa se ía coller o carbón. Unha 

vez que se abría a cova, facíase unha especie de sa-

cadeiro ou canle coas louxas por onde se recollía ou 

varría o carbón para os sacos, tendo conta de non 

sacar terra mesturada co carbón.

Tamén se facía cisco (carbonilla) para queimar nos 

braseiros. O cisco facíase da mesma forma có carbón, 

só que en vez de queimar torgos, queimábanse uces.

O carbón e o cisco era empregado para o consumo 

familiar e tamén se vendía, incluso viñan por el da 

parte da Mofreita e da Moimenta (Portugal), que o 

levaban en burros. Os ferreiros tamén empregaban o 

carbón para aferreirar, para queimar na forxa cando 

amañaban as ferramentas.

Abrir: Extraer, quitarlle as louxas e a terra á cova co fin de sacar 

o carbón unha vez que remataron de arder os torgos.

Aferreirar: Traballar o ferreiro na forxa, amañando ferramen-

tas.

Arrancar: Laboura de extraer os torgos da terra co aixadón.

Arroxal: Monte queimado.

Canal/canaleta: Rampa, canle feita con louxas por onde se ex-

traía o carbón da cova.

Carbón: Brasa apagada ou materia obtida de madeira de torgo 

queimado, empregada como combustible.

Cisco: Brasa apagada ou materia obtida de ramas de uces, em-

pregada para queimar nos braseiros.

Cova: Burato feito no chan onde se fai o carbón. O que se di 

buraca noutros lugares.

Fumo: Fume.

Louxa: Lousa.

Respiradeiro: Burato por onde sae o fumo da cova. Estes bu-

ratos ou respiradeiros son ben tapados co fin de evitar que as 

brasas que hai no interior da cova rematen de arder.

Torgo: Raíz da uz.

Uz: Arbusto de follas e flores pequenas de cor abrancazada e 

vermella. As súas ramas son empregadas para acender o lume e 

antigamente para facer cisco (Ver definicións nos apartados ante-

riores da leña e dos arbustos).
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o pan (sementeira , laboreo)

Aguilloar: Comeza a nacer, a brotar o pan na leira.

Agranado: Dise do pan cando está co gran.

Amesado: Dise do pan cando está a més.

Centeo: Cereal. Pan.

Decruar: Primeira labor que se lle facía á terra na Primavera, 

cando a leira estaba de poulo. O refrán recomendaba a maneira 

de facer a preparación da terra: «Decrúa en maio e vima en 

san Juán».

Estercar: Labor de lle botar o esterco á leira, no mes de setem-

bro. Ás veces tamén se lle metía algún esterco na vima.

Grao: Gran.

Marfollo: Dise do pan cando está ben nacido, frondoso, cando 

a planta está verde e algo grande. O informante di que o pan 

estaba ben nacido, frondoso: «A leira botaba un marfollo que 

escoicheiraba prós lados, era o pan que estaba ben na-

cido, frondoso».

Més: Dise da planta do pan cando está verde e pequena.

Pan: Cereal. Planta de centeo.

Sementeira: Labor de sementar o pan. A sementeira era feita 

polo mes de setembro.

Vimar: Segunda arada que se lle facía á terra.

ModisMos populares

Sementar a boleo: Maneira de sementar o pan, tirándoo, dis-

tribuíndoo na leira coa man.

sega, seitUra, acarrexa...

Acarrexar: Transportar os mollos de pan no carro dende a leira 

ata a aira. 

Atar: Labor de atar os mollos coa grañeira.

Carrada: Carga de pan segado que leva o carro, composta por 

dezaoito ou vinte pousadas.

Cerollo: Dise do centeo que non está ben maduro.

Dedís: Fundas de coiro que os seitureiros levaban nos dedos 

para evitar cortarse.

Fouce da seitura: Fouce coa que se segaba o centeo. Podía ser 

de corte ou de pica.

O PAN E A SÚA FABRICACIÓN
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Fouce de pica: Fouce empregada na seitura que tiña o corte en 

forma de serra.

Fouce de corte: Fouce empregada na seitura que tiña o fío ou 

corte liso, sen picos.

Gavela: Mañuzo de pallas de pan recen segado.

Grañeira: Ligadura feita de palla coa que se atan os mollos.

Medouco: Palleiro pequeno de pan feito na leira. Os medoucos 
eran feitos con relación á carga que podía levar o carro, depen-

dendo do camiño, de dezaoito a vinte pousadas.

Mollo: Feixe de pan segado.

Pan: Cereal. Planta de centeo.

Pousada: Porción de pan segado composta por catro mollos.

Ramo da seitura: Ramo feito das mellores pallas, adornado 

con trenzas, que os seitureiros lle entregaban á ama da casa ó 

rematar a seitura. Era coma un recordo, ofrenda ou regalo que lle 

ofrecían á ama da casa, antes de marchar para outros lugares a 

facer a seitura.

Ripar: Extraer as pallas do mollo para facer a grañeira.

Segar: Cortar o cereal, o pan coa fouce. Esta labor era feita a 

primeiros do mes de xullo.

Seitura: Sega do centeo.

Seitureiro: Persoa que segaba o pan coa fouce. O seitureiro 

segaba e ataba o mollo.

a malla

Aira: Eira. Lugar onde se fai a malla e se colocan os palleiros.

Arca: Moble de madeira, con forma de caixa alongada, onde se 

gardaba o pan.

Arcaz: Arca grande

Arrodar: Estender a bosta amasada na aira co rodo cando se 

facía a aira.

Bosta: Excremento da vaca.

Decrúa: Primeira volta de mallar o centeo na aira.

Espallar: Esparexer a palla na aira co fin de que rematara de 

caer o gran das espigas, despois de mallar.

Estrar: Botar, dispoñer os mollos na aira para mallar, liberán-

doos das grañeiras que os ataban.

Grao: Gran.

Malla: Labor de mallar o centeo na aira.

Mallar: Bater, darlle forte co mallo ás pallas de centeo con fin 

de extraerlle o gran. Normalmente mallaban a dúas bandas, sete 

ou oito homes de cada lado, cada un co seu mallo. Unha vez 

que se mallaba a primeira volta (decrúa), as mulleres dábanlle 

volta á palla para o outro lado e os homes seguían mallando. Na 

segunda volta xa era máis doado mallar, e se estaba ben seca a 

palla aínda mellor.

Mallo: Aparello empregado para mallar.

Meda: Palleiro feito na aira con mollos de centeo. Na meda os 

mollos íanse colocando coa espiga cara a parte interior, co fin de 

que non se perdera o gran.

Mina: Recipiente de madeira (tega) no que se medía o gran; tiña 

de capacidade 16 kgs. Unha vez que se remataba a malla, o gran 

botábase en sacos que os homes transportaban ó lombo ata a 

tunlla. Cada saco levaba catro minas de gran.

Palla: Cana do centeo, desprendida do gran.

Ramallo (da bosta): Rama que facía de varredoiro para esten-

der a bosta na aira cando se facía a aira.

Rodo: Aparello de madeira, de forma cadrada ou coa parte supe-

rior curva, co que se estendía a bosta na aira.

Talanqueira: Especie de círculo feito na aira con mollos pos-

tos de pé, coa espiga para baixo e a palla para riba. Este círculo 
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facíase cando se comezaba a malla co fin de evitar que o gran 

saltara fóra da aira ó bater co mallo.

Tunlla: Tulla. Recipiente de madeira onde se gardaba o gran.

ModisMos populares

Facer a aira: Estender bosta amasada na aira co rodo (arro-

dar) e co ramallo da bosta co fin de que, unha vez seca, fose 

doado varrer, recoller o gran despois de mallar.

o palleiro e a palla

Ala: Parte inferior saínte do colmo do palleiro.

Cerrar: Colocar a palla de forma piramidal no palleiro desde a 
ala ata o curuto.

Colmo: Capa cuberta de palla que se lle puña ó palleiro.

Estaca: Póla de carballo ou castiñeiro que se cravaba no alto do 

palleiro.

Feixe: Especie de rodela que se puña no curuto do palleiro co fin 

de que non deixara entrar auga.

Gaveleiro: Home que apañaba os feixes da palla desde o lugar 

da malla ata o palleiro.

Palleireiro: Persoa que facía o palleiro. O palleireiro tiña unha 

persoa que lle axudaba dándolle a palla para que el a colocara 

axeitadamente.

Palleiro: Amoreamento cónico feito de palla colocado na aira. 

Levaba un colmo de palla para preservalo da choiva.

Pe: Parte inferior do palleiro.
Roda: Parte circular do palleiro.

o mUíño

Albuxar: Dise cando o aire entra no muíño a traveso da porta ou 

por unha grípola (frisga, rendixa) espallando, arramando (derra-

mando) a fariña que sae das moas do muíño.

Aliviadoiro: Pau situado debaixo do rodicio do muíño. Tamén 

chamado rairo.

Buxe: Peza do muíño que vai no ollo. Esta peza era feita de be-

dulo, que era a madeira que máis aguantaba. Esta peza vai colo-

cada na pedra de abaixo. Por aquí pasa o eixe ou peza do rodecio 
chamado espadana.

Cabazo: Parte do rodicio do muíño onde van as penas.

Caldeira: Canle pola que se dirixe a auga ó muíño.

Callella: Lugar por onde cae o gran no ollo do muíño.

Cambas: Protección ou caixa feita de madeira curva posta ó redor 

das pedras ou moas que vai amparando a fariña cara ó farneiro.

Canle: Especie de cal ou canle feita de madeira pola que baixa a 

auga da caldeira ás penas.

Capas: Pezas curvas do muíño por onde pasa a fariña moída ó 
farneiro.

Casal: Conxunto das dúas pedras ou moas do muíño.

Cerrón: Especie de pelexo ou recipiente feito de pel de cabra 

onde antigamente se levaba o gran ó muíño. Este recipiente era 

igual có pelexo do viño, só que non levaba pez no interior.

Empelgar: Inundarse o rodecio do muíño. No Río Pequeno de 

Hermisende hai O Pozo do Pelgo.

Enfastrar: Non despedir o gran a tremoia. Isto acontecía cando 

chovía nela, e como consecuencia facíanse unhas bólas ou masa 

cos grans, impedindo que o resto baixara ás moas.

Espadana: Peza de ferro do muíño unida á segurella.

Farneiro: Especie de caixa de madeira onde cae a fariña moída 

no muíño.

Guarento: Aparello ou peza de madeira que serve para nivelar a 

pedra inferior do muíño.

Guillo: Aguillón (de pedra) do muíño.

Manar: Botar, despedir, tirar para o río o pan (o gran) que ía 

moe-lo muíño.

Muíño rastreiro: Muíño que aproveita a forza da auga para o 

seu funcionamento.

Ollo: Burato que ten a pedra de riba por onde cae o gran no 

muíño.

Panca: Ferramenta que se utiliza para levantar a pedra de riba 

para picala.

Partilla: Repartición da vez dos muíños.

Penas: Aspas de madeira do muíño.
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Pinadeira: Ferramenta (especie de cuña, cortafríos ou cicel de 

ferro) para pinar o muíño.

Pinar (o muíño): Axusta-lo muíño.

Pino: Cuña de madeira (de carballo) para axusta-lo muíño.

Porca: Peza de pedra do muíño. Esta peza fai de coxinete ó ro-

decio (onde xira este). É unha pedra moi dura. O rodecio leva 

unha peza de ferro chamada guillo que xira na porca. A porca vai 

colocada nunha travesa ou pau chamado rairo.

Rairo: Aliviadoiro.

Rodecio: Parte do muíño. Rodicio.

Rol: Partilla dos muíños.

Segurella: Peza do muíño que vai na punta da espadana. Esta 

peza é a que fai xirar a pedra de riba.

Sestar (o muíño): Regular a altura da pedra de riba coa varela 
do sesto co fin de moer a fariña máis grosa ou máis miúda.

Tarabelo: Aparello do muíño. Especie de carraca apoiada na 

camba que fai que caia o gran no ollo da moa superior.

Tremoia: Tolva do muíño.

Varela do sesto do grao: Vara que vai unida á callella. Esta 

peza permite regular a cantidade de gran que baixa da tremoia 
pola callella cara ó ollo da pedra de arriba.

Varela do sesto do muíño: Especie de vara que se emprega 

para subir e baixar o rairo ou aliviadoiro, e consecuentemente 

a pedra de arriba. Isto permitía moer a fariña máis grosa ou máis 

miúda. Esta varela subíase axudando con cuñas e panca, xa que 

á man era moi difícil.

o pan 
(elaboración e clases de pan)

Despois de moer o grao e de levar a fariña no cerrón 

ou no saco para a casa, a seguinte labor era a de pe-

neirar a fariña na maseira. A fariña peneirábase coa 

peneira onde ían quedando os farelos que logo se lle 

daban ós porcos mesturados coa comida. Para facer a 

masa había que quecer auga á que se lle agregaba sal 

e logo íase botando na maseira mesturada coa fariña 

e co formento para que despois levedara. Coas mans 

mesturaban a fariña, a auga co sal e o formento ata 

obter unha masa ligada e homoxénea. Unha vez que 

estaba feita a masa, collíase un cesto e púñase dentro 

del unha saba ou sabatela de liño onde se botaba a 

masa, protexida e tapada por esta saba. Neste cesto 

era transportada a masa ata o forno, botándoa no es-

trado onde remataba de levedar. Á masa acostuma-

ban facerlle unha cruz que cando se desfacía era sinal 

de que xa estaba ben léveda. Mentres o forno se que-

cía, facíanse os diferentes tipos de pan: pans gran-

des de catro kgs., bolos, abortadas, folares... Unha 

vez que se remataba de facer o pan, limpábanse coa 

rapadeira os restos da masa que quedaba pegada ó 

estrado. Estes restos eran as rapallas que se aprovei-

taban para facer uns pequenos bolos chamados con-

fites, que despois se lle daban ós rapaces.

Amasar: Facer a masa para o pan.

Abortada: Especie de bica moi delgada, que noutros lugares 

chaman súplica ou suplica (Hermisende). Cando o forno come-

zaba estar quente, varríase unha esquina e xa se metía a cocer a 
abortada. Este primeiro pan xa se comía no forno, só ou con un 

pouco de mel, si o había.

Bica: Clase de pan delgado.

Bola sobada: Certo pan que se amasaba moito e se mesturaba 

con manteca, leite ou mesmo azucre.

Bolo: Pan de forma alongada, parecido ás barras actuais; de uns 

500 gs. aproximadamente.

Confite: Especie de bolo de pan que se facía coas rapallas que 

quedaban pegadas no estrado. Este bolo era para os rapaces.

Estrado: Mesa ou mesado feito de táboas onde se facía o pan 

no forno.

Farelos: Restos que quedaban na peneira ó peneirar a fariña. 

Estes farelos eran aproveitados para mesturar coa comida dos 

porcos.

Fariña: Po resultante de moer o gran.

Fatías: Anacos de pan pequenos.

Folar/Folar de Pascua: Certa clase de pan de forma redonda 

que levaba no interior chourizo, xamón, touciño e ovos. O día 

de Reis ou na Pascua os amos tiñan por costume darlle un folar 
ó seu pastor.

Formento: Levadura para a masa do pan. O formento era feito 

con masa anterior, fermentada.

Levedar: Fermentar.

Lévedo: Fermentado.

Masa: Mestura de fariña, auga, sal e formento coa que se fai 

o pan.

Maseira: Artesa grande onde se facía a masa para o pan.

Pamboleta: Especie de bolo de pan.

Pan sobado: Dise do pan moi amasado, moi traballado.

Peneira: Instrumento circular de madeira e fondo de tea fina 

co que se separaban as impurezas ( farelos, broza...) que traía a 

fariña moída.

Peneirar: Pasa-la fariña pola peneira.

Pombela: Especie de bolo de pan.

Rapadeira: Espátula que serve para raspar a masa que queda 

pegada no estrado.

Rapalla/-o: Resto de masa que queda pegada no estrado des-

pois de facer o pan.
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Saba/ Sabatela: Tea de liño usada para tapar ou protexer a 

masa do pan.

Zarandón: Criba.

o forno 
(aparellos empregados no forno)

No lugar había dous fornos, un no Cimo do Pueblo 

e o outro situado no Fondo do Pueblo. O que estaba 

situado no alto da aldea era de herdeiros e o outro 

era comunal. Na actualidade o forno do Fondo do 

Pueblo (Forno de Abaixo) está parcialmente restau-

rado. O forno era utilizado por quenda para que cada 

familia puidese cocer a súa fornada de pan. Esta cons-

trución comunal tamén era empregada como lugar 

de reunión veciñal, sobre todo da mocedá, cando 

o tempo non permitía reunirse na rúa. Se o forno 

non cocía, os mozos e rapaces facían un bo lume na 

borralleira e estaban alí ata altas horas da noite. O 

forno tamén servía de acubillo para os cegos e os po-

bres que de forma esporádica visitaban a aldea para 

pedir e incluso podía chegar a facer de cárcere, xa 

que, segundo testemuñas dalgúns veciños, o forno 

do Fondo do Lugar, en algunha ocasión ata serviu 

de cárcere momentánea, onde os veciños tiñan que 

gardar ó reo por quenda , por orde estricta da Garda 

Civil. Eran outros tempos nos que se daban estas vici-

situdes curiosas, hoxe impensables.

Abaiar: É a acción de deixar enfriar o forno un pouco para que 

non queime ou abrase o pan. Isto producíase cando o forno estaba 
roxo de máis.

Barro: Arxila que se empregaba para a construción do lar do 

forno e para revestir a copa. Este barro, que se extraía de vetas 

no monte, recibía o nome de cinabrio ou vermellón, pola súa cor 

vermella. Unha vez que se extraía o barro, había que amasalo con 
auga e sal e logo xa se estendía no lar do forno onde tamén se 
mazaba cuns mazos de madeira co fin de que quedara ben liso e 

compacto para que non egretara ou abrira.

Boca: Abertura frontal do forno por onde se mete ou saca o 

pan.

Borralleira: Parte ou burato lateral do forno por onde caen o 

borrallo e as brasas.

Borrallo: Po que deixa o lume ou as brasas queimadas.

Brasa: Pequeno anaco de carbón ou de leña incandescente.
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Cinabrio: Certa clase de barro que se empregaba para facer o 

lar do forno e para revestir a copa. Tamén chamado vermellón 
pola cor vermella.

Cocer: Laboura de cocer o pan no forno.

Copa: É a parte curva do forno que cubre o piso ou lastro. Estaba 

feita con pedras de cantería, asentadas e recuber-

tas con barro.

Estorroxar: Asar. Queimar. Abrasar.

Estrado: Especie de mesa ou mesado feito de 

táboas onde se facía o pan.

Fachón: Especie de vasoira feira de pallas ou de 

xesta que vai colocada na punta do lareiro em-

pregado para varrer o forno.

Forno: Construción e lugar onde se coce o pan. 

Os fornos eran feitos por canteiros ou pedreiros. 

Sobre a construción dos fornos, contan o seguinte 

dito ou conto:

«En tempos viñeron dous homes a facer o 

forno e non eran mui práticos, i a acaba-

ron do facer e dixeron: 

–Temos que ir a cobrar, a ver si nos pa-

gan antes de que caia.

Un quedou tendo mau (da copa) i o outro foi a co-

brar. Mais cuando veu fundírase a copa do forno, 

Forno do Cimo do Pueblo.

Forno do Fondo do Pueblo.
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i a asplastou ó compañeiro que estaba cos dentes 

regañados. E díxole o que fora a cobrar 

–Non te rías, home, non te rías, que índa non me 

pagueron».

Fornada: Cantidade de pezas de pan que se metían a cocer no 

forno. Normalmente as fornadas eran de 18 a 22 pais.

Lar: Dise do chau (chan) ou piso do forno. O lar estaba feito de 

barro chamado cinabrio ou vermellón.

Lareiro: Instrumento empregado para vasexar e varrer o forno. 

Na punta do lareiro púñase un fachón, feito de pallas ou de 
xesta.

Pa: Instrumento co que se mete e saca o pan no forno.

Paliñeira: Especie de chiminea (cheminea) situada enriba da 

boca por onde sae o fumo (fume).

Roxar: Quentar o forno. O forno era roxado con uces, carqueixas 

ou pólas delgadas.

Sacabicas: Instrumento empregado para sacar as bicas do 

forno. Era unha especie de lareiro coa punta en forma de gancho. 

A veces para facer os sacabicas aproveitábanse pólas de árbores 

axeitadas.

Varredeiro: Fachón ou vasoira feita xestas ou pallas empregada 

para varrer o forno cando remata de roxar.

Varrer (o forno): Limpar o forno co fachón ou varredeiro cando 

este remata de roxar.

Vasexar: Mover o lume ou as brasas do interior do forno co la-

reiro.

Vermellón: Certa clase de barro que se empregaba para facer 

o lar do forno e para revestir a copa. Tamén recibía o nome de 
cinabrio.

ModisMos populares

Vir a pedra: Estar o forno suficientemente roxo, disposto para 

meter o pan a cocer. Isto era cando as pedras dos lados da boca 

comezaban a pórse brancas. Desta maneira dicían: “Xa vén a 

pedra”, querendo dicir que o forno estaba roxo, xa se podía va-

rrer para meter o pan a cocer.

Na imaxe vemos os diferentes elementos 

deste rudimentario isqueiro (chisqueiro): 

- Eslabón metálico.

- Pequeño pedernal.

- Recipiente de óso de corno de cabra, con 

argola metálica inscrustada para colgalo.

- Tapón de cortiza.

Antigo isqueiro de eslabón utilizado polos pastores.

No interior do recipiente ía a isca onde pren-

día o lume, un anaco de tea de liño.

A chispa que orixinaba o lume producíase ao 

bater a pedra de pedernal contra o eslabón 

metálico.
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a vivenda

A vivenda tradicional estaba dividida principalmente 

en dúas partes: a parte de arriba onde vivían as per-

soas e a parte de abaixo onde se recollía o gando. 

Tamén había casas terreiras, de planta baixa, coas 

divisións precisas onde tamén habitaban as persoas 

e os animais. As paredes eran feitas cos materiais do 

país: pedra de cantería e de pizarra. Os teitos eran 

cubertos de louxa e antigamente de colmo de palla 

de centeo. As divisións interiores facíanse con ma-

deira, palla e barro e o piso de madeira. As vivendas, 

as casas de San Ciprián de Hermisende está agrupa-

das formando un núcleo compacto, o pueblo ou lu-

gar, onde tamén nomean un despaboado a un lugar 

despoboado, sen xente. O lugar conta cunha igrexa, 

e o adro é o sagrado (cemiterio).

Apontonar: Poñer pontóns ou vigas de madeira a unha casa.

Asoleirar: Pórlle a soleira ó teito da casa.

Batentes: Lugar de apoio do lintel, onde se colocan as portas 

e as ventás.

Buraca: Oco na parede; especie de lacea para poñe-los utensi-

lios da cociña.

Burro: Madeiro que forma parte da tiseira do teito da casa ou 

dunha pallarega.

Canicheiro: Separación, espazo entre dúas casas.

Cantiado: Canteado.

Canto: Rincón. Ricombeque.

Cantonera/cantoneira: Pao que une a soleira en cada es-

quina.

Carabillar/carabillar a porta: Cerrar, pechar a porta co ca-

rabillo.

Carabillo: Certa clase de pecho de ferro ou de madeira.

Casaroco: Casa vella.

Casote: Casa vella, pequena ou de mala construción.

Colmar: Porlle o teito de colmo a unha casa.

Colmo: Cuberta de palla de centeo que antigamente tiña o teito 

da casa.

Corte: Parte da vivenda situada na parte inferior onde estaba a 

facenda (vacas, porcos, ovellas...).

Corredor/balcón: Balcón de madeira, cuberto, feito na fa-

chada da casa.

Corremaus: Parte de riba da varanda do corredor ou balcón.

Correr o carabillo: Pasar, cerrar o carabillo.

Chiminea: Cheminea.

Escaleira: Parte da casa, feita con chanzos de pedra ou de ma-

deira, que comunica a parte inferior coa superior.

Frisga: Físgoa. Grípola. Rendixa.

Garigolo: Dise da casa baixa e de mala construcción.

Gateira: Abertura ou burato feito na parte inferior da porta por 

onde entran e saen os gatos.

Grípola: Físgoa, burato nas paredes ou pisos das casas.

Louxa: Lousa. Pedra de pizarra en forma de folla que se em-

prega para os teitos das casas.

Louxa do país: É a que se extrae en diferentes lugares de Ga-

licia e logo se emprega nos teitos das vivendas tradicionais das 

aldeas.

A VIVENDA TRADICIONAL
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Louxar: Poñerlle louxa ó teito dunha casa. Tamén se empregaba 

a palabra techar.

Louxeira: Lugar onde se extrae louxa.

Lumieira: Lintel; parte superior das portas e ventás.

Media porta: Dise da parte da porta que está dividida en dúas 

partes. Esta media porta era empregada para ventila-la vivenda 

ou para que saíra o fume da cociña.

Parezón: Parede grande.

Pecho: Ferrollo, pasador.

Pecho da raposeira: Certo pecho, feito de madeira, que leva un 

sistema de seguridade agochado que permite trabar o pecho ou 

liberalo cando se queira.

Pendulón: Madeiro vertical posto na tercia que forma parte da 

tiseira no teito da casa.

Porta andadeira: Porta pequena que permite o paso das per-

soas.

Porta carral: Porta grande, de dúas follas, por onde entra o 

carro na corte.

Quinta: Casa no campo.

Rincombeque: Canto dunha estancia.

Ripia: Ripa. Táboa que se crava de cango a cango no teito da 

casa. Sobre as ripias van colocadas as louxas ou as tellas.

Soleira: Pau que vai posto no alto da parede onde apoian os 

madeiros que conforman o teito.

Tercia: Madeiro que atravesa o teito de pontón a pontón.

Tiseira: Armazón de pezas de madeira que forman parte do teito 

da casa.

Trabe: Madeiro longo e groso que forma parte do teito dunha 

casa.

Ventrisga: Físgoa. Rachadela. Abertura.

Viga: Trabe.

Zapón: Burato feito no piso da casa. Trapa.

oUtras dependencias 
e constrUcións relacionadas 
coa vivenda

Adega: Pequena construción onde se gardan os pipos para o viño 

e outros apeiros da labranza.

Caliñeiro: Lugar reservado fóra da aldea onde se ía defecar.

Cobertizo: Construción onde se garda o carro ou a leña.

Dispensa: Despensa.

Paneira: Lugar ou construción feita na parte baixa da casa 

onde se gardaba o gran. A paneira era feita de pedra de can-

tería.

Terreiro: Dise do lugar ou da estancia da casa que ten o piso 

de terra.

Sequeiro: Lugar onde se garda a leña.

a cociña/a lareira/Utensilios da 
cociña e do resto da casa

Afumar: Botar fume. Lixar de fume.

Amurracar: Amontoarse a leña na lareira, apagándose o lume 

por este motivo.

Arca: Moble de madeira de forma rectangular onde se garda o 

gran ou outras cousas.

Arcaz: Arca grande.

Baburedo: Dise do lume que arde con moita forza. Lume 

grande.

Badil: Especie de pa de ferro co que se collían as brasas ou o 

borrallo da lareira.

Barniz: Feluxe.

Barriolo: Pucheiro de mediano tamaño, feito de barro.

Batedeiro: Peza de madeira que leva o pucheiro da manteca 

para batela.

Baúl: Moble onde se gardaba a roupa da casa.

Bicarelo: Bico con forma de punta, máis ou menos saínte, dunha 

vasilla, dun candil...

Brasa: Pequeno anaco de leña ardendo.

Buraca: Burato. Oco na parede.

Cabaza: Envase feito dunha cabaza empregado antigamente 

para o viño.

Caceta: Cazo pequeno de ferro.

Caldeiro dos bullós: Pucheiro das mamotas. Recipiente para 

asa-las castañas no lume da lareira. O que chaman tixola noutros 

lugares.

Calexón (dos porcos): Especie de canle ou tubo redondo que 

comunicaba a cociña coa corte por onde se lle botaba a comida 

ós porcos na maseira. Este calexón ou tubo pechaba ou cerraba 

na parte da cociña por medio dunha trapla (trapa) ou comporta 

de madeira. Esta armazón estaba feita de táboas ou mesmo dun 

tronco de árbore oca.

Candieira: Pao de uz seco empregado para alumear. Gancio.

Candil de carburo: Antigo candil empregado para alumear, 

alimentado por carburo.

Candil de gas: Antigo candil empregado para alumear, alimen-

tado por gas (petróleo).

Candil de sebo: Antigo candil que se empregaba para alumear, 

alimentado por sebo. Estaba composto por un pequeno recipiente 

con sebo e unha mecha de trapo que saía por un bicarelo (bico) 

con forma de canal. Ó arder esta mecha ía derretendo a graxa de 

sebo e alumeando.

Canizo: Lugar que está enriba da lareira onde se secan as casta-

ñas (pilongas). Entramado de varas situado enriba da lareira.

Canivete: Navalla pequena.

Cantareiro: Moble, posto na cociña, onde se colocaban os cán-

taros da auga.
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Cántaro: Recipiente de barro con unha ou dúas asas, empregado 

para conter ou transportar auga. Este recipiente tamén podía ser 

de latón ou de cobre, con asas e cunha capacidade de 16 l.

Capuchina: Depósito de petróleo dos antigos farois.

Carracheiro: Dise do lugar do lume onde a brasa está máis viva.

Caxón: Caixón, caixa. Naveta.

Cazolo: Pucheiro. Recipiente.

Cerruchar: Verter o líquido unha vasilla.

Cesta de renda: Clase de cesta feita con piorno.

Cociña: Estancia da casa onde se cociñaba. Na cociña estaban a 

lareira, os escanos, a lacena, o cantareiro...

Cucharón de pau: Cuchara grande de madeira que se empre-

gaba para coller a manteiga.

Culler: Utensilio empregado para comer. Emprégase máis o cas-

telanismo “cuchara”. Pola contra hai o topónimo A CULLER.

Cunca: Taza. Recipiente cóncavo, especialmente feito de barro, 

empregado para conter líquidos (leite, auga...). Como no caso an-

terior tamén é máis común o castelanismo “taza”. En cambio hai 

o topónimo A CUNCA.

Chama. Lapa. Lume.

Charamuga: Lume de pouca duración para quita-lo frío.

Dependurallo: Calquera cousa que colga dun lugar.

Embudo: Embude.

Escachoar: Dise cando o contido dun pucheiro está a ferver.

Escaneta: Banco máis pequeno có escano, sen mesa para co-

mer.

Escano: Banco de madeira situado a carón da lareira. Tiña unha 

táboa móbil na parte frontal, chamada mesa ou tapa, que se abría 

ou recollía e se empregaba para comer nela.

Escápula: Antigo aparello de ferro, posto nunha trabe, utilizado 

para colgar a carne; tamén podía ser de madeira.

Espeteira: Lacena, moble onde se colocaban os utensilios da 

cociña. A espeteira enfeitizábase con papeis picados, facendo fi-

guras, pegados con masa de pan, farelos e incluso con miolo 

(miga) de pan mastigado.

Espeto: Barra de ferro empregada para asar.

Farracaña: 1. Navalla vella que ten mal corte. 2. Navalla pe-

quena.

Feluxe: Sustancia espesa e negra que deixa o fume nas paredes 

da cociña.

Escano.
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Fuelle: Fol. Aparello empregado para sopra-lo lume na lareira 

para que ardera mellor.

Fumeiro: Lugar da cociña onde se colgan os chourizos para cu-

rar.

Fumo: Fume.

Funil: Embude.

Gancio: Pau de uz seco que antigamente se utilizaba para alu-

mear.

Gancho: Garabito, arame dobrado utilizado para colgar cousas 

da garmalleira ou do fumeiro.

Garexar: Verter un recipiente o líquido que contén.

Garmalleira: Cadea que colga enriba da lareira, onde se colgan 

garabitos (ganchos), tenaces, gancios ou mesmo caldeiros con 

auga para quentar no lume.

Garrafón: Envase de cristal, forrado e con asas, para o viño. 

Isqueiro: Chisqueiro de eslabón. Chisqueiro feito co óso do 

corno dunha cabra que tiña na parte interior, ben apertada, isca 

feita con trapos de liño queimados para facer brasa, tapados cun 

tapón de cortiza. Acendíase cun pequeno pedernal. Hai o dito 

«prender coma a isca» referido a unha cousa que arde moi ben.

Lar/pedra do lar: Pedra da lareira onde se fai o lume.

Lareira: Lugar da cociña onde se fai o lume. A lareira está feita 

dunha pedra de pizarra abeirada por unha armazón de táboas de 

forma cadrada. A pedra da lareira ou pedra do lar era de pé de 

pita, unha clase de pedra ou louxa de pizarra moi dura e resis-

tente á calor do lume.

Lucenilla: Petróleo.

Moufega: Dise da cinsa ou das faíscas que saen do lume baixo.

Murillo: Antigo aparello que facía de trafugueiro para ter conta 

da leña e que non se amurracara, que ardera ben.

Ola: Recipiente de barro (parecido ó cántaro) sen asas.

Palancanero: Palanganeiro. Aparello ou moble onde se pon a 

palangana.

Pedra de pé de pita: Pedra ou louxa de pizarra moi dura que 

se empregaba para facer a parte da lareira onde se facía o lume. 

Recibe este nome porque a súa superficie ten unhas marcas ou 

sinais que semellan ás pisadas dunha pita. Esta pedra era moi 

dura e resistente á calor do lume.

Penico: Ouriñal.

Pota: Recipiente redondo, metálico (de porcelana), empregado 

para cocer os alimentos.

Pote: Recipiente cilíndrico de ferro, coa barriga máis ancha cá 

boca e con tres pés e asas.

Púcaro: Pequeno recipiente ou pucheiro de barro.

Pucheiro: Recipiente de barro para gardar alimentos ou graxa.

Pucheiro da manteca: Pucheiro de barro onde se gardaba a 

manteca (graxa de porco).

Pucheiro das mamotas: Recipiente para asa-las castañas no 

lume da lareira.

Pucheiro de mazar a manteca: Pucheiro de barro onde se 

mazaba a manteiga.

Rodela: Rolla. Mulido con forma de roda que se pon na cabeza 

para levar pesos. Tamén se facían rodelas con palla, onde se asen-

taban as caldeiras de cobre.

Sartén: Utensilio empregado para fritir alimentos.

Taburete: Asento ou pequeno banco de madeira.

Tarabanco: Cousa inservible. Traste vello.

Tarteira: Cazola ou recipiente feito de barro.

Taza: Cunca.

Taburete.
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Taza farrapeira: Taza ou cunca de barro que antigamente se 

mercaba cambiando trapos vellos, farrapos.

Tenaces: Ferramenta de ferro empregada para mover paus ou 

brasas no lume da lareira.

Tentemozo: Aparello onde se colgaban os gancios ou as can-

dieiras para alumear. Había dous sistemas de tentemozos: un de 

pés que se podía cambiar de lugar e outro fixo (tamén de ferro) 

que se suxeitaba nunha trabe ou viga da casa.

Touciñeira: Aparello, feito de madeira, onde antigamente se 

colgaban os touciños.

Trafugueiro: Especie de soporte onde se apoiaban os toros de 

leña para que o lume ardera ben na lareira. Este soporte podía ser 

un cepo ou unha pedra.

Trébedes: Aparello de ferro, moi parecido ó trespés, que ten un 

alongamento vertical, rematado en forma de uve, no que se colga 

a tixola.

Trespés: Aparello de ferro con tres pés posto na lareira. Neste 

aparello colócanse recipientes (potas, tixolas...) para cociñar neles 

ou para que aproveiten a calor do lume da lareira.

Trocho: Pau groso e longo para queimar no lume.

Tunlla (1): Vasilla feita de barro para o viño. Era fabricada no 

lugar de Portomourisco.

Tunlla (2): Moble ou caixa grande de madeira onde se gardaba 

o gran. Especie de arca (arcaz) grande.

Xarra: Envase de cristal ou de barro para líquidos.

Zarangallo: Especie de estropallo feito de anacos de leña del-

gada.

ModisMos populares

Plato de pica-las verzas: Prato de madeira que tiña un saínte 

redondo no medio onde se picaban as verzas e a carne para a 

comida. Eran feitos de madeira dura.

Prender coma a isca: Cando calquera cousa prende ben ó fa-

cer lume con ela.

Tazas farrapeiras.

Tentemozo con candieira.
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Exemplos de arquitectura tradicional.
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Exemplos de arquitectura tradicional.
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Exemplos de arquitectura tradicional.
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En apartados anteriores xa deixamos constancia de 

outros alimentos empregados pola xente desta al-

dea, dos derivados do porco, da caza, da pesca ou 

doutros animais que cómpre non repetir aquí. Neste 

apartado imos documentar outros alimentos e cou-

sas relacionadas coa alimentación.

Afías: Figuradamente algo escaso, que non chega para nada. Exem-

plo: «Trouxemos unha barra de pan e non chegou nin afías; 

mercamos un quilo de azucre e non nos chegou nin afías».

Almorzar: Comer o almorzo.

Almorzo: Primeira comida da mañá. No almorzo tomábanse 

especialmente sopas de centeo.

Anisco: Anaco pequeno de algo. Por exemplo de pan.

Arrolado: Dise do alimento que non entra en dixestión.

Bolo de manteca: Especie de bica feita de masa de pan mestu-

rada con manteiga. Este bolo comíase especialmente nas festas.

Bufar/se: Ferver o leite.

Bulló: Castaña asada.

Cacafú: Caldo feito de castañas secas.

Caldo: Alimento ou comida feita especialmente con auga, ver-

zas, patacas, carne, chourizos e unto. Estes alimentos, cocidos 

todos xuntos, proporcionan sustancia á auga e á verdura, que é o 

que se coñece como caldo.

Caldo de cacafú: Cacafú.

Castaña: As castañas tamén tiñan importancia na alimentación 

das xentes da aldea. Podían comerse asadas (bullós) no caldeiro 
dos bullós, no lume da lareira; cocidas (mamotas). As castañas 

secas (pilongas), secadas no canizo, comíanse acompañadas de 

leite ou mesmo con carne.

Cenar: Cear.

Conluio: Calquera cousa apetecible.

Cuallada: Cualleira.

Cualleira: Presura. Cuallo empregado para facer queixo.

Chicharro: Anaco de touciño frito.

Chouriza: Chourizo.

Debicar: Probar. Por ex. picar, probar os diferentes tipos de co-

midas que hai nunha festa.

Desorar: Quitarlle o soro ó queixo. Esta labor facíase envolvendo 

o queixo nun pano de liño e meténdoo nunha fonte fresca.

Engolipar: Comer, tragar de présa.

Engrolado: Dise do alimento mal cocido.

Empanada: A empanada era outro dos alimentos que se toma-

ban de antigo. As empanadas facíanse especialmente cando se 

cocía o pan no forno, aproveitando a masa do pan, e no interior 

levaban carne, chourizo, touciño...

Enreolado: Dise do alimento que non entra en dixestión e fai 

dano.

Enzampanar: Comer dunha cousa ata fartarse.

Esbullar: Pelar.

Escurrupichar: Beber un líquido ata a última gota.

Esfameado: Famento.

Esfatiar: Partir anacos de pan ou de xamón moi finos.

Estorroxar: Asar. Queimar. Abrasar.

Esterroxas (do Entrudio): Tostas ou rebandas de pan molla-

das en ovo, fritas na tixola e con azucre por riba. Eran típicas do 

Entrudio.

Ferver: Facer burbullas un líquido ó aumentar suficientemente 

a súa temperatura.

Fraqueza: Debilidade causada pola fame.

ASPECTOS DA GASTRONOMÍA 
TRADICIONAL
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Galleta: Doce ou galleta feita artesanalmente con ovo, fariña, 

azucre...

Grasa: Graxa.

Guinafos: Anacos pequenos dunha cousa. Por exemplo de pan.

Guiso: Comida cocida á que previamente se lle fritiron outros 

condimentos. 

Lambón: Lapón. Dise do que come moito.

Langroia: Dise da persoa que non se farta nunca.

Lapar: Comer.

Lomo: Lombelo do porco.

Magra: Anaco de carne curada (sen touciño) do xamón.

Mamota: Castaña cocida.

Manteca: Manteiga.

Manter: Dar de comer.

Mollo: Prebe, salsa.

Morna/-o: Auga ou calquera líquido morno.

Papar: Comer.

Papas/papas de millo: Comida feita con millo moído e algo 

de leite.

Pilonga: Castaña seca, secada no canizo.

Pimento: Pemento.

Pingo: Graxa de porco que antigamente se empregaba para fritir.

Pombela: Especie de bolo de pan.

Postre: Sobremesa. Comida, doce ou froita que se come ó rema-

tar de xantar ou cear. Principalmente o postre era a base de froita 

do país, mazás, peras, uvas...

Presura: Leite utilizada para facer a cuallada.

Queixo: Producto lácteo sólido elaborado con leite de vaca ou de 

cabra callado. Este queixo era un queixo feito de forma artesanal 

e para comer en fresco.

Requesón: Produto sólido, espeso e brando que se obtén do leite 

callado.

Roscón: Doce redondo, feito nunha forma de lata, elaborado con 

fariña, ovos e azucre.

Rustrido: Preparado feito con aceite, graxa, allo ou pemento 

para condimenta-las comidas.

Sobrecena: Dise da comida pequena que se come antes de ir á 

cama.

Sopas/sopas de centeo: Almorzo feito de codias ou tostas de 

centeo que se botaban nunha cunca. De seguido púñase auga a 

ferver, cunhas areas de sal, que se botaba enriba do pan para que 

o abrandara e logo escorríase a auga sobrante. A continuación fa-

cíase un mollo con aceite rustrido, pemento e allo, que tamén se 

lle botaba enriba do pan da taza. Había algunha xente que tamén 

lle botaba unha culler de nata ou un pouco de leite.

Soro/suero: Líquido que se separa da parte coagulada do leite.

Taco: Comida pequena que se comía á media mañá, na seitura ou 

entre as comidas importantes do día.

Taquear: Comer un taco.

Tallada: Anaco de touciño.

Toma-la parva: Comer un anaco de pan e unha copiña de au-

gardente ó erguerse da cama, antes de ir traballar.

Torrezno: Chicharro de touciño. Tamén lle din torrezno ó peito 

do porco curado.

Truta: Troita.

Xantar: Comida do mediodía.

ModisMos populares

Andar á fieira: Comer pouco.

Encher a andorga: Encher a barriga.

Estar lambreando: Estar cansado ou con moita fame.

Fideos de fariña centea: Fideos feitos con fariña centea. Con-

tan que, despois da Guerra Civil española, ía polo lugar un gaseiro 

(vendedor ambulante que vendía gas ) de Lubián e que levaba 

unha máquina para facer fideos con fariña centea. Estes fideos 

eran de mala calidade, rompían con frecuencia e tiñan cor negra, 

debido á fariña con que eran feitos.

Folar de Pascua: Empanada. No portugués: Doce feito con ovos 

para regalar na Pascua.

Ir ó merqueiro: Ir mercar á tenda.

Poteiro elaborando augardente.
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festas

A festa principal é a do padroeiro do lugar, San Ci-

prián, que se celebra cada 16 de setembro, onde 

non falta a misa de mediodía e o baile polo serán 

e á noite. O Día de Corpus e a romaría da Virxe 

do Rosario, o 1º domingo de outubro, eran outras 

festas que se celebraban con sona. O Entrudio 

(como aquí lle din) e os Reis non desmerecían a 

relevancia que aínda teñen estas festas polo sueste 

de Ourense. Outra festa moi celebrada antano de 

forma popular era o Día de Tódolos Santos. Cos-

tume que se mantén no senso relixioso, pero non 

no que atinxe a outras particularidades celebradas 

neste día, xa que no Día de Tódolos Santos era cos-

tume que os veciños do lugar foran pola carrada 

das almas ó monte con varios carros á paraxe do 

Couto para cargalos de leña (rachos) para o cura 

da aldea. Unha vez que chegaban coa leña ó lugar, 

preto da capela de Santa Catalina, soltaban as pa-

rexas das vacas e metíanas na corte. Cargaban toda 

a leña nun carro, axudando tódolos veciños, incluso 

botaba unha man a xente dos lugares próximos que 

andaba collendo castañas en soutos que posuían na 

aldea. Unha vez que estaba toda a leña cargada no 

carro, toda a xente tiraba da carrada das almas 

cara á casa do cura onde descargaban toda a leña. 

Era o momento en que o cura lles daba uns cartos 

polo traballo. Con aquel diñeiro, e algo que puñan 

eles a escote, facían unha festa de noite. Nesta noite 

de Tódolos Santos os mozos tamén tiñan por cos-

tume atrancar as rúas da aldea con apeiros da la-

branza e carros. Un costume que noutros lugares se 

fai na noite de San Xoán.

os reis

A festa de Reis celebrouse no lugar dende tempos 

inmemoriais de maneira semellante a como aínda 

se desenrola en algúns lugares da Mezquita e da 

Gudiña (Ourense). Hoxe en día xa non se celebra. 

No día de aninovo pódese dicir que xa comezaba a 

festa. Os mozos xunxían a un carro a mellor parexa 

de vacas da aldea e ían arrancar torgos ó monte, 

acompañados polo gaiteiro tocando a gaita. Traían 

unha carradona grande, que cantara ben o carro 

co peso, e ían á casa onde tiñan por costume facer o 

reinado, á casa do reinado. O día cinco pola noite, 

víspora de Reis, xa mataban os vitelos para facer 

comida para varios días. O dispenseiro era o encar-

gado da organización, de que non faltara de nada. 

Dependendo da xente que participara, mercaban, a 

escote, os vitelos, o pan, o viño e outras viandas ne-

cesarias para estes longos banquetes. Era unha festa 

na que participaban, por costume inmemorial, só os 

COSTUMES E FOLCLORE
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homes, anque algunha muller colaboraba cociñando 

os manxares. Esta particularidade da festa tamén se 

observa nas festas de Reis que se celebran no sueste 

de Ourense.

A víspora de Reis xa se cenaba na casa do reinado, 

comíanse as asaduras ou “menudos” e outras partes 

do vitelo. Cando remataban de cenar, tódolos mo-

zos, acompañados do gaiteiro, daban unha ronda 

pola aldea para cantar os reis. Non quedaba casa 

que non se visitara, excepto as casas dos veciños 

que estaban de loito. Cada veciño visitado convi-

daba cunha xerra de viño ou mesmo cunha botella 

de augardente.

Na mañá do Día de Reis xa saían o Rei e o Virrei 

elexidos nese ano. Antes de botar a facenda ó monte 

xa se preparaba a comitiva, para que todos puideran 

ver saír os reis. O Rei e o Virrei ían cada un monta-

dos no seu cabalo percorrendo, co resto da comitiva, 

tódalas rúas da aldea sen deixar de visitar a cada ve-

ciño. Os dous personaxes vestían ben, con sombreiro 

e banda ou bandeira cruzada no peito. Detrás do Rei 

e do Virrei ía o gaiteiro, xunto cos mozos e rapaces 

acompañando á comitiva real para pedir o agui-

naldo casa por casa. Cada veciño visitado daba de 

aguinaldo o que puidera, principalmente carne do 

porco, unha restra de chourizos, orellas, torreznos 

(carne do peito do porco), entrecostos (costillares), 

e incluso ovos e diñeiro. As mozas preparaban para 

este día uns fermosos ramos que tamén ofrecían á 

comitiva, eran uns ramos enfeitados con galletas, 

froitas e outros doces. Fermosos ramos que recordan 

ós ramos de noiva que antigamente ofrecía a moci-

dade ós recen casados en algúns lugares da “raia” ou 

do sueste de Ourense.

O que popularmente se chamaba levantar bandeira 

non era outra cousa que o derradeiro día da festa. 

Neste final da festa o Rei, tamén chamado Rei Novo, 

e o Virrei remataban o mandato anual e entón o Rei 

Novo actual pasaba a ser Rei Vello e o Virrei pasaba 

A festa do carro enfeitado (setembro) do veciño Lubián semella lembrar vellos ritos agrarios.

RAIGAME•29 [n].indd   114 7/11/07   21:25:02



115
~

c U l t U r a  e  f a l a  p o p U l a r  d e  s a n  c i p r i á n  d e  h e r m i s e n d e

a ser Rei Novo e durante todo o ano era o encargado 

de organizar parte da vindeira festa relacionada cos 

mozos e coa música, xa que o dispenseiro era o que 

se encargaba principalmente da parte gastronómica.

Feito o relevo, o Rei Vello saía enmazacarado con 

roupas vellas, coma un marafón do Entrudio, mon-

tado nun burro vello que levaba de estribos dúas ces-

tas, unha a cada lado, atadas con vergas de palla, e 

tamén levaba un saco para meter as chourizas e as 

noces que lle daba a xente.

Estas comidas de Reis alongábanse ata unha semana 

ou dez días, ata acabar as existencias da dispensa. A 

festa tamén reservaba un día para os invitados, era o 

Día dos invitados, xa que ó banquete eran convida-

dos o cura do lugar, a Garda Civil, o médico e incluso 

algún que estaba de loito. Nestes días incluso había 

baile amenizado polo gaiteiro ata altas horas da noite. 

Era unha festa alegre, de convivencia e confraterni-

dade entre os veciños.

o Entrudio (entroido)

O Entrudio (Entroido) era outra das festas singulares 

da aldea. Unha festa na que participaban homes e mu-

lleres, rapaces e persoas de idade. Ninguén quedaba 

sen correr o Entrudio polas rúas, todos botaban fa-

riña, auga ou borrallo a quen se lle puxera por diante. 

Antigamente a xente disfrazábase de moitas manei-

ras, os homes de mulleres, as mulleres de homes ou 

simplemente ocultando a identidade con calquera 

farramecho (trapo ou roupa vella), capote de pardo 

ou cunha media na cara para non ser recoñecidos. 

As mázcaras (máscaras) do Entrudio tamén reciben 

aquí a súa denominación particular: “marafón”, de 

igual forma que no veciño Lubián, onde tamén con-

tan co chocalleiro.

O ciclo comezaba co Día (xoves) de compadres, 

unha semana máis tarde era o Día de comadres e 

remataba co Domingo Gordo, seguido do Lunes e 

Martes de Entrudio.

Chega de bois na Moimenta.
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Neste tempo de Entrudio os enmazcarados ma-

rafois, con chocallos á cintura e con paus na man, 

andaban ás carreiras polas rúas da aldea detrás dos 

rapaces que fuxían atemorizados agochándose en 

calquera canto. Pola noite, o grupo de marafois ta-

mén acostumaba visitar algún fiadeiro, entón, un que 

ía a cara descuberta pedía permiso para poder entrar 

na casa. Unha vez que lles era concedido o permiso, 

entraban todos e descubrían a cara, sendo convida-

dos polos donos da casa a tomar unha copa de augar-

dente, viño, galletas...

As mulleres pola noite non acostumaban andar dis-

frazadas, pero polo día si, sobre todo no Domingo 

Gordo. Disfrazábanse con fermosas roupas, con ro-

dados (saoites), con chales ou mantois de Manila...

Cómpre resaltar aquí as comidas típicas do Entru-

dio, case todas a base de derivados do porco, como o 

botelo ou bandullo acompañado de patacas, chouri-

zos... ou as esterroxas do Carnaval ou do Entrudio, 

que eran tostas ou torradas de pan molladas en ovo, 

fritas na sartén e con azucre por riba.

bailes e instrUmentos mUsicais

 En San Ciprián de Hermisende para ameniza-las fes-

tas e os bailes de antano tocaban unha gaita autóctona 

chamada gaita tombal (en clave la). Algúns veciños 

aínda recordan a varios gaiteiros do lugar, entre eles 

ó Tío Nicanor (carpinteiro) e ó seu fillo Leopoldo. 

Estas persoas fabricaban, de forma artesanal, as gai-

tas coas que tocaban, e incluso violíns e guitarras. 

Tamén recordan ó señor Ovidio, que tamén tocaba o 

acordeón e o saxofón.

O fol desta gaita galega ou gaita tombal estaba feito 

cunha pel de cabrito ou mesmo dun can. As peles 

destes animais eran curtidas entre o esterco da corte 

da res. Para curtir as peles facíanlle un emboutado 

que consistía en emboutar ben a pel con pingo 

(graxa de porco) e despois enterraban a pel entre o 

esterco para que cocera. Logo xa se lle podía sacar 

ben o pelo. Unha vez que estaba limpa de pelo, xa 

se ataba e se lle puñan os aparellos para que soara, 

o punteiro, o ronco... O punteiro e o ronco estaban 

feitos de pau de uz. Con estas gaitas tocaban diversas 

melodías, pasodobres, muiñeiras, xotas, paseados... 

que se bailaban nas festas que se organizaban ou se 

improvisaban nas airas da aldea, nas cortes ou nas 

pallaregas cando facía mal tempo.

Outros instrumentos musicais, ademais da gaita ga-

lega ou tombal, eran o tambor, o bombo (feito de pel 

de burro pequeno), a pandeireta ou o pandeiro, de 

forma cadrada ou triangular. A berrona era un nome 

singular ou alcume co que se coñecía a gaita galega. 

O berimbau (berimbao), instrumento músico de fe-

rro con forma de ferradura cunha lingüeta ou lamia 

de aceiro no medio, tamén era coñecido na aldea.

Chocalleiro do veciño Lubián.

Rabel.
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contos

Estes relatos están reproducidos tal cal mos contaron 

os informantes, polo tanto, procurouse respecta-los 

trazos dialectais e a lingua autóctona do lugar.

os cen lobos

«Eiquí antiguamente as augas estaban soltas, había 

que andar de noute aquedando a auga prós prados 

pra regar, xa que iba outro detrás e quitábate a auga 

pro seu prado. Tu viñas tranquilamente pra casa, 

pensando ca auga regaba o teu prado e non era así, 

ó millor xa ta quitara outra persona, por eso había 

que ter conta dela. Por eso os vellos acordaron de 

partir a auga, e eso foi un descanso pra todos.

Bueno, pois equí contábase que alá en tempos foi 

un home a aquedar a auga on prado que estaba en 

Rebordelo, cerca dunhas leiras, e cueso cuando che-

gou alí empezou a ver lobos, e contou hasta cen 

lobos. E veu prá casa contándole esa hazaña a uis 

desta maneira:

–Onta noite fui a Rebordelo tapa-la auga e cuando 

cheguei alá vi cen lobos. 

–Home, carallo, serían mutos lobos, non serían tan-

tos -constestáronle os outros.

–Pois cincuenta eran -respondeule el.

–¡Home vai!, mira que cincuenta lobos non os hai en 

todo o terreno.

–Pois, cincuenta non serían, mais vintecinco eran.

–¡Home, vai! ¡Como iban a ser vintecinco lobos!

–Pois quince eran.

Según le iban porfiando el iba baixando o número 

de lobos:

–Pois, dez, eran. Pois cinco eran...

–Home, entonces non sería ningún.

Tanto o fastiadiaron, que ó fin díxoles: 

–Pois ou rata coveira ou marco de leira era».

o conto dos diezmos

«Bueno, pois eiquí antiguamente había un sistema 

de pagarle os diezmos á iglesia coma en todas as 

partes de España. Entonces, parece ser que o pue-

blo tiña unha certa queixa desas cousas, pois fa-

cíansele un pouquiño duras. De cada dez cestos 

de patatas ou de uvas tiñan que darle un ó cura e 

tamén un cordeiro de cada dez. Eso supuña unha 

diferencia grande pra vida do país. Entonces acorda-

ron que era mellor suprimir os diezmos, pero ó cura 

non le interesaba eso, non le conviñan esas cousas. 

Entonces, un día, un sábado pola noite, o cura i o 

sacristán colleron o santo, o patrón do pueblo, San 

Cipriano, e levérono pró alto do Camiño Novo, onde 

hai uis castiñeiros barbarísimos con trobas. Enton-

ces, meteron ó santo na troba dun castiñeiro, tendo 

conta del o sacristan pola parte de abaixo.

O domingo pola mañá o cura sempre tocaba á misa 

mui cedo e a esta misa acudía muta xente. Entrou a 

xente na iglesia e encontrouse sin o santo.

–¡Non vendes! Non querendes pagarle os diezmos ó 

santo, ahora anoxouse e marchou –dixo o cura.

Eiquí había unha costumbre de coller e marcharse 

pra Portugal, prá Moimenta ou pra outros pueblos. 

Entonces dice o cura:

–Pois..., seguro que marchou pra Portugal, temos 

que ir a buscalo.

E foron todos en procesión polo Camiño Novo arriba 

e iban cantando a dous coros, os homes a un coro i 

as mulleres autro, da seguinte forma:

–Santo favorito, vuélvete a nós. Los diezmos y primi-

cias ya te los pagaremos –contestaban as mulleres.

Entonces iban cantando eso e cuando chegaron 

cerca do cima do Camiño Novo, uis rapaces viron ó 

santo no buraco dun castiñeiro, de espaldas ó pue-

blo.

–¡Mirande donde está o santo! ¡Mirande donde está 

metido! -berraron os rapaces.

Gaita tombal con máis de cen anos 
de antigüidade.
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O santo seguía de espaldas ó pueblo, entonces o 

cura dicíale:

–Seguirle cantando, seguirle cantando, que inda está 

anoxado.

E os homes empezaban outra vez:

–Santo favorito, vuélvete a nós.

–Los diezmos y primicias ya te los pagaremos –con-

testábanle as mulleres.

Entonces, o sacristán íbale dando volta ó santo 

pouco a pouco según le iba cantando a xente. Pero, 

o alcalde, que era a máxima autoridad que había 

no pueblo, e sempre que había procesión ou había 

necesidad de que saíra, levaba o bastón, vai ó pé do 

santo e ameázao e dile: 

–O que tu merecías ben o sei eu, cara de carallo.

Dérase conta da trampa que fixeran o cura e o sa-

cristán».

a ovella quedarega

«Había unha vez unha ouvella que tiña por cos-

tumbre quedar rezagada do rebaño a pastar nunha 

leira que había cerca do pueblo. Alí quedaba ela i 

a cordeiriña que tiña. Mais unha tarde veu o lobo 

e díxole: 

–Vouvos a comer ás dúas.

Contestoule a ouvella:

–Pous mire señor lobo, antes de nada, voule a pe-

dir un favor, non teño gana de morrer en pecado 

mortal, se le parece súbase a aquel lombeiro e diga 

unha misa pola miña alma, pous non teño ganas de 

irme pró outro mundo en pecado mortal. Mentras 

tanto eu i a miña filla vámonos confesar ó pé da 

cruz que hai no monte e arrepentirnos de todo o 

mal que le fixemos ó dueño da leira durante tanto 

tempo.

Dito e feito, o lobo aceptou o trato e marchou a decir 

a misa, i a ouvella, i a cordeira a confesarse, mais 

cuando viron que o lobo estaba bastante lonxe, bo-

taron a escapar e dixo a ouvella:

–Desde que son ouvella ruza nunca agarrei tan 

grande escaramuza.

I a cordeira dixo:

–Desde que son cordeiriña nunca agarrei tan grande 

carreiriña.

I o lobo dixo:

–Desde que son lobo cano non direi máis misa en 

vano».

o conto do muíño

«En San Ciprián de Hermisende non se conocía a 

forma de moer o grao, non había con que moelo. 

Entonces aconteceu que nunha ocasión presentouse 

no lugar un señor que sabía como construír muí-

ños; estes muíños rastreiros onde a forza motriz é 

a auga. Entonces acordaron entre todos de ir facer 

un muíño, por que eiquí todo o que se facía era 

acordado polo pueblo, en común acordo de todos. 

Pero resulta que acaberon de construílo e puxéronse 

a moer e a todas esas cousas, pero a persona que 

o fixo non os enseñara como parar o muíño. Co 

muíño en marcha botáronle o grao e pecharon a 

porta. Ó día seguinte, cuando volveron a velo, xa 

acabara de moer e as pedras estaba unha contra a 

outra botando chispas. A persona que foi a recoller 

a fariña pensou que aquelo que estaba vendo eran 

cousas do demo. Cuando chegou á casa deulle aviso 

do que vira ó alcalde, e o alcalde tocou á audiencia. 

A audiencia foi en busca do cura e baixaron todos 

en procesión a ver o muíño por si se trataba de cou-

sas endemoniadas. Entonces o cura chegou alí, e o 

muíño seguía dando voltas sen grao que moer e bo-

tando mutas chispas. Entrou o cura no muíño e dixo 

uis responsos, pero este non le obedecía, non pa-

raba. Entonces, vendo que non le facía caso dixo:

–Pois xa que non respetas as miñas palabras has 

respetar a miña corona.

E agachou a cabeza e púxoa contra a pedra, creendo 

que desta maneira se detería. Pero a pedra, como 

andaba a tanta velocidá, segoule a cabeza nun san-

tiamén. A xente que estaba presente, vendo o acon-

tecido, escapou por onde pudo, pero unha vella, que 

non deu corrido á par coa outra xente, caeu e foi 

atrancarse na canle. Entonces, como non chegaba 

auga ó muíño coa vella deitada na canle, o muíño pa-

rou ó momento. No sucesivo, cuando os veciños ti-

ñan que arreglar o muíño, collían unha vella e atran-

cábana na canle e desta maneira paraba o muíño».

conto adiviñatorio

«Estaba unha muller guardando os porcos nun la-

meiro e de paso fiando. Veu un home cara o lugar 

que traía un burro de ramal porque era costa abaixo, 

e ó chegar onda muller díxole:

–Buenos días coa súa pondonesa.
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–Buenos días coa súa verguiña tesa -constestoule ela.

–Déixeme meter o meu longo no seu redondo. –

díxole el.

–Non to deixo meter que inda está rapado, xa to 

deixarei cuando estea brotado. Vamos pra casa a 

comer dulce do cu, mentras se coce un berimbau 

-contestoule ela».

A explicación deste pícaro conto é a seguinte: Pondo-

nesa: a roca coa que estaba fiando a muller. Verguiña: 

o ramal tirante do burro. Longo: o burro. Redondo: o 

prado ou lameiro que estaba recén segado. Dulce do 

cu: o mel que fan as abellas. Berimbau: chouriza ou 

embutido feito de coiros. Recibía este nome por que ó 

morder a chouriza estiraban os coiros e non rompían.

lendas

lenda do Castelo de rechouso

«No Castelo de Rechouso había un tesouro escon-

dido. Decía a xente que había unha raposa pintada 

nunha fraga, e que ó pé da raposa había un gran ha-

ber. Tamén decían que no Castelo había unha moura 

encantada, que todas as mañás saía do seu escondite 

e que se puña a peinar o pelo cun peine de ouro, 

sentada nunhas fragas. Que para poder ver á moura 

había que ir ó romper o día, que era cuando ela saía 

a tomar o sol no alto da fraga.

No lugar hai unha fraga que le chaman A Capilla 

cun buraco bastante grande por debaixo, que en 

tempos debeu valer de refuxio de contrabandistas e 

dos escapados da guerra. Contan que en certa oca-

sión andaban por alí dous rapaces coa res, e que 

estaban xugando entre as fragas, escondéndose un 

do outro, cerca deste buraco, no que se sinten caír as 

pingadas de auga alá no cabo. Este buraco sempre 

está mui oscuro e cheo de arañois.

Bueno, o caso é que un dos rapaces xa conocía a 

Capilla e estuvole enseñando aquelo ó outro rapaz, 

que entrou no buraco hasta un sitio que hai estreito 

e logo ensancha. O rapaz meteu a cabeza pra ver o 

que había máis arriba, non se conformou con velo 

desde abaixo, pero foi pra sacar a cabeza e non foi 

capaz, quedou preso polas orellas. Ben tirou pra 

baixo, axudado polo outro rapaz, pero non había 

maneira de cacar a cabeza dalí. Entonces díxole o 

outro rapaz ó que estaba preso:

–Mira, teño que ir ó pueblo a buscar un pico pra ver 

de soltarte daí, senón non hai forma. E teis que ter 

cudado si vén o lobo, que é capaz de te comer, pous 

mentras eu vou quedas eiquí tu solo.

–¿E eu como sei si vén o lobo? -díxole o que estaba 

coa cabeza metida no buraco.

–Pous mira, teis que baixar os pantalois, xa que o 

lobo sempre ten a nariz mui fría, a punta do fuciño 

mui fría. Así que cuando notes frío nas nalgas é que 

se trata do lobo, que te está cheirando -contestoule 

o outro.

O rapaz marchou e chegou ó fondo do Castelo onde 

hai un manantial bon, que sai no medio dunhas 

fragas, e como era de inverno a fonte estaba chea 

de carouxo (xeo). O rapaz estuvo esperando a dar 

tempo, que parecera que chegara ó pueblo, e colleu 

un bocado de carouxo na mau e foi onda o outro 

rapaz que tiña os pantalois baixados e arrimoule o 

carouxo ás nalgas. Ó rapaz que estaba preso non se 

le acordou outra cousa co lobo cuando sentíu aquel 

frío no cu. Co medo pegou un tirón e sacou a cabeza 

do buraco, pero as orellas din que le quedaron alí».

lenda da Fraga das Ferraduras

A denominada Fraga das Ferraduras é unha rocha 

de cantería de grandes dimensións, situada a oeste 

do próximo Castelo de Rechouso, na Chaira da Ca-

chena e a pouca distancia da Vrea Vella, nos lindei-

ros de San Ciprián con Castromil. É bastante plana, 

que ao longo da súa superficie ten varios gravados 

de distinta temática: ferraduras de distinto tamaño, 

cruciformes, figuras humanas a cabalo...

A lenda fai referencia a que debaixo da fraga hai 

valiosos tesouro escondido e que as ferraduras son 

as marcas que deixou o cabalo de Santiago Apóstolo 

cando estivo por estas terras. Contan que dunha vez 

un paisano de Castromil foi á feira a Vinhais e que 

alí uns portugueses lle comentaron si sabía onde se 

atopaba a Fraga das Ferraduras, ao que el lle res-

pondeu que si, que lle era coñecida. Resulta que 

os tales portugueses viñeron unha noite na procura 

do tesouro, levando cousas de gran valor, dise que 

unha mula cargada de moedas de ouro e prata; que 

a mula rebentou antes de chegar a Vinhais por causa 

da pesada carga que transportaba. Por iso, nun canto 

da fraga é visible un furoco, lugar de onde suposta-

mente sacaron os haberes.
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relatos

os zapatos do concello

Antigamente na parte de San Ciprián de Hermisende 

utilizaban de calzado zocas de madeira abertas e za-

mancos. Tamén se conta que en tempos antigos no 

lugar había un par de zapatos que eran propiedade 

da veciñanza. Este calzado era denominado zapatos 

do concello, e era posto polos veciños que se tiñan 

que desprazar a outros lugares para resolver asuntos 

relacionados coa aldea.

«Porque eiquí había que ir andando á Puebla de Sa-

nabria... Había que ir a campo a través, ya había 

que saír cedo, inda de noute. Porque daquela cobrá-

banse os consumos e despois había que ir a entregar 

o diñeiro á Puebla de Sanabria, ou tamén se iba para 

arreglar cualquera cousa do pueblo. Entonces com-

praban uis zapatos, de material e suela, pra todo o 

pueblo, i o que iba con misión do pueblo, con asun-

tos do pueblo, levaba postos aqueles zapatos”.

conto sobre os zapatos do concello

«Cóntase que nunha ocasión saíron unhos prá Pue-

bla de Sanabria a dereito pola Serra, ben de noute, 

aínda estaba escuro. E un deles levaba os zapatos do 

concello na mau. Iba descalzo pra pra non gastar os 

zapatos do concello. Entonces o que levaba os zapa-

tos, como non se vía, deu un tropezón e mancouse 

no dedo gordo dun pé, e dixo: -Vale máis dar no 

meu dedo ca no zapato do concello. Prefería ir des-

calzo porque así non rompía os zapatos do pueblo, i 

o dedo xa le curaría».

Do outro lado da raia, en terras de Vinhais, tamén se 

recolleu o mesmo conto da seguinte forma:

«Como em quási todas as povoações, havia na Mo-

freita os sapatos do concelho, só usados em serviço 

público. Tendo perdido un sapato, quando marcha-

vam da sede do concelho por ordem da autoridade, 

levavam só o outro calçado, e ao darem uma topada, 

como aqui se diz, com o pé descalço em alguma 

pedra, diziam: “antes no pé que no sapato do con-

celho». 3

as señas e outras crenzas

«Dice que eiquí había mutas eguas, parece 

ser que as casas máis pudientes tiñan ca-

ballerías, que era o transporte que había, i 

e dice que cuando chegaba a mañá estaba 

a crin das eguas toda trenzada, enredada. 

A xente decía que eran cousas do trasgo. 

Tamén había os trasguiños (outro demo 

pequeno), o demo, o satanás, o anamigo... 

e a xente creía neles. Muta xente decía que 

se le aparecía o demo, e por eso había di-

tos coma este: –Si eres deste mundo dime o 

Gravados da Fraga das Ferraduras.

3. Cf. P. Firmino; Folklore de Vinhais, p.288.
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que queres, e si eres do outro vaite pró inferno, que 

le decían cuando se le aparecía un ser destes. Aquela 

xente tamén creía nas señas e noutras cousas, con-

tan que había unhas xentes que tiñán un criado pra 

guardar a facenda e que tiñan unha casa no monte, 

nas Malladicas, e que en certa ocasión, no mes de 

xaneiro, este criado estaba durmindo coas vacas 

naquela casa, cuando de repente chameron por el, 

polo seu nome, ahora non recordo como se cha-

maba, e dice que le dixeron:

–Vais á casa, e dícesle ós meus fulanos que debaixo 

de tal sitio hai unhas perras e que le mando decir 

unha misa que teño ofrecida.

E cuando o criado foi pró outro día ó lugar pra 

cumplir o recado, dice que le estaba a ama morta. 

Aquelo foi unha seña, un aviso. Esto eran cousas da 

xente, pero eu non creo nelas».

¡prudencio, quita a tabla!

«En tempos eiquí viñan varios xastres a coser; viña 

un chamado Tío Manuel, de mote Pata de Pau, que 

era de Santigoso (A Mezquita). En San Ciprián tamén 

había varios xastres famosos, entre eles o Tío Ale-

jandro, que era natural de Montouto (Portugal), que 

estaba casado eiquí, e tamén o Tío Prudencio, do 

que se conta unha anécdota graciosa, pois cuando 

iba a traballar polas casas era mui bromista. Unha 

vez seica estaban rifados el i a súa muller chamada 

Madanela, e cueso, como daquela a miseria era tan 

grande, non había camas pra todos; cuando estaban 

rifados puñan unha tabla no medio dos dous. Era 

a separación. Bueno, estaban así deitados, i a Tía 

Madanela, que estaba un pouco acatarrada, foi e 

estornudou.

–¡Jesús, María y José! –díxole o Tío Prudencio.

–Prudencio, quita a tabla -contestoule ela.

Esto foi a causa de que se amigaran outra vez».

relatos sobre o lobo

I 4

«Basilisa, a miña abuela paterna, tiña unha cordei-

riña que a criaba á tela (ó cacho). E unha vez que es-

taba coa res nun prado do Tómbaro subiuse a unha 

fraga que había alí. Entonces a cordeiriña, que xa 

andaba, véusele pró regazo, pró colo. E cuando es-

taba coa cordeiriña no colo, facéndole un collar con 

uis fíos encarnados, mirou pra baixo da fraga e viu 

ó lobo que le estaba mirando. Ela asustouse e soltou 

a corderiña, que foi caír onde estaba o lobo. O lobo 

colleu a cordeira e marchou con ela».

II

«Acórdome dunha noute de inverno que había lúa 

coma si fose de día. Fuí alí arriba, a tapar a auga a 

un prado da Canle e levaba a escopeta comigo. Iba 

a tapar a auga que andaba solta. Tapei a auga e sen-

teime a fumar un cigarro, cuando de repente vexo 

pasar un lobo. Dalí a un pouco outro. Eu quedeime 

parado xa que, aunque tiña a escopeta cargada, non 

os tiña a tiro, pasaban lonxe, entre unhos castiñei-

ros. Estuve así un pouco e cuando me pareceu, so-

bre as tres ou as cuatro da mañá, collí e vin pra casa. 

Pero, cuando baixaba polo camiño abaixo, ó pasar 

unha caldeira que cruzaba o camiño, vexo que saía 

auga por alí, i esa auga cortara eu abaixo, pra outro 

prado que le chamamos a Costa. Dixen pra min ¡xa 

me quitaron a auga!. E fui a pasar pra encima dun 

pau que había atrancando un caneiro (portelo). Es-

cancheime encima do pau e pasei pró outro lado. 

Xusto, cuando paso pra dentro do caneiro, ¡zas!, un 

lobo que baixa, pero... claro, aunque levaba a esco-

peta cargada, non me deu tempo a tirarlle; o lobo 

escapou polo prado arriba. Por si volvía, estuve es-

perándole máis de media hora metido nunha troba 

(burato) dun castiñeiro que había na borda do ca-

miño, desconfiando de que viñan os lobos tras de 

min, pero os lobos non volveron. Deberon escapar 

ó verme a min».

III

«Antiguamente eiquí había mutos lobos. De noute 

sintíanse aluar no monte desde as casas, daba grima 

escutalos. Polos montes de Rechouso e a Cachena 

andaban a montois. Cuando eramos uis rapazaños e 

ibamos co rebaño da res era raro que non se vira o 

lobo, pra onde quera que se fora, víanse manadas de 

dez, de sete, de cinco... o difícil era ver un sólo. No 

tempo da guerra e da posguerra era frecuente ve-

los. No inverno, cuando o ganado baixaba da serra, 

4. Aportados polo Sr. Horacio Rodríguez.
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eles non tiñan que comer e baixaban ós pueblos en 

busca de comida. Había veces que nos mataban os 

cais e algún rixelo do rebaño ou os que quedaban 

amagotados no monte. Nunca se custou que mata-

ran a persona algunha, tampouco nunca i o escutei 

ós vellos. O lobo escapábale á xente, si le batías 

coa aixada contra cualquera cousa escapaban. De 

noite brillábanle os ollos coma outros animales e 

presíntese a súa presencia, pero eso é o medo. Hai 

quen dice que le hinchan os fégados, eu non o creo. 

Tamén dicen que levan as ouvellas ó lombo, eso é 

mentira, pois, aunque ten inteligencia, non está do-

tado para levar ás costas unha ouvella. Si pode e ten 

tempo non a mata, colle á res polo pescozo e leva. 

Eu anduve cuatro anos coa res e nos cuatro anos 

vile levar mutas ouvellas ó lobo e mutas cabras. Si 

le poden botar o dente e non a matan no momento, 

cóllena polo medio coma un can cuando leva un 

coello. Cuando atacaban ó rebaño entre varios, pri-

meiro iba un, mentras os outros quedaban achanta-

dos. Dunha vez, eu vinle partir un castrón a dous, 

un tirou por cada lado hasta que o partiron».

IV

«Cuando ibamos coa res ó monte era fácil ver ó lobo. 

O día que non te saía o lobo facíase estraño. Un che-

gaba a familiarizarse con el, aunque nos levaba mu-

tas ovellas do magote. Dunha vez cheguei a ver hasta 

a dez xuntos nunha manada, iban por unha ladeira 

arriba tras dun can, non se vian máis ca lobos. Eiquí 

facían muto daño, pois daquela había muto ganado. 

Eu acórdome aí, a un rapaz que le mataron 32 ou 33 

ouvellas que se le quedaran etraviadas unha noute. 

I autra rapaza, compañeira miña, que andaba con 

outro magote, quedáronsele sete ovellas no monte, 

i e cuando fomos pro outro día, acompañados dun 

can que eu tiña mui bon, fui eu por onde viñéramos 

e cuando cheguei a unha fragas achei as sete ovellas 

alí mortas, estaban esbandulladas, coas tripas fóra, e 

non comeran ningunha. E se conoce que unha da-

quelas ovellas estaba pra parir e pariu unha cordei-

riña, i a cordeiriña estaba viva, escondida ó pé dunha 

fraga. Trouxérona e criárona á tela, e fezo unha ouve-

lla mui boa. Destes casos podía contar mutos».

V

«Eiquí non había cortellos pra cazar lobos, pero creo 

que en todo Sanabria e Carballeda hai unhos cin-

cuenta cortellos dos lobos. Hai un dito mui curioso 

do Cortello de Lubián que fala de que en tempos 

foron ó cortello a levar unha ouvella de reclamo, 

que berrera, pra que o lobo viñera. I e caeu un lobo 

no cortello e pro outro día cuando foron alá estaba 

o lobo dentro. Bueno, baixaron a avisar ó pueblo 

pra ir alá e collelo vivo. Entonces, como nos pueblos 

siempre hai quen se destaca, creendo ser máis va-

lente cós outros, vai un e dixo: 

–Pois vou eu a por el.

Tirouse dentro, máis o lobo veuse el e tuvo que es-

capar, non daba feito pra saír. Os outros botáronle 

a mau na borda e subírono pra riba, i o lobo inda 

esgarrabouñou por el arriba, resbalando na parede. 

Cuando estaba arriba díxole un:

–Carallo, eres ben valente, si fora eu escagazábame 

todo. 

E dile el:

–Logo en qué pensais que resbaraba o lobo –cagárase 

todo co medo».

1936: o xeneral caminero pasa polo 
lugar

Na memoria dos veciños da zona ficou memorizado 

un feito un feito singular que aconteceu cando estalou 

a Guerra Civil: a viaxe que por estas terras realizou 

o xeneral Caminero en dirección a Portugal. Cóntase 

que, para non ter problemas no país veciño, este per-

sonaxe deixou agochadas, nunha paraxe imprecisa 

da zona fronteiriza, entre outras cousas, varias armas 

e certa documentación militar.

I

«Era de vrao, sobre o dazaoito ou vinte de julio de 

1936, viñamos muta xente polo camiño, dúas cuadri-

llas da seitura, unha diante da outra, acórdome que 

eu viña coas vacas, daquela tería sobre dez anos. 

Vimos vir cara nós un home montado nun burro pe-

queniño, era un home grande, inda le arrastraban as 

pernas. Ó chegar á Centinela, onde había unha fonte 

no camiño, cruzámonos con aquela xente, o home 

montado no burro e creo que outros dous máis que 

o acompañaban, aquel home preguntoule a un que 

traía a bota do viño vacía colgada dos hombros:

–¿Y usted que lleva ahí? –Aire –díxole.

–Aire es lo que llevo yo –contestoule el.

A bota, como era contra a noute xa estaba vacía, había 

o costumbre de inchalas de aire pra que non se pega-
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ran. E seguiron camiñando cara á Moimenta, xa era 

sol posto, xa empezaba apardecer. Os homes que o 

acompañaban debían ser de Lubián. Non sei o tempo 

que estuvo na Moimenta nin en que casa parou.

Resulta que co tempo, ó terminar a guerra, chegoule 

unha carta a un veciño informando de que nun sitio, 

ó pé da fraga tal, había varias cousas escondidas. A 

carta creo que era da filla do general e a fraga está 

indo pra Castromil, eu vi a carta, creo que falaba de 

documentación e de tres pistolas; eu nunca tuve cos-

tancia de que se recuperara eso... a carta igual veu 

eiquí por medio dos guías, daríanle a dirección.

A fraga ten un nombre, chamámosle a Fraga Ca-

baleira, e o camiño á Moimenta pasaba por cerca 

da fraga; é unha fraga e encima ten outra coma un 

peón, é máis estreita abaixo cá riba, ten un apoio e 

despois abre» 5

II

«Cando estallou a revolución o general Caminero, 

que estaba de capitán general de León, tratou de es-

capar a Portugal, e en Puebla de Sanabria tomei eu 

parte. En Puebla de Sanabria detuvérono e despois 

levárono pra Lubián. El viña nun Hispano Suíza, con 

outro general, un comandante e dous chóferes. Os 

dous chóferes despois inda estuveron por eiquí. Iban 

escapando todos, porque o general Caminero estaba 

de viaxe de inspección por Galicia e cuando chegou 

a León atopou todo sublebado. Os amigos i a familia 

axudárono como puderon pra que escapase. Entre 

Puebla de Sanabria e Calabor detuvérono os obreiros 

do ferrocarril e despois levárono pra Lubián, e deiquí 

marchou a Portugal. De Portugal pasou a Valencia. 

Bueno, o caso é que entre Castromil e San Ciprián 

hai unha zona que chaman Castelo de Rechouso, 

cerca donde pasou o general, camiño da fronteira. 

Co general ía o “cometa” do sindicato. ¿Cómo el arre-

glaría as cousas, ou faría?, pois o general deixou es-

condido un “tesouro” en Rechouso, que eran todos 

fondos da capitanía. Eso foi verdai, os demais non se 

enteraron como fixo. A ese general certo día levouse 

á Acibeiros, alí había un taberneiro de San Ciprián 

e entre eles colleron algo de confianza. O general 

collera o lugar como punto de residencia.

Pasou todo aquelo, o general morreu da súa pro-

pia morte, non morreu na guerra, pero, co paso do 

tempo, á filla do general apareceulle un documento 

do tal tesouro que estaba escondido en Rechouso. A 

filla non tuvo a quen dirixirse máis có tal taberneiro, 

preguntándolle:

–¿Conoce un lugar que lle chaman Castelo de Re-

chouso, no cual hai unhos rebolos entre unas pe-

dras?

–Si, –contestoulle o taberneiro.

–Pois, aí quedou todo o tesouro da Capitanía, que 

según dicen os documentos de meu pai hai bastante 

diñeiro para nós os dous –díxolle ela.

Pero, nesto morreu o taberneiro. Naquelo uis de 

San Ciprián, que foran á casa da muller por medio 

doutro, van e atopan a carta. Foron ó Castelo de 

Rechouso en busca do tesouro. Barrenaron a pedra 

pero non atoparon nada. Non deron co diñeiro por-

que aquel lugar era unha primeira referencia que 

logo enlazaba con outras a distintas distancias» 6

adiviñas
 

Aquel home meteu seu couso na miña cousa

e cuando foi pró sacar díxenle:

- Hai, Tí home, déixeo estar quinda está a pingar.

(O aceiteiro botando aceite na aceiteira)

Co pico pica,

co cu apreta,

e co que le colga

tápale a greta.

(Muller remendando un roto coa agulla)

Cuatro caballitos van para Francia,

unos tras de otros y nunca se alcanzan.

(O sarillo)

Cuatro rondamontes,

cuatro cichafontes,

dous turuluros

e un dale dale.

(A vaca)

Gordo lo tengo,

más lo quisiera

que entre las piernas

no me cupiera.

(O cabalo)

5. Inform. Sr. Horacio Rodríguez.
6. Inform. Sr. Cándido Losada, A Vilavella, A Mezquita; entrevista 31-12-95.
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Mi abuelo y mi abuela

fueron juntos al pajar;

cuanto más se la metía

más tiesa se le ponía.

(Estaban enchendo un xergón de palla)

A mi me llaman Juan Pesares

y de mi todo el mundo se fía

porque llevo los dinguilindares

colgados en la barriga.

(A romana)

Tras de una puerta vi hacer

sacar y meter, dar de barriga

y aunque lo diga no es picardía.

(Tecedeira tecendo)

cantigas

cantiga de reis

De Oriente salen tres reyes,

todos tres en compañía,

no preguntan por posada

ni tampoco por comida,

preguntan por los portales

donde el Rey nacido había.

-¿De quien es aquel sombrero

que relumbra en la cocina?

-Es del señor José,

que por muchos años viva.

-¿De quien es aquel pañuelo

que relumbra en la cocina?

-Es de la señora Manuela,

que por muchos años viva.

A Fraga Cabaleira.
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os reis do ti macario7

Eu asim que eiquí cheguei

logo puse o pé na escada

logo o meu corazón dixo

que eiquí mora xente honrada.

¿Onde vam as tres Marías

de noite polo luar?

Preguntan por Jesucristo

sim o poderen achar.

Foron dar con el a Roma

revestido no luar,

cun cáliz douro na mau,

misa nova quere cantar.

cantigas da seitura:

Alta vai a lúa alta

coma o sol a mediodía;

máis alta vai a Nosa Señora

cando para Belén ía.

 ________

Miña mai mandoume á fonte,

á fonte do Salgueiriño;

mandoume lavar a xarra

coa flor do romeiriño.

Eu fregueina con area

e quebreile un bocadiño.

–¿Que ficeste, oh, picarona,

onde tíña-lo sentido?

Non o tiñas tu na roca

nin tampouco no sarillo,

tíñalo naquel mancebo

que andaba de amores contigo.

cantiga da malla:

La sirena de la noche 

y la clara de la mañana 

tienen unha hija bastarda. 

La pretenden condes y duques, 

caballeros de honra y fama.

La niña como és discreta 

 a todos los desengaña:

unos que ya son viejos, 

otros que no tenían barba y

otros que no tenían puño 

para manejar la espada.

cantiga que fala do liño:

–¿De donde vienes Ana?

–Veño da montaña,

de ver o meu liño

si ten boa graña (bagaraña).

–¿De donde vienes Ana?

–Veño donde eu quero,

de facerle a cama

ó ladrón do crego.

canción de berce:

¡Oooh, meniño, ooooh,

 no chores, meniño non chores

que teu pai foi ó eiró,

túa mai pola tabureta.

Non chores, meniño non chores,

que xa vén a darte a teta,

ooooh, ooooh, ooooh...!

a voda do piollo e a pulga

O piollo i a pulga queríanse casar,

non tiñan pan nin viño para na voda festexar.

Saíu a formiga la do seu formigale,

siga esa voda, pan non ha faltare.

Pan da nosa vida, xa o non tememos

viño da nosa vida ¿donde lo arranxaremos?

Saíu o mosquito la do seu mosquitale,

siga esa voda, viño non ha faltare.

Viño da nosa vida, xa o non tememos,

galiña da nosa vida ¿donde nos la arranxaremos?

Saíu a raposa la do seu raposale,

siga esa voda, galiña non ha faltare.

7. O Ti Macario era un home portugués que en tempos ía polo lugar pedindo esmola. Este peculiar personaxe contáballe contos ós rapaces e coplas 
coma esta titulada “Os Reis do Ti Macario”.
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Galiña da nosa vida, xa a non tememos,

carneiro da nosa vida ¿donde nos lo arranxaremos?

Saíu o lobo la dos seus lobales,

siga esa voda, carneiro non ha faltare.

Carneiro da nosa vida, xa o non tememos,

gaiteiro da nosa vida ¿donde nos lo arranxaremos?

Saíu o grilo la do seu grilare,

siga esa voda, gaiteiro non ha faltare.

Gaiteiro da nosa vida, xa o non tememos,

bailador da nosa vida ¿donde nos lo arranxaremos?

Saíu o sapo la do seu ortigal,

siga esa voda, bailador non ha faltare.

Saíu o sapo la do seu buraco,

siga esa voda, danzo eu por tres ou cuatro.

refraneiro

AbundAnciA

-Ano de herba, ano de merda.

Allo

-O bon allal hai que sembralo no mes de Natal. 

-O que queira un bon alliño que o semente no San 

Martiño.

-No Natal, pico do pardal (xa o allo ten que aguilloar, 

que comezar a saír).

AndAr

-Pra andar ben, pouca cama, pouco plato e muta sola 

de zapato.

-Vale máis arrodear que mal atallar.

AnimAis perigosos

-Si te morde a denidela, prepara a sabatela.

-Si te morde o alicante, vaite ó cura que te cante.

-Si te morde o escouprón, prepara o aixadón.

-Si te morde o vivirón, prepara o aixadón.

cAlidAdes

-A guapura está nas putas, a forza nun galapán (mozo); 

a boa leña está no monte onde os carros non van.

-Presunción e auga bendita cada un pode coller a que 

queira.

cuco

-Entre marzo i a abril si o cuco non canta, o cuco é 

morto ou a fin vai a vir.

dAr/prometer/ofrecer

-O que se le dá ó rato, vale máis darlo ó gato.

-Ós santos non prometas, i os rapaces non ofrezas.

desconfiAnzA

-Sol madrugador, home rezador e soldado por tres, 

cágome nos tres.

díAs e meses do Ano

-A auga de san Xuán tolle o viño e non dá pan.

-A auga da santa Mariña na tunlla fai fariña.

-Día da Ascensión, leva a cunca no cerrón.

-Día da santa Cruz, muxe a cabra tras da uz.

-Marzo iguarzo, a noute co día i o pan co chaguazo; 

na mediada, non na entrada.

-Mes mediado, mes asomellado.

-No mes de xaneiro súbete ó lombeiro; si veis verde-

gar bótate a chorar; si veis negrexar bótate a cantar.

-Si a lúa de marzo vén tronada, sembra o liño nunha 

fraga.

-Si o marzo marcea, non queda cabra nin ovella, nin 

can encarrancado, nin pastor enzamarrado.

dificultAde

-Do cereixo ó castaño ben me amaño; o peor é do 

castaño ó cereixo, aí é onde eu me queixo.

-Vale máis arrodear que mal atallar.

-Vale máis arrodear que asnear.

enfermidAdes

-O mal i o ben á cara vén.

-O que non se queixa do bazo, queixase do espi-

nazo.

espreitAr

-O que espreita gateiras oie das súas canseiras.

fiAr

-Fiadeira que dalto fía, o fuso le cai i o cu le asubía.

fillos

-Os fillos das miñas fillas meus netos son, que os dos 

meus fillos serán ou non.

-Ós fillos dicen que hai que crialos cos dentes, non 

coas enxivas (hai que crialos cuando un é novo).

gArAvAnzos

-Os garbanzos polo san Marcos nin nacidos nin no 

saco.
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Home

-Home de mutos oficios, pobre seguro.

-Home pequeno fol de veneno.

-Home xeireiro (o que anda ó xornal), nin boa tunlla 

nin bon palleiro.

imitAción

-Alá donde fueras fai como vieras.

liño

-Si a lúa de marzo vén tronada, sembra o liño nunha 

fraga.

lobo

-No abril a loba no cubil; no maio xa sai ó tagallo; no 

san Juán revólvese ó can; na santa Mariña xa leva a 

cordeiriña.

lume

-O lume ó pé da estopa, vén o Diablo i a sopla.

morte

-A pena é polo que morre si a bon mundo non vai, 

que o que eiquí queda logo come, logo bebe, logo a 

pena se le vai.

muller

-A muller i a ensalada si non é ben aderezada non vale 

nada.

 

necesidAde

-Eiquí a fame entra nadando.

obrigA

-Solteiro flaco e casado gordón, ningún dos dous 

cumple coa súa obligación.

pAn

-Á porta do rezador non poñas o teu pan ó sol; i o do 

que non reza nada, nin pan nin a cebada.

-Sémbrame en po e de min non teñas dó.

 pAstor/-A

-Dito dunha pastora: Coa flor da carqueixa i a xesta 

negral a res do meu amo ben fartiña vai.

-Pastor de preguiza por non dar un paso logo dá trinta.

pedir

-Non pidas a quen pediu, nin sirvas a quen serviu.

pescAdor

-Home de caña, non come do que gaña.

pitA

-A pita onde ten os güevos, ten os ollos.

presumir

-Muto presumir, pouco valer.

sAber

-Muto falar, pouco saber.

sArAmpelo

-O sarampelo, tres veces ó capelo.

seiturA

-Home da barca e muller de criatura, fóra da miña 

seitura.

souto

-O que planta un souto, planta pra outro.

-O que queira ter bo souto que o plante cando lle 

caiga a folla ó outro.

-O souto ten que o plantar outro.

o tempo/ o tempo e os meses

-Este tempo louco tanxe outro.

-Maio me molla, maio me enxuga e maio me dá unha 

boa sacuda.

-Marzo airoso, abril chuvioso, sacan a maio florido e 

hermoso.

-Na semana de Ramos lavarás os teus panos, que na 

de Pasión lavarás ou non.

-Natal quítale o sebal; xaneiro quítale o sebeiro; fe-

breiro aprétale a grupa i o marzo vólvele a culpa.

-Non te fíes do estrellado cuando o nabo está esfo-

llado.

-Si marzo maiea, no maio saravea.

-Xaneiro xeeiro, febreiro unha raza de sol e outra de 

bulleiro; no marzo nin o rabo do burro mollado; no 

abril augas mil coadas por un mandil.

-Xaneiro xeeiro; no febreiro unha raza de sol i 

outra de bulleiro; no marzo nin o rabo do burro 

mollado; no abril augas mil; maio pardo; san Juán 

claro; a santa Mariña é a máis fodidiña; no agosto 

refresca o rostro; no setiembre ou seca fontes ou 

leva pontes; no mes de Santos neve polos cantos; 

non san Andrés saravea outra vez; no natal chover 

e nevar.
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ter

-Nada teis, nada vales.

-Tanto teis, tanto vales.

trAbAllo

-Nesta terra terruca o que non traballa non man-

duca.

-Vale máis non facer nada que arar na terra mollada.

vAlíA

-Tras de min virá quen bon me fará.

-Vale máis onza de trato que libra de traballo.

XustizA

-Auga (chuvia) de mañá e xusticia de tarde, non hai 

que temblarle.
Rúa das Carballas.
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A TOPONIMIA

De contado pasamos a facer un pequeno estudio da 

toponimia de San Ciprián de Hermisende, da que re-

collemos máis de douscentos nomes. Dividimos os 

topónimos en varios apartados, por temas, para que 

resulte unha mellor comprensión dos mesmos. A 

traveso destes nomes fosilizados nos seus contornos 

comprobamos una vez máis o seu vencello galego, 

de fala e cultura xeral.

agricUltUra-traballos

BoUZas (célt. *baudea). Unha bouza é un terreo 

con matogueira, toxos, xestas, uces... O topónimo é 

moi común por Galicia adiante.

cacHeNa, a- (de cacho lat. cacculu). Esta paraxe, 

segundo testemuña da xente, na actualidade é un te-

rreo de monte, anque en tempos pasados din que 

alí houbo unha leira. Outros nomes relacionados co 

lugar son A FONTE DA CACHENA e A CHAIRA DA 

CACHENA. Algúns dicionarios definen a palabra ca-

chena coma unha medida para áridos ou líquidos, 

menor ca unha conca. Coma outras medidas para 

áridos ( ferrado, fanega...), seguramente pasou a 

usarse como medida de superficie, a partir do seu 

emprego para designar unha superficie que produ-

cía un ferrado, unha fanega ou unha cachena de ce-

real ou doutro produto. Pode que o uso de cachena 

como medida veña do nome dun antigo recipiente 

e que posiblemente derive de cacho (recipiente, ca-

charro, cazo...).

caNceLada (de cancelo, lat. cancellu= ‘reixa’). 

Cancelo, cancela: especie de porta sinxela feita de 

táboas ou de paus que se coloca na entrada dunha 

leira, prado... Este topónimo tamén queda aclarado 

no apartado da arqueoloxía e da historia.

ceLeIrÓs (lat. cellariu > cellariolos). Segundo infor-

macións recollidas na aldea, na paraxe de CELEIRÓS 

había unha vimieira grande da que traían as vimes 

para facer os cestos da barrela (cestos barreleiros), 

que tamén recibían o nome de celeiros ou celeiros 

da merda, onde antigamente se almacenaba a roupa 

lixada. Sendo este o motivo que orixinou tal nome 

(segundo algún veciño). Celeiro, entre outras cousas, 

designa a un lugar onde se gardan os cereais; tulla.

coLMeares, os- (lat. culmu). Un colmear é un 

conxunto ou grupo de colmeas, onde as abellas fa-

brican o mel.

cortIÑeIros, os- (de cortiña, lat. cohortinea). 

Hai que relacionar cortiñeiro con cortiña, que trata 

dun terreo de boa calidade, xeralmente preto da 
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aldea, no que se sementan legumes. Normalmente 

estes terreos están valados. Polo tanto cortiñeiro é 

un derivado de cortiña, “unha terra de labrar, xeral-

mente cerrada sobre si”.

coUto, o- (lat. cautu ‘lugar cercado’). É un prado 

comunal, propiedade da aldea, preto das viñas, onde 

se botaba a facenda cada segundo ano, mentres se 

vendimaba.

cUNca, a- (lat. conca). Debe aludir, igual que ca-

chena, á medida de superficie, á cantidade de cereal 

que se sementaba na leira, que se medía en cuncas.

escoIra, a- (lat. scoria). Escoira, escoura ou o cast. 

escoria é a sustancia formada polas impurezas que 

sobrenada no crisol de fundir metais. Posiblemente o 

topónimo designará o lugar onde antigamente bota-

ban as escoiras os ferreiros que traballaban na aldea.

FaceIrIÑa, a-. Este top. trata dun diminutivo de 

faceira ( face, lat. facie). Son fincas que se adican a 

varios cultivos como por exemplo: patacas, millo, re-

molacha... O top. faceira é moi común no Sueste de 

Ourense.

Horta da casada, a- (lat. horta). Unha horta 

é un terreo onde se cultivan hortalizas e legumes. 

Neste caso o topónimo vai acompañado dun nome 

referido a unha muller, casada; a dona da horta.

LeIras da caBaLeIra, as- (lat. glarea ‘pedrega-

llo, cascallo’). Terra de labradío. As Leiras da Caba-

leira están situadas a oeste do lugar, predo da FRAGA 

CABALEIRA, singular pedra que lle dá nome; hoxe 

en día estas leiras non se traballan.

PoULo dos MeXacaIs, o- (lat. pabulu ‘pasto, 

ramallada’). Poula-o, é o terreo que se deixa des-

cansar un tempo despois de cultivalo. MEXACAIS, o 

outro nome que acompaña a este topónimo, refírese 

á planta do mexacán, unha planta de follas lanceo-

ladas, con pedúnculos que botan un zume branco 

cando se cortan, a veces empregada na medicina po-

Colmear.
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pular. Desta forma o topónimo viría nacer dun poulo 

onde abundada esta planta, o mexacán, que no cas-

telán chaman diente de león.

QUINtaIro, o- (lat. quintanariu). Quintairo 

noutros lugares designa ó curral e ó terreo que está a 

carón da casa; eido. No lugar tamén recollemos o top. 

A QUINTA, “finca ou casa no campo”.

roZas (de rozar lat. ruptiare ‘limpa-lo monte de 

matogueira’). Antigamente facíanse ROZAS ou RO-

ZADAS, limpando o monte coa fouce rozadoira ou 

mesmo rozando co sacho, co fin de prepara-la terra 

para sementala. É un top. moi común na contorna. En 

San Ciprián de Hermisende tamén hai AS ROZADAS.

terra da cHaVe (lat. terra). Terreo de labor. En 

canto ó outro nome do top. CHAVE (lat. clave), cabe 

a posibilidade que aluda á chave: “instrumento que 

se emprega para pechar ou abrir un pecho ou unha 

pechadura”, pero tamén pode derivar dun lugar onde 

se xogaba ó xogo da chave, como acontece noutros 

lugares; incluso aludir a unha chave ou torno de 

rego, ou lugar onde se pode abrir ou pechar o rego 

que leva a auga...

VIÑaL, o- (de viña lat. vinea). Terra plantada de 

vides ou bacelos. No lugar tamén houbo viñas nas pa-

raxes de VILARES, O BARREIRO e AS MIOQUIÑAS.

XarIÑa, a- (de seara lat. hisp. senara). SARA, 

SEARA, SEARIÑA, XARA, XARIÑA... coido emparen-

talos na mesma familia, e que os topónimos se re-

firen ó monte ó que se lle cava o terrón, que logo 

se queima cando está seco, despois entrecávase para 

sementar centeo.

antroponimia 
(os nomes de persoa)

aLFaIates, a caVoca dos- (ár. al-khaliat). Al-

faiate é o xastre, a persoa que ten por oficio facer 

prendas de vestir para homes.

Vista dunha rastrolla.
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aLLUÍZ, a caVoca de-. Atopámonos aquí cun top. 

escuro, ó que non se lle atopa fácil explicación. Pui-

dera ter que ver cun xenitivo en -ICI dun nome per-

soal rematado en -ICUS... (como ALLARIZ de ALA-

RICI...).

BarBeIros, o PoZo dos- (de barba lat. barba). 

Persoa que corta o pelo ou amaña a barba. Trata dun 

pozo que hai no río TUELA. Segundo testemuña dos 

veciños, en tempos antigos neste pozo afogaron dous 

irmáns que eran barbeiros.

casada, a Horta da-. Muller casada. O top. A 

HORTA DA CASADA refírese a un terreo, dedicado 

a hortalizas e legumes, propiedade dunha veciña do 

lugar, unha muller casada. Relacionado con este to-

pónimo tamén hai no lugar A LAMA DO CASADO.

dIZ, VeIGa-. DIZ é o segundo elemento de VEI-

GADIZ. DIZ, DIAZ son dúas variantes do apelido 

patronímico formado a partir do xeni-

tivo DIDACI, do nome DIDACUS (hoxe 

Diego).

GarrIdos, o aLto dos- (de garrido 

lat. garrire = parolar). Garrido trata dun 

adx. co significado de bo ver, vistoso, 

agradable, louzán... Probablemente este 

adxectivo referido a unhas determina-

das persoas, (ou sexa, usado como so-

brenome ou como apelido) foi a causa 

do topónimo.

LadroIs, as FraGas dos- (de la-

drón lat. latrone ‘persoa que rouba ou 

furta’). No entorno tamén hai A PALA 

DOS LADROIS na Gudiña e LADROIS no 

Tameirón (A Gudiña).

MadaNeLo, o-. Masculino do nome 

propio MADANELA, que é unha variante 

de Madalena.

MoUro Morto, o- (lat. mauru). 

Musulmán, árabe. Tamén hai A 

CHAIRA DO MOURO MORTO. A pa-

raxe colle terreos de Castrelos (Her-

misende) e de San Ciprián de Hermi-

sende. Os veciños, como acontece noutros luga-

res, din que os mouros habitaron o Castro que hai 

por riba do lugar. Outro top. relacionado co tema 

é o PRADO DO MOURO.

rUBIo, a eNsILLada do- (lat. rubeu). Alcume ou 

apelido dun home, derivado pola cor do seu pelo, ru-

bio. Tamén hai O ALTO DO RUBIO.

soLdadIco, o PoZo do- (de soldado). Persoa 

que está cumprindo o servizo militar. O SOLDADICO 

dá nome a un pozo que hai no río TUELA.

XaMacÍa, a-. Case con toda seguridade se trate 

do nome e do apelido dunha persoa chamada XAN 

MACÍA. Xan é unha variante de Xoán, o top. seme-

lla que debeu perder un “DE” intermedio, podendo 

ser nos seus comezos A DE XAN MACÍA (a pose-

sión, terra, etc. de Xan Macía). Na mesma paraxe 

tamén hai A FONTE DA XAMACÍA e A POZA DA 

XAMACÍA.

Horacio Rodríguez, persoa experta na historia 
e nos costumes populares do lugar.
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XIca FerreIra, a PoZa da-. XICA é un hipoco-

rístico de Francisca. FERREIRA pode ser alcume e 

referirse á muller dun ferreiro do lugar ou incluso ó 

apelido da muller. En canto a POZA, o lugar onde se 

almacena auga.

XIco BastIÁN, a LaMa do-. XICO é un hipo-

corístico de Francisco. BASTIÁN é unha variante 

de SEBASTIÁN. BASTIÁN e BASTIANA eran nomes 

relativamente frecuentes en Galicia ata o século 

XIX. O topónimo (A LAMA DO XICO BASTIÁN ) 

está composto por tres nomes diferentes, dous no-

mes de persoa (XICO e BASTIÁN ), o posesor, e 

un referido á paraxe (LAMA= lugar onde abunda 

a auga).

aspecto-forma

aLBarda, FraGa da- (ár. al bardaa ‘aparello do 

burro’). Esta pedra ou fraga, que ten forma de al-

barda segundo afirman os veciños, está na paraxe 

dos CALDEIROS. Din que a peculiar forma da pedra 

favorece que no seu oco inferior poidan caber varias 

persoas.

aPretadUra de caMPeLo, a- (de apertar ‘estrei-

tar, abrazar’). Debe referirse á forma do terreo, apre-

tado, estreito. APRETADURA tamén aparece na topo-

nimia do concello de Vilariño de Conso (Ourense) no 

top. APRETADURA DE VAL DA XESTA, onde designa 

un terreo de paso estreito ou angosto entre ladeiras.

arrecaNto, o- (de recanto, re + canto). Lugar re-

tirado, escondido, situado nun curruncho. O ARRE-

CANTO (Recanto) presenta un -a protético como ra-

buñar/arrabuñar, rodear/arrodear, rampuxar/arrem-

puxar...

caBaLeIra, a FraGa-. Esta pedra recibe este nome 

por estar enriba, encabalgada, de forma natural e 

case en equilibrio sobre outra. Está situada preto das 

marras que fan fronteira coa Moimenta portuguesa, 

e ao seu carón antigamente había terras de labor. 

Unha lenda vencella esta singular pedra co paso do 

xeneral Caminero na época da guerra civil por este 

Penedía no entorno.
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lugar camiño da Moimenta, e fala que nesta paraxe o 

nomeado militar deixou agochadas certas cousas de 

valor para non se ver comprometido en Portugal.

caLdeIros, os- (de caldeira lat. caldaria). Nesta 

paraxe abundan as pedras ou fragaredos (fragas 

grandes). Cabe a posibilidade de que estas pedras 

ou fragas se chamen así por que son pedras que pre-

sentan concavidades que se enchen de auga cando 

chove, sendo este o motivo do peculiar nome, igual 

que outras pedras doutros lugares que se denominan 

OLA ou das OLAS; de feito hai unha fraga denomi-

nada FRAGA DOS CALDEIROS.

caVoca de aLLUIZ, a-. É o terreo, con forma ba-

rranqueira profunda, situado nas abas dos montes 

que a auga vai minando ó baixar con forza dende o 

alto. A auga torrencial vai cavando, escavando, es-

cavancando a terra e formando estas cavocas, que 

noutros lugares próximos (Sueste de Ourense) se de-

nominan cavancas, cavancos, cavaixas, cavaixes, 

cavaxes, cavorcas... No lugar tamén hai A CAVOCA 

DOS AFETAIS, A CAVOCA DA LAMA DO ACEVRO e 

AS CAVOCAS DO CORGO.

ceMBa, a- (‘terraplén’, elevación do terreo que bor-

dea o camiño fondo ou canella). O topónimo é común 

no Sueste de Ourense: A CEMBA en San Lourenzo (A 

Gudiña); A CEMBA en Mañoás, San Paio e O Mourisco 

(O Riós); AS CEMBAS no Invernadeiro...

costa, a- (lat. costa ‘pendente’). Sen dúbida refí-

rese á forma do lugar, pendente.

coVa, PeNa- (lat. vulg. *cova < cava= buraco, oco). 

Case con seguridade esta pena ou pedra presentará 

un oco ou cavidade que definiu o topónimo.

cULLer, a-. Debe indicar a forma da leira, seme-

llando unha culler.

cHaIra da cacHeNa, a- (de chairo lat. plana-

riu < planu). Terreos de feitura plana e chaira, sen 

elevacións. No lugar tamén hai A CHAIRA NOVA, A 

CHAIRA DO MOURO MORTO e A CHAIRA DE PI-

ÑEIRO.

eNsILLada do rUBIo, a-. Coido que o nome 

ENSILLADA indicará a pequena depresión ou paso 

no lombo do monte. No que atinxe a RUBIO (lat. 

rubeu), moitos topónimos refírense á caracterís-

tica cor da vexetación da paraxe, dunha determi-

nada pedra... Neste caso creo que se referirá ó al-

cume dun home, probablemente pola cor do seu 

pelo, rubio.

estaNte, a-. Quizais habería que buscar a orixe do 

topónimo na referencia a una pedra en equilibrio, si-

tuada enriba de outra, anque hoxe non haxa restos 

dela. Na Gudiña hai o Val da Estanta.

FIXÓ, o- (lat. fogiolu). Semella un diminutivo de 

FOGIU ‘foxo’ (concavidade profunda). Hai Fixón en 

Marín (Pontevedra)

Forcadas, as- (de forca lat. furca). Son topóni-

mos que indican bifurcacións ou confluencias de 

ríos ou camiños. Na parte da Gudiña hai AS FOR-

CADAS na Barxa e O Seixo e tamén A FORCADELA 

na Herosa.

FrÍa de VaL de caBrItos, a FoNte- (de frío lat. 

frigidu ‘falto de calor’). A fonte, situada na paraxe de 

VAL DE CABRITOS, fai alusión á particularidade da 

auga que mana da fonte, fría ou fresca.

FUrada, a FraGa- (de furar lat. forare ‘perforar, 

atravesar’). Cada pedra ou fraga que hai no monte 

presenta diversas formas que as diferencian das de-

mais, así, o furo ou buraco que ten que presentar 

esta fraga ou pedra foi a orixe do topónimo.

GraNde, o Prado- (lat. grande ‘de gran tamaño 

ou dimensión’). Aquí o nome aludirá á extensión, á 

amplitude do prado, onde pastan as vacas.

GUrGoZa, a-. Cabe a posibilidade que GURGOZA 

veña indicar un terreo ou paso estreito. Vemos que 

GORGOZA significa a garganta, a base do pé dunha 

botella; e GORXA ‘garganta’...

LadeIra, a- (de lado lat. latu ‘cara pendente dun 

monte’). Son topónimos que fan referencia ás partes 

pendentes dos montes. 

MoUrÓN, o PeNedo- (de mouro lat. mauru). 

Trata dun penedo grande que ten a superficie de cor 

negra ou moura.
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NoVa, cHaIra- (de novo lat. novu ‘de pouco 

tempo ou idade’). Debe indicar unha terra ou leira, 

situada na chaira, de recente feitura no seu día.

QUeIMada, BarXa- (de queimar lat. *caimare < 

cremare, do gr. kaima= queimadura). Ardida, incen-

diada.

racHada, a FraGa- (de racha > rachar ‘abrir, 

partir’). Tamén recollemos no lugar o top. A FRAGA 

RACHADA que nomea a unha pedra que presenta 

unha parte da mesma partida ou rachada, feito que 

segundo os veciños foi causado por unha chispa ou 

raio.

recHoUso, o-. (de re + clausu ‘pechado’). Sen dú-

bida alude á forma do lugar (pechado, cerrado), que 

deu nome á paraxe. Tamén hai O CASTELO DE RE-

CHOUSO.

soaLLeIras, as- (de soallo < sol). Terras ou luga-

res soleados, onde dá ben o sol. Tamén hai AS SOA-

LLEIRAS DE BELOIS e O LOMBO DA SOALLEIRA. 

Hai AS SOALLEIRAS en Cerdedo (Trás-os-Montes) e 

A SOLANA na Herosa (A Gudiña).

constrUccións

corteLLo, o- (lat. cohorticulu). Un cortello é 

a corte dos porcos, pero hai que ter en conta que 

nesta zona a palabra cortello nomea ás antigas cons-

trucións, trampas ou foxos feitas no monte onde se 

cazaba ó lobo; de renome é o CORTELLO DOS LOBOS 

en Lubián.

ForNo (lat. fornu). Construción empregada para 

coce-lo pan. En tempos antigos o forno tivo moita im-

portancia na economía familiar, formando parte nese 

ciclo pechado que tiña o labrego de autosuficiencia. 

Había fornos en propiedade e comunais. No lugar 

había o FORNO DO CIMO DO LUGAR (de herdeiros) 

e FORNO DA BAIXO, comunal, hoxe restaurado.

ForNo da caL, o-. Na paraxe da LAMA DO CABO 

(situada nas Mendreiras) había un forno de cal. Este 

forno era comunal e estaba preto dunha canteira de 

pedra caliza. Contan que cada fornada podía chegar a 

dar 200 minas de cal (cada mina equivale a 16 kgs.). 

Estes traballos de transformación da cal facíanse no 

verán, cando remataban as mallas.

MUÍÑo de aBaIXo, o- (lat. molinu < molere 

‘moer’). Construción feita a carón dos ríos ou rega-

tos, co fin de moe-lo gran para saca-la fariña. Había 

muíños en propiedade e comunais. No lugar ta-

mén había O MUÍÑO DA VEIGA, O MUÍÑO DA VEI-

GUIÑA, O MUÍÑO DO CARRIZAL e O MUÍÑO DO 

FREIXOEIRO.

PIsÓN de BeLoIs (de pisar lat. pisare). O pisón, 

batán ou folón é a máquina que servía para bater en 

mollado os tecidos que saían do tear. Estas constru-

cións estaban sempre a carón dos ríos ou regatos xa 

que aproveitaban a súa auga para mover unha roda 

motriz que puña en funcionamento o resto da maqui-

naria onde uns mazos mazaban ou batían na tea co fin 

de apertar o seu entramado e amalgama-las fibras, ó 

tempo que a lavaban e desengraxaban. Din que había 

outro pisón entre as pasaxes de LAGOAS DE ABAIXO 

e AS MALLADICAS, por onde baixa un regueiro.

fitotoponimia (os vexetais)

aceVro, a caVoca da LaMa de- (lat. vulg. *aci-

foliu < acu= agulla + folia= folla). É a árbore do ace-

vro (Ilex Aquifolium L.), de madeira dura e branca e 

de follas espiñosas; produce uns froitos en forma de 

pequena bólas vermellas.

aFetaIs, a caVoca dos- (de fento, fieito lat. fi-

lictu). Aquí ó fento dinlle afeto. Esta planta medra 

ben en vaguadas, cavocas e terras de boa calidade, 

fondas e húmidas. Neste lugar tamén incluímos o to-

pónimo AS FALGUEIRAS, que indicará un lugar ou 

terra onde abunda esta planta, o fento.

BedULo, o- (variante de bido ou bidueiro lat. be-

tula). Árbore que se dá en lugares baixos, frescos e 

húmidos.

BeLoIs. Poida que trate dunha variante de ABELOIS 

(plural de ABELÓN), posible nome alternativo de 

ABELAIRA (pénsese, po exemplo, que non moi lonxe 

desta zona, en Valdeorras, o nome dalgunhas árbo-

res froiteiras fórmase a partir do nome da froita cun 

sufixo en -ÓN (por exemplo, o nome da cerdeira é 
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cereixón). A perda do A- inicial de ABELÓN non sería 

fenómeno estraño no galego (por ex. Abelosa tendeu 

a interpretarse como ‘A VELOSA’, e é moi coñecido 

o nome de Balaídos, en Vigo, que corresponde a un 

antigo Abelaídos). No lugar tamén hai A CAVOCA DE 

BELOIS e O PONTÓN DE BELOIS.

cadaVaIs, os- (de cádavo lat. catanu). Un cada-

val é a parte do monte queimado onde quedan os 

resíos de plantas queimadas (cádavos), especial-

mente toxos. Desta maneira o nome indica un lugar 

onde abundan os cádavos. Cádavos é o nome dun 

lugar pertencente ó próximo concello da Mezquita 

(Ourense).

carBa, a- (orixe prerrom.). Carba é un carba-

llo pequeno. Da abundancia do carballo no lugar 

naceron os topónimos O CARBALLAL (preto do 

Castro), AS CARBALLAS (barrio), CARBALLOSO, 

A LAMA DE CARBALLOSO ou CARBUÍZAS. RE-

BORDELO, con CASTELO DE REBORDELO e A 

PORTELA DE REBORDELO, procede da mesma 

árbore, anque do nome rebolo (*roburu < lat. 

robore), igual que REBORDECHAU na Herosa (A 

Gudiña).

carrIZaL, o- (de carriza-o). Herba moi dura que 

se cría en lugares húmidos. Así este nome nacería 

dun lugar onde abundaba, ou abunda, esta planta, o 

carrizo. En San Ciprián de Hermisende tamén hai O 

MUÍÑO DO CARRIZAL e O CARRUCEIRO (por CA-

RRICEIRO?).

ceGUdas, as-. Topónimo que fai alusión á planta da 

ceguda (nome común galego da cicuta).

cerraGaL, o-. Paraxe situada pola parte de riba 

do lugar, preto do Castro. A terminación do nome 

en AL- parece que agocha un derivado colectivo, 

probablemente dalgunha árbore chamada cerrego 

ou cerriego. O Padre Sarmiento citaba unha árbore 

con parecido nome: «En las montañas de León hay 

un árbol glandífero al cual llaman serriego o ce-

rriego (...). Este cerriego es sin duda en Cerrus glan-

dífera»8. Polo tanto un lugar de SERRIEGOS podería 

Xestal.

8. Cf. Sarmiento, Vegetables, 319.
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chamarse un SERREGAL, podendo darse fácilmente 

a alternancia entre SERREGAL e SERRAGAL.

codeso, o- (lat. *cutissu, por cytissu < gr. kytisos ). 

Arbusto semellante á xesta, ten as flores brancas. Esta 

paraxe está situada entre Castromil (Hermisende) e 

San Ciprián de Hermisende.

cHaGUaZaIs (de chaguazo ár. xacuaz). Arbusto 

que medra especialmente nos soutos de castiñeiros.

eNGUeLLas, a PoZa das-. Pode que ENGUELLA 

trate dun derivado de ENGO (<lat. educu), nome de 

certa planta que medra en lugares húmidos. X. L. 

Franco Grande 9 tamén recolle ENGO “Yezgo, especie 

de saúco; sabuguiño”.

esPadaNaL, o- (de espadana). Planta da familia 

das tifáceas, de raíz vivaz. Medra en lugares abun-

dantes en auga. Así un ESPADANAL sería un lugar 

onde abunda esta planta, a espadana (espadana en 

cast.).

FreIXoeIro, o- (de afreixo ou freixo lat. fraxinu). 

Lugar onde abunda o afreixo ou freixo, árbore da fa-

milia das aloáceas, de tronco groso e de color cinza, 

e de madeira branca. Tamén hai o top. O MUÍÑO DO 

FREIXOEIRO.

LadIaIro, o-. Con reservas, supoñemos que este 

nome teña que ver co nome dunha árbore, e que 

proceda dunha antiga forma acabada en -ANARIU. 

Quizais teña que ver co lodeiro ou lodoeiro. O Pa-

dre Sarmiento 10, recolle o nome galego lodeyro da 

árbore chamada lotus en latín (Celtis australis): «Lo-

deyro y lodoeiro, lamigueiro. En Orense gruñeiro. 

En castellano lodón u alméz, y en latín lotus». Eladio 

Rodríguez 11 recolle lodeiro e lodoeiro como nomes 

galegos correspondentes ó castelán almez “arboli-

llo de 2 a 5 metros de altura”. X. L. Franco Grande 

(DGC, III, 591) tamén recolle lodeiro e lodoeiro “al-

mez, alatonero, lodoño”...

LIÑares, os- (de liño lat. linu). Terras onde anti-

gamente se sementaba o liño. Son terras que están 

preto do lugar.

MeNdreIras, as- (de merenda ou merendeira). 

Cabe a posibilidade que o top. derive da planta deno-

minada merendeira. Neste lugar, a finais de outubro 

e no mes de Santos (novembro), nace no monte unha 

planta chamada merendeira. A flor desta planta é de 

cor lila e cun botonciño amarelo no medio, parecida 

ó azafrán. Trata dunha planta de pequeno tamaño, 

duns cinco cms. de altura.

MeXacaIs, o PoULo dos- (de mexacán). Planta 

herbácea, perenne; ás veces empregada na medicina 

popular. Si se corta bota un zume ou leite branco. O 

mexacán é o diente de león en castelán.

MILLaIs, os- (de millo lat. miliu). Na fala do lugar 

un millal ou un millaral é unha leira plantada de 

millos. Tamén hai A FONTE DOS MILLAIS.

PereIrIÑas, as- (de pereira lat. piru). Relacionado 

coa pereira, árbore que produce peras.

PIÑeIro, o- (lat. pinu). Árbore conífera; pino. Ta-

mén hai A CHAIRA DE PIÑEIRO.

soUto, o- (lat. saltu). Plantación de castiñeiros. No 

Lugar tamén hai o top. A FONTE DO SOUTO.

gandería

MaLLada, a. Hai que emparentar o top. co que signi-

fica no cast. majada, cabana ou lugar no monte onde 

se acolle o gando e se albergan os pastores. É un nome 

que abunda na zona, no sueste ourensán e en Trás-os-

Montes (Portugal). No Dicionario Crítico Etimológico 

Castellano e Hispánico de J. Corominas e J. Pascual 

dáse como étimo do cast. majada e o galego mallada 

o latín MALEATA, derivado de MALEA ‘malla, rede’, 

por alusión ó entramando de paus que formaba o cer-

cado dos curros onde se deixaba o gando (e posterior-

mente pasou a significar en xeral o lugar onde se levaba 

o gando a pacer ou onde se deixaba en “estabulación 

libre”. No lugar tamén hai AS MALLADICAS.

Prado GraNde, o- (lat. pratum). Terreo onde 

pasta o gando.

9. DGC, 418.
10. Vegetables, 655.
11. DEGC, II, 543.
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hidrotoponimia (a aUga)

aUGÜeIra, a- (de auga lat. aqua). Paraxe situada preto 

do Castro. As fontes que hai no lugar posiblemente deron 

nome á paraxe, un lugar onde brota ou mana auga.

BarXa de BoIs (pos. do célt. *bar “valgada, ourela”). 

Ó respecto de barxa, Eligio Rivas Quintas 12, di ser pre-

latina e para chegar a barxa e barcia parte da mesma 

base, *(I)BÁR-K-ENA (‘o da ourela’) > BARYENA > BAR-

ZEA > BARXIA, BARXA; *(I)BÁR-K-ENA > BÁRCENA > 

BÁRCEA > BARCIA. O dicionario define a palabra como 

‘terra comunal, próxima a un río; que se inunda’. No 

lugar tamén hai os tops. BARXELAS e BARXA QUEI-

MADA que fai de linde con Castrelos (Hermisende). 

No entorno hai BARXA, lugar da Gudiña; BARXELA 

en Bembibre e Pixeiros (Viana do Bolo); O PORTO DA 

BARXA no Tameirón (A Gudiña); BARXA no Pinheiro 

Vello (Portugal); BARXA D’OSO Santalha (Portugal)...

caNLe, a- (lat. canale). Canal, cal, pola que corre 

a auga.

FoNte de aBaIXo, a- (lat. fonte ‘manancial de 

auga’). Proliferan as fontes ou os mananciais de auga, 

no lugar tamén recollemos os tops. A FONTE DA CA-

CHENA, A FONTE DO CUCO, A FONTE DO SOUTO, 

A FONTE DOS MILLAIS, A FONTE FRÍA DE VAL DE 

CABRITOS, A CABEZA DAS FONTES, A FONTE PA-

TEIRA, A FONTE DA XAMACÍA...

LaGoas (lat. lacuna). Pequeno lago ou charca 

de auga. A paraxe tamén se divide en LAGOAS DE 

BAIXO e LAGOAS DE RIBA.

LaMa da esPaIeLa, a- (lat. lama ‘terra enchoupada 

en auga’). Tamén hai A LAMA DE ACEVRO, A LAMA 

DO CABO. A LAMA DO CASADO, A LAMA DO XICO 

BASTIÁN, A LAMA PRIMEIRA, A LAMA DE CARBA-

LLOSO e AS LAMICAS.

LaMeIras, as- (de lama). Co mesmo valor que 

lama. Terreo no que abunda a auga. Do mesmo tema 

tamén hai O LAMEIRICO.

PoZa das eNGUeLLas, a- (de pozo lat. puteu). 

Cavidade feita polo home onde se almacena auga. Ta-

mén hai A POZA DA XICA FERREIRA e A POZA DA 

XAMACÍA.

rIBeIra, a- (lat. vg. riparia < ripa ‘ourela, beira do río’). 

Son os terreos que marxean ou que están preto dos ríos.

rIGUeIro de BeLoIs (lat. rigare ‘regar’). Rego, 

regato. Curso pequeno de auga. Tamén hai o RI-

GUEIRO DA MALLADA, RIGUEIRO DE REBOR-

DELO, RIGUEIRO DOS MILLAIS, RIGUEIRO DO BA-

RREAL, RIGUEIRO DAS ROZADAS, RIGUEIRO DAS 

MALLADICAS, RIGUEIRO DO PIÑEIRO, RIGUEIRO 

DA VEIGA...

rÍo tUeLa. Tuela é un diminutivo de TÚA. Hai Túa 

como nome de río. Probablemente é un hidrónimo 

prerromano. No entorno tamén hai a TUÍZA ou TUÍ-

CIA (Lubián) e a TAÚÑA na Gudiña. Noutros lugares 

hai TUÑO...

VeIGa, a- (emp. co vasco ibai= ‘río’). Terreo que está 

á beira dun río ou dunha corrente de auga. Do tema ta-

mén son VEIGADAREDA, VEIGADIZ e A VEIGUIÑA.

núcleos de poboación-barrios

carBaLLas, as-. É un barrio do lugar. O nome pro-

cede da árbore chamada carballo. Nesta paraxe é 

onde din os veciños que se orixinou a aldea, onde un-

has sete familias edificaron as primeiras casas. Estas 

familias que deron orixe ó lugar non se sabe de onde 

procedían, aínda que algúns opinan que mesmo pui-

deron vir do outro lado da ”raia”, de Portugal, onde 

tamén hai un lugar que se chama AS CARBALLAS.

cIMo do LUGar, o-. É o barrio do lugar situado 

contra o lado de riba, como o seu nome indica, no 

cimo: na cima, na parte alta.

FoNdo do LUGar, o-. Barrio do lugar situado na 

parte baixa.

Parada, a- (de parar lat. parare ‘deter, impe-

dir’). Lugar onde alguén se detén de forma habitual. 

Esta paraxe está situada fronte a CANCELADA, do 

outro lado do río TUELA. No lugar houbo en tempos 

12. Cfr. Top. de Marín, p. 112-3.
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dúas casas ou quintas (unha de portugueses e outra 

de españois) a carón do camiño que ía a Portugal, 

mesmo na raia fronteiriza. O camiño era transitado 

por xente e tamén facilitaba a circulación de bestas 

e carros do país.

saN cIPrIÁN de HerMIseNde. Nome do lugar. 

Cada 16 de setembro os veciños celébranlle festa 

a San Ciprián ou San Cipriano, o padroeiro do lu-

gar. É o San Cibrán ou San Cibrao que tamén se 

localiza dando nome a outros lugares. É de supo-

ñer que antigamente o nome do lugar sería SAN 

CIBRAO ou SAN CIBRÁN, ó ser esta unha zona de 

fala galega (anque está fóra de Galicia). A castela-

nización do nome presenta unha forma “peculiar”, 

onde se así fora debería ser SAN CIPRIANO e non 

San Ciprián.

oronimia (terreo-montes)

BarreaL, o- (pre. célt. barro). Lama, masa de terra. 

Tamén hai O BARREIRO.

caBeZa das FoNtes, a- (lat. *capitia < caput). É 

un orónimo moi frecuente que sinala a parte supe-

rior, a máis alta dun monte.

caMPeLo (de campo lat. campu). Campo pequeno. 

No apartado tamén hai que incluír A APRETADURA 

DE CAMPELO e CAMPOS.

corGas, as- (de corgo célt. *cor ‘pozo’, lat. córru-

gus ‘canle de auga’). Encañada ou depresión pro-

funda nas caeiras dos montes formada pola auga to-

rrencial que baixa do alto da montaña; tamén reciben 

o nome de corgos. No lugar tamén hai AS CAVOCAS 

DO CORGO.

FraGa FUrada, a- (lat. fraga). Pedra de pizarra, 

penedo grande. Nome con significado moi distinto 

ó de outros lugares de Galicia, onde unha fraga é 

un ‘terreo con arboredo e matogueira espesa’. Outros 

tops. do tema son A FRAGA DA OSA, A FRAGA CA-

BALEIRA, AS FRAGAS DO CORVO, AS FRAGAS DOS 

LADROIS, A FRAGA DOS CALDEIROS, e A FRAGA 

Canto no lugar.
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RACHADA que presenta unha parte partida ou ra-

chada por causa da climatoloxía, anque segundo opi-

nión dalgúns veciños a fraga partiu por causa dunha 

chispa (raio). É curioso que esta pedra e outras, de 

material de granito, reciban o nome de fragas, onde 

noutros lugares de Galicia só nomean fragas ás pe-

dras grandes de pizarra.

LoMBeIrÓN, o- (de lombo lat. lumbu). Lombo ou 

lombeiro é a parte do cumio dun monte. Polo tanto 

LOMBEIRÓN é un aumentativo de LOMBO. Tamén 

hai O LOMBO DA SOALLEIRA.

oUteIro, o- (lat. altariu). Pequenos montes ou ele-

vacións do terreo.

Pedra (FraGa) das FerradUras, a- (lat. petra). 

Rocha ou pedra grande. Neste caso o nome alude a 

unha pedra que ten gravadas varias ferraduras e 

outros motivos na súa superficie. Este tipo de grava-

dos rupestres, con ferraduras, aparece noutros luga-

res da contorna da parte galega e portuguesa. Outros 

tops. relativos ó apartado son A PEDRA RACHADA e 

OS PEDREDOS.

PeNa coVa (célt. *penn ‘pedra’, lat. penna). O to-

pónimo tamén alude a unha pedra que resalta no te-

rreo.

PeNedo MoUrÓN, o- (de pena ‘pedra, rocha’). 

Pedra ou rocha grande.

reQUeIXIÑa, a-. O dicionario define requeixo 

como un ‘terreo pendente que forma unha valgada’, 

polo tanto A REQUEIXIÑA será unha pequena 

pendente ou valgada que termina nunha chaira. O 

tema abunda, por exemplo hai REQUEIXO, lugar de 

Sanabria, situado nas primeiras costas do PADOR-

NELO; A REQUEIXADA en Pentes (A Gudiña); O 

REQUEIXAL en Hermisende; REQUEIXO en Pra-

doalbar (Vilariño de Conso); REQUEIXO en Manza-

neda...

Val do río Tuela.
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serra da escUsaÑa, a- (lat. serra). Cadea mon-

tañosa, sucesión de montes. Outros tops. da familia, 

relacionados co lugar son A SERRA RABO DE GALO 

(que semella á crista dun galo) e A SERRA DO MARA-

BÓN. Escusaña é un derivado de escusa (de abconsa, 

participio de abscondere “esconder”). Denomina lu-

gares recónditos ou escondidos entre a orografía ou 

a vexetación.

testeIro, o- (lat. testa ‘parte alta’). O máis probable 

é que se refira á parte máis alta do monte, tratándose 

dun sinónimo de cabeza, de testa; outra posibilidade 

é que tamén derive de entestar, atestar, estremar, 

testeiro... “lindar, limitar”, aludindo a un marco ou 

zona que deslinda terras de parroquias ou concellos.

VaL de caBrItos (lat. vallis). Un val é a depresión 

entre dous montes.

sitUación

aLto do PoLeIro, o- (lat. altu). Altura ou eleva-

ción dun monte. Tamén hai O ALTO DO FACHO, O 

ALTO DOS GARRIDOS, O ALTO DO LADIAIRO, O 

ALTO DO CATRAPEIRO, que fai linde con Hermi-

sende e O ALTO DO RUBIO.

aLLaNde (pos. de allende). Con reservas, emparen-

tamos o nome co castelán ALLENDE, da parte de alá, 

do outro lado.

BaIXo, a FoNte de- (lat. vulg. bassu). Lugar baixo, 

de pouca altura. Situado na parte inferior ou baixa. 

Outros tops. do tema son O MUÍÑO DE BAIXO, LA-

GOAS DE BAIXO e O LADIAIRO DE BAIXO.

caBo, a LaMa do- (lat. caput, capulu). Extremo, 

termo dun lugar.

catraPeIro, o-. É probable que sexa un *Cata-Pe-

reiro, un lugar alto desde onde se ve un lugar cha-

mado Pereiro (<petrario). Catapreiro > Catrapeiro, 

con perda da vocal pretónica e posterior metátese de 

R (o R que cambia de lugar). En Portugal hai exem-

plos como Catapreiro, lugar da freguesía e concelho 

de Pedrogão Grande, e outro Catapreiro na freguesía 

de Samora Correia, concelho de Benavente. En San 

Ciprián tamén hai O ALTO DO CATRAPEIRO.

cIMo do LUGar, o- (de cima lat. cyma < gr. 

kyma). Cume, altura. É un barrio da aldea, situado 

na parte alta.

FoNdo do LUGar, o- (lat. fundu). Baixo, inferior. 

É un barrio da aldea, situado na parte baixa.

MedIo do LUGar, o- (lat. mediu). No centro, na 

metade. É un barrio, situado na metade da aldea.

PrIMeIra, a LaMa- (lat. primariu). Xa vimos que 

no lugar hai varias LAMAS, neste caso o top. alude 

expresamente á primeira delas.

rIBa, LaGoas de- (lat. ripa). Enriba, sobre.

vías de comUnicación-pasos 

Brea VeLLa, a- (baix. lat. vereda). A BREA é o ca-

miño antigo que vai pola SERRA en dirección á POR-

TELA DA CANDA, pasando pola CACHENA e RABO 

DE GALO.

caLLostras de VILares, as- As CALLOSTRAS ou 

CALLOSTROS son camiños con moita pedra e malos 

de andar. En San Ciprián de Hermisende recollemos 

os tops. AS CALLOSTRAS DE VILARES e AS CALLOS-

TRAS DE VEIGADIZ, pero o tema tamén aparece no 

concello da Gudiña, onde en Pentes e no Tameirón 

hai OS CALLOSTROS.

PoNte da aNGareLa, a- (lat. ponte). Constru-

ción feita de pedra ou de madeira para poder pasar 

un río. Tamén hai A PONTE DA VEIGA, camiño de 

Hermisende. A PONTE DA ANGARELA estaba feita 

de vigas, piso e varanda de madeira e cruzaba o 

río cara á paraxe do COUTO. Esta ponte foi moi 

transitada polos portugueses no tempo do contra-

bando. Angarela e Angarella son nomes de certo 

tipo de entramados construídos con paus transver-

sais a outros paus horizontais, definicións que nos 

remiten a unha parte da construción da mencio-

nada ponte.

PoNtÓN de BeLoIs, o- (lat. pontone). Son pasos 

feitos de troncos de árbores ou lousas para cruzar 

pequenos regueiros. Tamén hai O PONTÓN DE CA-

SARES.
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PorteLIÑa, a- (de portela lat. portella). Paso entre 

dúas montañas. Tamén hai A PORTELA DE REBOR-

DELO.

xacementos arqUeolóxicos-
historia

caNceLada (de cancelo lat. cancellu= reixa). Pa-

raxe situada nas bareiras próximas ó río TUELA, 

cara o oeste do lugar e preto da raia con Portugal. 

A crenza popular situaba alí un “convento dos tem-

plarios”, pero o caso é que, feitas as comprobacións 

precisas por parte de arqueólogos, resultou de que 

alí se acharon diversos restos de cronoloxía romana, 

tratándose dun asentamento romano de extensión e 

importancia aínda sen precisar.

casares (de casa). Un casar ou casal é unha pe-

quena agrupación de casas. Cabe pensar que, polo 

menos de antigo, este top. tivera relación co signifi-

cado exposto anteriormente. Outro nome vinculado 

á paraxe é O PONTÓN DE CASARES. Os CASARES 

están preto de BARXA DE BOIS e do barrio das CAR-

BALLAS onde a tradición apunta a que foi o núcleo 

primitivo da aldea. No entorno hai CASARES en Pa-

rada da Serra (A Gudiña); CASARES na Barxa (A Gu-

diña); OS CASARES en Manzalbos (A Mezquita); A 

DEVESA DE CASARES na Gudiña...

casteLo de recHoUso, o- (lat. castellu ‘forte’). 

O nome CASTELO podería vir dun antigo posto de 

vixianza da fronteira ou dun pequeno empraza-

mento, forte ou castro, hoxe desaparecido. O tema 

abunda por todo o sueste ourensán e norte de Por-

tugal: O CASTELO na Herosa e Carracedo da Serra 

(A Gudiña); O CASTELO en Castrelo de Abaixo (O 

Riós); O CASTELO en Tomonte (Vilardevós); O CAS-

TELO na Mourisca, Pontón-Pinza, Punxeiro... (Viana 

do Bolo); O CASTELO en Cádavos (A Mezquita); 

O CASTELO en Santalha, Pinheiro Novo, Seixas... 

(Trás-os-Montes).

casteLo de reBordeLo, o- (lat. castellu ‘forte’). 

Emparentamos este topónimo co descrito no apar-

tado anterior. A zona do topónimo din que está for-

mada por un serraio de pedras ou fragas moi pinas, 

da clase de pé de pita (empregadas nas lareiras). 

Castro de San Juan (Hermisende).
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Este alto fragaredo é moi semellante pola forma ó 

serraio de RABO DE GALO. O que chaman CASTELO 

DE REBORDELO está situado entre REBORDELO e 

ALLANDE e non se comunica co CASTELO DE RE-

CHOUSO, xa que os xebra a CACHENA e O ALTO DO 

LADIAIRO (1357 m.).

castrILLÓN, o- (aum. de castro lat. castru ‘poboado 

ou recinto castrexo’). Ante a falta das comprobacións 

precisas, haberá que relacionar este top. con castro, 

onde moitos destes nomes aluden a antigos asenta-

mentos de época romana ou anterior. Ó CASTRILLÓN 

situámolo nas caeiras do RECHOUSO, por riba da es-

trada que vai a Castromil, onde o terreo fai coma un 

montículo cunhas fragas. Cómpre facer constancia 

de que nas inmediacións do lugar atoparon fai tempo 

unha moa de muíño de tipoloxía romana. Este é un 

nome que se repite na zona, por exemplo hai O CAS-

TRILLÓN no Canizo (A Gudiña); OS CASTRILLOIS en 

San Lourenzo (A Gudiña); O CASTRILLÓN en Quin-

tela do Pando, Hedroso, Solveira e Pinza (Viana do 

Bolo); O CASTRILLÓN en Hermisende; O CASTRI-

LLÓN na Moimenta, Pinheiro Novo, As Carballas e 

Quiraz (Vinhais-Portugal); O CASTRILÃO en Río de 

Fornos (Vinhais-Portugal)...

castro, o- (lat. castru). Nas inmediacións do lu-

gar, nos terreos da ladeira que está por riba da igrexa, 

está o xacemento do CASTRO. Este antigo recinto 

aproveita a configuración do terreo para o seu asen-

tamento, dominando desde a escarpada ladeira todo 

o terreo ata o río Tuela. No espazo do Castro téñense 

achado con frecuencia anacos de cerámica romani-

zada, moedas, moas de muíños manuais, e incluso 

algún que outro achado en relación a esta época.

ceLareta, a-. Con reservas, é probable que sexa 

un derivado de cella ‘habitáculo’; se cadra referido a 

unha arca ou dolmen (?).

ceNtINeLa, a- Lugar alto, situado por riba da aldea, 

desde o que se divisa unha ampla zona, especialmente 

a da raia fronteiriza. A CENTINELA, que tamén no-

mean O ALTO DA CENTINELA, sen dúbida trata dun 

antigo posto de vixía, resío dos tempos en que había 

que defenderse ou avisar das incursións inimigas a 

traveso da liña fronteiriza. É un topónimo que se re-

pite ó longo desta contorna fronteiriza, emparellado 

no seu significado cos FACHOS, VELAS, ESCULCAS, 

ESCULQUEIRA, VISOS... que tamén se localizan na 

mesma zona (ver o seguinte apartado FACHO).

coUto, o- (lat. cautu ‘lugar cercado’). Trata dun 

prado comunal, propiedade da aldea, preto das viñas, 

onde se botaba a facenda cada segundo ano, mentres 

se vendimaba.

FacHo, o- (de facha lat. fascula ‘atado de palla 

ou facho para alumear’). Lugar alto desde o que se 

vixiaba ou se facían sinais, acendendo fachos ou fa-

chois. Non é sorpresa atopar estes referentes a an-

tigos postos de vixianza, sendo esta unha contorna 

próxima á fronteira con Portugal, onde noutros luga-

res da “raia” vemos topónimos parellos a este como 

A CENTINELA (O Tameirón-A Gudiña); AS CENTI-

NELAS (San Lourenzo-A Gudiña); A VELA (Cáda-

vos-A Mezquita); O PICOTO DA VELA (Castromil-A 

Mezquita); O FACHO en Castrelo de Cima (O Riós); 

O FACHO en Mofreita, Vilariño da Lomba, Landedo, 

Edroso... (Trás-os-Montes, Portugal); Esculca en Er-

vedosa (Vinhais-Portugal). En San Ciprián de Hermi-

sende tamén recollemos os tops. O ALTO DO FACHO 

e A FRAGA DO FACHO.

FraGa das FerradUras, a- (lat. petra). Trata 

dunha rocha de cantería que, entre outros símbolos 

(figuras humanas, cruces...), ten gravadas un número 

importante de ferraduras na súa superficie. A rocha, 

case de feitura plana, está situada na paraxe deno-

minada A Chaira da Cachena, a pouca distancia da 

Vrea Vella, deslindando terreos de Castromil (Hermi-

sende) e de San Ciprián de Hermisende. Unha lenda 

fai referencia a un valiosos tesouro agochado debaixo 

da fraga. Este tipo de gravados rupestres, con ferra-

duras, tamén aparece noutros lugares da contorna, 

tanto na parte Galega como na Portuguesa.

Morto, o MoUro- Xa describimos este topónimo 

no apartado da antroponimia, onde o relacionamos con 

‘musulmán, árabe’, facendo constar que, como acon-

tece en moitos lugares de Galicia, os paisanos do lugar 

aínda vinculan ós mouros como os antigos habitantes 

do CASTRO que hai preto da aldea. Crenza que como 

se sabe carece de rigor, onde se constata que os cas-

tros foron habitados polos castrexos e posteriormente 

moitos destes recintos habitados foron dominados po-

los romanos. De tódalas maneiras non conseguimos 

saber da orixe deste topónimo que acolle terreos de 
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c U l t U r a  e  f a l a  p o p U l a r  d e  s a n  c i p r i á n  d e  h e r m i s e n d e

Castrelos (Hermisende) e San Ciprián de Hermisende. 

De igual maneira acontece con outro nome localizado 

no lugar denominado O PRADO DO MOURO.

PIÑeIro, o- (lat. pinu ‘árbore conífera, pino’). Nesta 

paraxe, situada por riba de CANCELADA, parece ser 

que se teñen dado achados de cerámica antiga, ro-

mana ou anterior, e incluso restos de vivendas.

VILares (de vilar b. lat. villare < villa= vila). Vilar 

é un pequeno lugar ou aldea; unha casa de campo 

ou quinta. O dicionario tamén trae vilar como 

‘conxunto de terras de labrar’. Ante a falta a con-

firmación precisa, incluímos este top. no apartado, 

relacionándoo coa primeira definición. Segundo in-

formacións recollidas no lugar, nesta paraxe non se 

teñen dado achados antigos e o lugar estaba dedicado 

ó cultivo de viñedo. O tema tamén aparece en Pentes 

(A Gudiña) onde hai VILAR SECO; en Pixeiros (Viana 

do Bolo) con VILARIÑO, onde segundo os veciños en 

tempos antigos houbo casarío; VILAR DAS LATAS en 

Cádavos (A Mezquita); O PORTO VILAR e VILAR RE-

DONDO no Pinheiro Novo (Portugal); VILARCHAO e 

VILARELLO en Chaguazoso (A Mezquita)...

zootoponimia (os animais)

BoIs, BarXa de- (de boi lat. bove). Touro.

caBrItos, VaL de- (de cabra lat. capra). Cría da 

cabra, cabuxo.

corVo, a FraGas do- (lat. corvu). Paxaro de cor 

negra.

cUco, a FoNte do- Ave da fam. das cucúlidas que 

ten un canto característico.

GaLo, serra raBo de- (lat. gallu). Ave. Macho 

da galiña.

LaVaNdeIra, a- (lat. med. lavandaria < lat. la-

vare= lavar). Nome dun paxaro que acostuma andar 

preto dos ríos.

MIoQUIÑas, as- (de miñoca lat. miniu). Mioca: 

verme anélido, longo, de cor vermella, que vive en 

terreos húmidos.

osa, a FraGa da- (de oso lat. ursu). Femia do oso. 

Mamífero plantígrado. Un bo exemplo que nos indica 

que en tempos antigos houbo osos na contorna. No 

próximo lugar de Hermisende hai RÍODOSOS= RÍO 

DOS OSOS.

PateIra, a FoNte- (de pato). Imos relacionar este 

nome, con certas dúbidas, coa ave chamada pato ou 

parrulo.

PoLeIro, o aLto do- (de polo lat. pullu). Lugar 

alto do galiñeiro onde se poñen as galiñas ou pitas 

para durmir.

PoMBeIras, as- (de pomba lat. palumba). Lugar 

relacionado coas pombas salvaxes.

roLo, o- (de rola, rula; macho da rola). Paraxe si-

tuada cara á parte oeste do lugar, lindando con Cas-

tromil (Hermisende). Nunha chaira desta zona tamén 

hai A FRAGA DO ROLO, que trata dunha rocha grande 

de cantería, difícil de subir a ela. Con reservas, incluí-

mos este nome no apartado dos animais, á espera de 

conseguir novos datos.

teIXUGUeIras, as- (de teixo lat. taxone). Lugar 

onde vive o porco teixo ou teixugo.
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Cultura e fala popular
de San Ciprián
de Hermisende

UNHA ACHEGA ETNOGRÁFICA E LÉXICA PARA O ESTUDO DO IDIOMA GALEGO

EN ÁREAS PERIFÉRICAS DA NOSA COMUNIDADE
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