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As cAve irAs de colondros e o tempo de sAmAín

�

introducc ión

Nos últimos anos asistimos ao renacer dun tradicio-

nal costume dos nenos do país galego: o tallado de 

caveiras nas cortizas dos colondros, cabazas ou me-

lóns. Extendida a súa recuperación baixo o nome 

de Samaín, son numerosos os colexios, concellos, 

asociacións e institucións que chegado o tempo de 

outono e sobranceiramente perto do Día dos Difun-

tos poñen en pé un evento, máis ou menos festivo, 

que pretende vindicar, frente a moda alienante do 

Halloween, a galeguidade das caveiras alumeadas.

Vai xa para dezasete anos que quen escribe estas li-

ñas, asustado ao ver á súa filla regresar das clases de 

inglés cunha calivera de melón das que el fixera por 

ducias na súa infancia, decidiu poñer todos os seus 

esforzos en conquerir que, non só os seus fillos, se-

nón Galicia enteira, recuperase un rasgo sobrancei-

ro da súa antropoloxía que fora acurrunchado no 

fondal da memoria e alí, enquistado, esmorecendo, 

malvivía.

Vai xa para dezasete anos que, para conquerir cha-

mar a atención do país sobre a galeguidade das ca-

veiras de cabaza, a Asociación Cultural Chirlatei-

ra de Cedeira (A Coruña) puxo en pé a I Festa de 

Samaín, no mes dos Difuntos do ano 1990. A idea 

de recuperar esta tradición callou na alma do país e 

a idea extendeuse e gromou pola flor da terra como 

medran as setas no outono: amosando un micelio 

oculto, unha etnografía común ao territorio por 

baixo das diferencias edáficas locais. 

“Facer o samaín” é xa unha nova expresión que, 

por vontade de uso dos galegos, donos da lingua, 

ten entrado no idioma. Convirá dicir dúas ou tres 

palabras sobor deste termo. Samaín, Samhuin, Sam-

monios, Sammas... son palabras gaélicas que non vi-

rían a siñificar senón “fin do verán” ou “asamblea”, 

“reunión” ou tamén, “xuntanza da fin do verán”. A 

asamblea da Samaín céltica, a grande reunión anual 

das xentes célticas celebrábase ao redor do día 1 

do mes de Santos, no lugar onde estaban as tum-

bas dos antepasados. A noite do 31 de outubro ao 1 

de novembro era a máis perigosa do ano: as ánimas 

dos difuntos andaban vagamundas. Festa dos mozos 

guerreiros, dos cazadores de cranios. Tempo para 

matar e xantar ao animal totémico: o porco, ao por-

co de Samaín, todo el comestible divino.
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Non se lle escapa a nengunha intelixen-

cia desperta que non é necesario revi-

vir a tradición baixo o nome céltico de 

Samaín. O importante é retomar a tra-

dición baixo as formas e maneiras que 

lle deron sentido en cada bisbarra: ca-

labazotes, calacús, caliveras de melón, 

colondros, estantiguas... etc. e con elas 

no corazón, erguela do esquecemento 

e ofrecerllas as xeracións futuras cos 

mesmos plantexamentos que lle deron 

sentido no pasado.

Pero quen quixer recuperala baixo o 

nome xenérico de “O Samaín” (que non 

exclúe, ben se entende, as nomenclatu-

ras locais), saiba que se acolle a unha in-

terpretación histórica coherente, acep-

tada por toda a historiografía europea, 

que nos vencella cos demáis pobos do 

continente, que encardina ao noso país 

nun referente internacional e, mesmo, 

faino protagonista de ser o primeiro 

que consciente e creativamente levan-

tou unha bandeira europea de seu (o 

tempo da Samaín céltica), frente á moda 

americanizante do Halloween.

Unha interpretación na que as pezas do puzzle 

encaixan con exactitude no debuxo histórico de 

fondo.

Algúns dAtos etnogrÁficos 

O tallado de caveiras nas cortizas dos colondros, 

nome propio da provincia de Ourense, aparece 

cuns rasgos moi semellantes ou idénticos, en toda 

a zona xeográfica na que está presente, que polo 

que se refiere a Península Ibérica, ámbito de estu-

dio persoal, inclúe a totalidade de Galicia, o norte 

de Portugal, Asturias, Salamanca, Cáceres, Burgos, 

La Rioja, Navarra, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Za-

ragoza e Huesca.

A facturación da caveira, (en toda a área sempre 

sobre unha cucurbitácea), segue en toda ela unhas 

pautas semellantes. O colondro hai que baleiralo da 

polpa e das pebidas do seu interior e logo fánselle 
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ollos, fuciños e boca, tentando sempre atopar unha 

expresividade tétrica e asustadora. A continuación 

aséntase un punto de luz no seu interior, e remátase 

poñendo a calivera nun curruncho escuro, nas ven-

tás da casa, nas encruceladas dos camiños, ao redor 

do cemiterio, no camiño ao cemiterio, no mesmo 

cemiterio... etc. As variacións sobre este modelo 

son menores. En casos, comarca do Somontano, ba-

leirase pola parte inferior do colondro, para poder 

asentalo azosamente á carón, e por veces colocan a 

vela sobor dun pequeno carabullo de cana, asenta-

do coma unha trabe. En Cedeira póñenlles pauciños 

a xeito de dentes. En Quiroga úsana coma máscara 

polo Antroido. Hai donde lle poñen asas e lévanas 

colgadas da man.

En toda a área, dende Galicia ata Aragón faise coin-

cidente o seren os nenos os actores principais do 

tallado. É frecuente a transmisión avó-neto pero o 

máis normal é a ghreada de rapaces do rueiro re-

unidos nas eiras. Valóranse máis os colondros ou 

cabazos que fosen roubados nas hortas, e cháman-

selles os de verdade ou os verdadeiros. 

A figura dunha pantasma feita cunha saba branca, 

na que se meteu antes unha caveira alumeada, apa-

rece no folclore e nos costumes todo ao longo da 

área. A historia do pai ensabado, e cunha caveira, 

que lle sae ao paso a seu fillo pola noite e está a 

piques de morrer dun disparo deste, cóntase dende 

Ourense ata Ávila.

En Galicia encetábanse a tallar as caveiras polo 

tempo de San Miguel, para o 29 de setembro e aín-

da había rapaces que as facían antes: en canto vían 

un melón madurecido nos tarreos. Seguíanse fa-

cendo ata ben entrado o outono. Non había unha 

data ritual, especial, un día sinalado, todo o 

outono era tempo de caliveras. Pola Meseta, 

Aragón e a zona Celtibérica o tallado de caveiras 

está directamente vinculado á noite do 31 de ou-

tubro ao 1 de novembro e recibe nomes diversos: 

calaveras de ánimas (Radiquero), luz de ánimas 

(Trasmoz), noche de las calaveras (Cuenca)... etc. 

O culto ás ánimas, cecáis o máis importante dos 

galegos en opinión do mestre Vicente Risco, ofre-

ce un corpus folclórico similar na área das caveiras 

talladas e iluminadas. Mesmamente a Santa Com-

paña está presente no Somontano co nome de As 

Lumbretas.
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Mesmamente o magosto, tan vinculado ao funera-

rio, comparte a súa xeografía en coincidencia exac-

ta coas caliveras, as ánimas, e as cabezas de pedra. 

Magostos que cunha formulación e contidos simi-

lares, (merenda no campo, castañas asadas, consu-

mo de alcohol, entrada no urbano coas caras embo-

rralladas de cinza) atopámolos na área de estudio: 

dende os magüestus en Asturias, ata o magusto en 

Valencia de Alcántara, Extremadura. 

As cabezas cortadas conforman un grupo interesan-

tísimo dentro da escasa estatuaria castrexa en pedra. 

Profundamente relacionadas co tema que nos ocupa 

(unha caveira é sempre unha cabeza cortada), éstas 

aparecen en boa parte da área céltica europea e xa 

que logo na área da península ibérica onde o elemen-

to céltico está comprobado. Na xeografía da Cultura 

Castrexa dase a maior concentración de achádegos 

de “têtes coupées” da península ibérica.

referenc iAs Á trAdic ión 
dos cAbAzos en ourense 

As noticias sobre o tallado dos colondros na 

zona ourensá que a seguir se comunican 

fóronme enviadas polo señor Cástor Castro de 

Ourense, a quen lle quedo moi agradecido, por 

desfacer en min unha iñorancia que xa viña 

sendo de anos e que confirman polo miúdo 

e con abundantes citas de concellos diferen-

tes a existencia das caveiras na provincia de 

Ourense. Manteño as referencias da provincia 

de Salamanca que me comunicou tanto por ser 

moi próximas á provincia de Ourense canto 

por ser especialmente interesantes, sobrancei-

ramente cando apreciamos a existencia dun petitorio 

infantil ou aguinaldo que alí chaman el convite. Citas 

todas elas que eu ofrezo practicamente tal cal as reci-

bín, tan só evitando as referencias á relación familiar 

co informante. Especialmente chamaría a atención 

sobor da noticia que vincula Caliveras e Antroido, no 

concello de Vilamarín, coincidindo co que se facía 

en Quiroga, e tamén aquela outra onde aparece o dis-

fraz de avisión cunha saba branca.

Quen quixera comunicarme os datos da súa loca-

lidade referidos á tradición do tallado de cabazas 

poderá facelo ao seguinte enderezo electrónico: lo-

pezloureiro@edu.xunta.es e conta xa cos meus agra-

decementos anticipados.

Cualedro

Soco Rúa RodRíguez (39 anos) ten un vago recordo de 

que se facía. A súa irmá maior, Reme Rúa RodRíguez 

confirma que se facía cando eran pequenos, que 

pensa que se colocaban nas ventás.

 

JoSé antonio Rúa RodRíguez dí que sí, que se baleira-

ban, se lle sacaba a coronilla, e se lle facían ollos e 

nariz triangulares. Boca con dentes (recortados en 

tacos no propio cabazo). Que se lle puña a vela den-

tro e se puñan nos muros, nos camiños, nun rincón, 

para asustar á xente. Que non o facía todo o mundo 

no pobo, así que era algo xa en desuso.  Que pensa 

que non era algo que se promovera dentro da fami-

lia (os pais ou avós aos fillos), senón que eles copia-

ban doutros rapaces.
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A finalidade era asustar á xente facéndoas o máis 

horribles posible.

Que era por esta época do outono, por Santos, aínda 

que non sabería dicir por qué, ni que gardara rela-

ción con algunha tradición.

 

Julián Rúa RodRíguez ao preguntarlle tamén o confir-

ma. Di que se facía por fieles difuntos (parece que 

máis referíndose á época do ano que ao día concre-

to),  que se colgaban nalgún sitio para meter medo á 

xente, nas rúas sin luz, no alto do pobo. Que se lle fa-

cían os ollos e o nariz triangulares, porque era máis 

fácil de cortar, e a boca con dentes triangulares.

Calvos de Randín

dimaS. Sí que se faían, con ollos e sin nariz. A boca en 

zigzag baleirábase cunha culler e púñanselle velas. 

Colocábanse no entorno da igrexa, nos cemiterios 

ou no campanario. Facíase nesta época de outono 

porque era o tempo dos cabazos.

SRa. RoSa (vive en Randín). Di que sí que se facía no 

pobo de Calvos de Randín. Que se puñan as luces 

no cemiterio.

Outra señora maior de Randín mesmo, di que alí 

nunca se fixo.

 

Boullosa (Concello de Baltar)

maRiluz (39 anos), tamén se facía. Púñanse polas 

rúas, cerca do cemiterio, en zonas oscuras para dar 

medo. Púñanse moito nun sitio chamado Montece-

lo, perto do cemiterio. A xente tiña medo de pasar 

por alá.

Rairiz de Veiga

Sabina. Tamén se facía.

Dacón, Carballiño

FeliSindo caStRo loRenzo (61 anos), nado en Da-

cón, tamén recorda o costume de facer caba-

zos. Teñen que ser pequenos e proporcionados. 

Non valen os colondros (que son os máis gran-

des). El os ollos facíallos redondos, un corte ver-

tical como o nariz e logo facía os dentes. Colo-

cábanse en zonas escuras pero transitadas para 

asustar á xente que pasase por alí. En Dacón, 

un bó sitio daquela sería o camiño de Xinzo. Nor-

malmente a vela non ía posta, senón que unha vez 

que se estaba coa cabaza no sitio, colocábase a vela 

e encendíase.

Lembra especialmente unha vez que sendo el mo-

zote ía co seu tío Pepe no coche, por onde se des-

vía un da estrada de Vigo-Ourense para coller a de 

Carballiño e no alto dun penedo había un cabazo 

que chamaba moito a atención. Pararon o coche (vi-

ron uns mozotes agochados, suponse que vendo as 

reaccións dos que pasaban). Roubaron a cabaza e 

tiveron que marchar disparados porque se liaron a 

pedradas co coche.

Parada, Vilamarín

geoRgina álvaRez RequeJo. Facíanse no inverno, can-

do os días menguaban, para asustar. Deixaban al-

gunhas pra facer no carnaval. Anécdota de Maximi-

no (irmán maior do Ramón), que está en Venezuela. 

Ía ver unha moza que tiña para meterlle un susto. 

Fixéronlle a cabaza cunha vela e vestida cun cami-

són. Puxéronlla nun camiño por onde ía pasar. Co-

lleu medo e xa non foi onda moza.

La Peña-Salamanca, 
en los Arribes del Duero

teReSa SantoS melado, nada na vila de La Peña. 

“Allí se hacían muchas, siempre en el tiempo 

de la matanza, pues se vaciaban las calabazas 

para hacer el farinato y los niños hacían las 

calaveras. Eran los viejos quienes les ayuda-

ban a hacerlas. El que mejor las hacía era el 

tío Eusebio... (del tiempo de mi padre, nació 

en 1872, así que hoy tendría 133 años)... se le 

hacían los ojos, los dientes, y se les ponía una 

vela. Luego los niños iban a las casas de los 

conocidos con sus calabazas para que los con-

vidasen. Allí dar el convite es invitarlos con 

alguna chuchería.”
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ProPosTA DIDÁCTICA

obxect ivos xerAis :

1. Conquerir o coñecemento etnográfico desta tradición.
2. Recuperar a tradición do tallado de caveiras nas cortizas dos colondros.
3. Vivenciar as raíces da cultura tradicional galega.
4. Recoñecer a pertenza a un pasado común na área atlántica e europea. 

obxect ivos espec íf icos:

Área de linguaxe

• Recoñecer e dominar o vocabulario específico relacionado co tema, adecuado ao nivel conseguinte.

• Coñecer o legado literario que xira en torno a esta tradición: contos, lendas, creacións literarias... 

Área de idioma moderno

• Recoñecer a festa de Halloween coma un consecuente das tradicións europeas da Samaín céltica.

• Dominar o vocabulario axeitado ao tema en calquera idioma moderno que se estudie e recoñecer a pre-

sencia, se a houbera, desta tradición no país de orixe da lingua estudiada.

Área social

• Vivenciar o tallado de caveiras.

• Recoñecer a orixe celto-atlántica e xa que logo europea desta tradición.

• Coñecer a presencia de folclore asociado: contos, lendas, gastronomía...

Área natural

• Coñecer a planta chamada cabaceira, as súas diferentes especies e 

as súas diversas aplicacións nos campos da alimentación gandeira, 

gastronomía, menciña... 

Área plástica

• Recoñecer as posibilidades estéticas dun material non convencio-

nal: a cabaza.

UN DID CAVEIRAS.indd   8 31/10/06   11:57:06



As cAve irAs de colondros e o tempo de sAmAín

�

A xorNADA EsColAr

O día das caveiras na escola debe-

ría abranguer a xornada completa 

e ser integrada no día adicado ao 

magosto ou castañada. Tanto por 

ser coherentes e complementarios 

entre sí, coma para non encher o 

calendario escolar dun número 

excesivo de xornadas adicadas a 

celebracións ou conmemoracións.

As primeiras horas do día poden 

adicarse a unha explicación histó-

rica e etnográfica. Insistir en ser 

esta unha tradición europea que 

foi levada a América polos emi-

grantes e alí transformouse no Ha-

lloween e recoñecer nas tradicións galegas un fondo 

de  pouso común con outras xeografías europeas.

Coa mesma cabaza poden realizarse diversas activi-

dades de estudio: estudiar a súa constitución botá-

nica, pesar  as diversas cabazas e establecer diferen-

cias, calcular o seu volumen e densidade aplicando 

o principio de Arquímedes...

A aula debe converterse nun obradoiro de caliveras 

onde os compoñentes e as posibilidades plásticas 

e artísticas das mesmas deben ser reseñadas polo 

profesor. Haberá que ter previsto que a polpa inte-

rior é moi húmida e visgosa e xa 

que logo convirá dispor de papel 

de periódico, bolsas da barredura 

e material de limpeza. A técnica 

de tallado é moi sinxela: fáiselle 

unha incisión circular na par-

te superior e por ela, axudados 

dunha culler, vaise raspando e 

limpando dos farrapos e pebidas. 

Canto máis se rebaixe máis lumi-

nosidade terá. Sepáranse ollos, fu-

ciño e boca e remátase poñendo 

un punto de luz no seu interior. 

Tradicionalmente unha vela pero 

nada impide poñer unha linterna 

se as condicións de seguridade do 

colexio o aconsellan.

As cabazas rematadas e xa alumeadas poden con-

formar unha exposición colectiva fermosísima se 

temos o coidado de escoller un espacio de pre-

sentación  con posibilidades de ser escurecido. A 

visita dos alumnos á exposición, sobranceiramen-

te para os máis noviños, será unha experiencia 

inesquencible.

Engalanar o colexio cos debuxos, guirnaldas ou 

outro calisquera que en días previos se poideran ter 

realizado é actividade que, de común nos colexios, 

aparece espontáneamente e case non debe ser nen 

suxerida.
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ACTIvIDADEs ComPlEmENTArIAs

Dependendo das posibilidades de cada centro as ac-

tividades que poden xirar arredor das caliveras son 

certamente variadas. Un taller de pintura mural so-

bre papel de embalar e usando pintura de dedos co 

sencillísimo tema de pintar unha cabaza da sempre 

uns resultados artísticos inesperados e é moi gratifi-

cante para os alumnos.

Poñer en pé unha representación teatral, dramati-

zando un conto ou lenda tradicional pode ser un 

exercicio emocionantemente educativo. Existen xa 

nas librerías algunhas edicións enfocadas ao públi-

co infantil que entran de cheo no tema. “Indo cara 

o Samaín” de Sabela e Carlos Labraña, en teatro; 

“Samaín” de Clara de Sáa en relato, ou “A noite de 

Samaín” de Pepe Carreiro en comic, viñeron a ir 

enchendo un oco no panorama editorial. O fermoso 

relato de Antón Cortizas, “A noite das caliveras” é 

de lectura tan aconsellable como difícil é de atopar,  

por ser publicado en edición reducidísima, gratuita 

e única para os nenos participantes nunha das últi-

mas edicións da Festa de Samaín de Cedeira.

Visitar o Museo Arqueolóxico Provincial de Ouren-

se e poder apreciar as pezas da cultura castrexa que 

nel se atopan, destacadamente as cabezas cortadas 

en pedra atopadas nos castros de Armeá e Augas San-

tas será un complemento indispensable de calquer 

explicación histórica que se queira ofrecer. Obser-

var as similitudes expresivas e conceptuais entre as 

cabezas cortadas e as caliveras de colondros. 

Unha sesión de contacontos a cargo dos mesmos 

alumnos –cada un conta unha historia de meigue-

rías que lle teñan contado na casa– ofrecerá tamén 

ocasión para recoller un corpus de tradicións locais 

que poderán aparecer na revista escolar como un 

traballo de investigación de Ciencias Sociais. 

Rebuscar en Internet datos referidos á presencia 

desta tradición en localidades de Galicia e da Pe-

nínsula Ibérica pode ser unha magnífica actividade 

investigadora a partir da aula de informática do co-

lexio e ao tempo a mellor maneira de acceder á rea-

lidade actual das caveiras de ánimas. Podedes em-

pezar visitando esta páxina www.radiquero.com. 

ou a páxina do colexio de Palmeira.

Ogallá que esta modestísima pebida didáctica que 

agora tés nas mans, caia en terra farturenta e pren-

dida en raiceiras profundas anuncie unha colleita 

venturosa de luminosas caliveras de colondros.

bibl iogrAfíA 

Tristemente a bibliografía espefícica sobre este tema é 
escasísima. O único estudio monográfico é Samaín, a 
festa das caliveras  editado en Vigo por Ir Indo do que 
é autor un servidor. Nel, aparte unha unidade didáctica 
e unha biografía da Festa de Samaín de Cedeira, ató-
pase o estudio etnoarqueolóxico, As caliveras de melón, 
unha aproximación interpretativa a un costume senlleiro. 
Quen tivera opción de conquerir as actas do congreso 
de Etnoarqueoloxía celta, celebrado en Ortigueira no 
ano 2006, terá acceso á ponencia “Las caliveras de áni-

mas en la Península Ibérica” o primeiro estudio sobre 
esta tradición realizado en toda España.
Na obra do etnólogo aragonés Rafael Andolz, La muer-
te en Aragón, hai datos, escasos pero preciosos, sobre 
o modo da pervivencia das caliveras na comarca do 
Somontano.  E igualmente na obra do antropólogo astu-
riano Constantino Cabral.
Calquera das historias xerais de Galicia que hai edita-
das servirá sempre como marco de referencia e incardi-
nación e en todo caso a lectura da Historia do noso país 
será sempre unha lección vivificante, necesaria e ao día 
de hoxe, esquecida.
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