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 AS XACIAS

As xacías son seres mitolóxicos coa metade inferior dun peixe e a outra metade superior humana, 
masculina ou, sobre todo, feminina.
Son seres anfibios que son donos de grandes tesouros e teñen costumes antropófagas. 
Estas parecen monstros, un bicho ou outra cousa rara. 
As xacías son belísimas e atraen os mozos á súa morte.

As xacías soen habitar, nos pozos do río Miño, en Chouzán, Parleira, Cabaceira, a pé  do castro de 
Marce, entre as comarcas de Lemos e Chantada. As xacías estiveron  dende o nacemento do río e da 
Laguna de Fonmiñá e Pedregal de Irimia.

www.sobregalicia.com
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O ARCO DA VELLA

O arco da vella e un fenómeno da luz natural é un conxunto de arcos de cores, dende o vermello ata 
o violeta, todos teñen o mesmo centro. Isto ocorre cando chove. Cando un raio de luz é interfectado 
por unha gota de auga e que fai esta gota é descompoñelo en todas as súas cores.

As orillas do río Orinoco vivían fai moito tempo sete fermosas bolboretas bailarinas, bailaban e 
balaban nos petalos dos lirios e de papoulas da pradería.
Cada unha de las tiña unha cor barco,  azul, vermello, verde, violeta e añil. Polas tardes 
suspendiansen unha flor ou nunha folla e poñíase a durmir.
Un dia na que as sete fermosas bailaban e bailaban, di a bolboreta amarela vou saltar desta rama.
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O  FOUCELLAS

Chámase Benigno Andrade”Foucellas” .
Naceu o  22 de outubro de 1908 en Cabrui (Curtis).
Foi executado o 7 de Agosto do 1952 na prisión da A Coruña.
A súa morte foi debida aos delitos cometidos. Executárono cun instrumento chamado garrote vil e 
foi soterrado no cemiterio de San Amaro.
Benigno Andrade foi algún dos  que se salvaron da  Guerra Civil. Cometeu varios atracos cun grupo 
de bandidos  e asasinaron persoas.
Na súa  vida casouse con María Pérez e tivo dous  fillos con ela chamados Josefa e Sergio.
Documentación:

http://foucellas.blogspot.com
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O LOBISHOME

Lobishome, Hominem Lupum. 
Son individuos que por una maldición e por ser o sétimo ou noveno fillo chega a unha idade     que 
pode sufrir unha transformación en lobo.
Para que isto non ocorra o fillo afectado pola maldición ten que ir apadriñado polo seu irmán 
ou irmá maiores, segundo sexan homes ou mulleres.
A transformación en lobishome ten lugar pola noite en lugares despoboados.
A maldición debe ser cumprida durante un tempo  que pode durar desde os sete anos hasta         toda 
a vida.
Nos relatos populares contan que hai moitas formas de librarse da maldición: 
-Queimarlle a pel no momento da transformación.
-Ferilo con unha bala de prata bendicida.
-Facelo sangrar usando o aguillón do ramo do acivro bendito o Domingo de Ramos.
As lendas sobre o lobishome encontrase moi arraigadas en Galicia e nelas pódense observar 
paralelismos con lendas xermánicas,debido,quizais,á    presenza nórdica en Galicia, especialmente 
durante o reino suevo.
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GAZAFELLOS NO MONTE DA PEREIRA

Atópase entre as aldeas de Babenzo, Bidaloiso San Salvador, na parroquia de  Bastavales.

Antigamente, contan os veciños da aldea, que cando eran máis novos, á noitiña ían ao monte buscar 

gazafellos. Era unha broma que lle gastaban á xente máis parva ou un pouco inxenua. 

Con sacos e paus petando polas beiras dos regos ou do río ían berrando e dicían:

“Gasefello, ven ao rello,

gasafello, ven ao rello

que Xan da albarda

por ti ajuarda”

Os Xans da albarda eran os parvos que esperaban polos gazafellos, os outros que estaban agachados 

ríanse deles.

Rubén Mújico Crego

OS  GAZAFELLOS

Os gazafellos é un animal mítico que habita no monte .
Escóndese das persoas que tentan cazalo. A xente dos pobos e das aldeas 
emprega aos gazafellos para lle gastar trolas aos máis parvos e inxenuos, mandábanos
ao monte cun saco ao lombo e tiñan que esperar a que os gazafellos 
viñeran a eles petando cun pau nunha lata.
Tiñan que cantar unha cantiga:
Gazafello ven ao rego
que  Xan da Albarda
por ti agarda.

http://foro.eteria.net/index.php?action=printpage;topic=7425.0 
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 PEPA  A LOBA

Pepa a Loba naceu na parroquia de Couso (A Estrada) en 1835. Comezou a traballar no campo na 
infancia coidando das ovellas da súa tía Dorinda. Foi aquí onde gañou o sobrenome de “Pepa a 
Loba”, xa que nunha ocasión enfrontouse a un lobo defendendo o seu rabaño.
Durante a súa infancia a nai de Pepa foi violada en presenza desta, nove meses despois a nai de 
Pepa morre co seu bebé tras o parto.
A súa tía Dorinda faise cargo dela e obrígaa a traballar no campo coidando das súas ovellas e 
cabras. O tendeiro adóptaa como filla e contrata a un estudante para ocuparse da súa formación. O 
tendeiro fai testamento a favor de Pepa e ao pouco tempo aparece morto cun coitelo de cociña 
cravado no peito.
Pepa a Loba foi condenada a cadea perpetua, sen embargo o pobo cría que o crime o cometera o 
irmán do tendeiro, que resulta ser o pai de Pepa.
Despois de ser encarcerada Pepa escapa para o monte disfrazada de cura e colle unha cuadrilla para 
axudala nos seus traballos de bandoleira. A súa fama de brava chegou ata hoxe.
Documentación:
www.vigometropolitano.com
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PEPA  A LOBA

Os contos falan dunha bandoleira chamada Pepa a Loba, que dirixia a súa propia gavela de ladróns, 
so moitos e están espallados por toda Galicia.
Segundo as súas fontes, a famosa bandida debeu nacer no norte da provincia de Pontevedra, contra 
a década de 1830, que actuou nas terras do centro do país dende Monterroso  ata a costa occidental.
Cando aínda era unha nena comezou a traballar no campo e tamén coidando o gando da súa tía, 
nese tempo foi cando lle puxeron o nome ¨Pepa a Loba¨, xa que unha vez enfrentouse contra un 
lobo coidando o gando.
Pepa a loba foi unha rapaza que quedou orfa de pai, xunto a súa nai e as súas irmás, a máis pequena 
tiña poucas facultades mentais; veu a súa irma maior marchar da aldea felizmente casada mentres 
Pepa vía derrubarse a súa casa natal.
Pepa a Loba vivía xa o final da súa vida adulta nunha casa con máis bandoleiras da súa idade. 
Pepa a Loba tiña como función axudar a algunhas persoas necesitadas de diñeiro e ela axudábaos 
quitándolle a ricos reis e camiñantes parte do seu diñeiro, para darllo a esas persoas. 

www.vigometropolitano.com
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XAN QUINTO

Xan Quinto, Antonio Rodríguez Otero.
Era gran ladrón, fero e roubaba aos ricos, ademais era xeneroso cos pobres. Normalmente actuaba 
en cuadrilla e outras veces actuaba só. Podía ser violento chegando incluso a asasinato.
Algunha xente dicía que non era guapo, aínda si que era un home alto, livián e forte.
Xan Quinto  era un heroe de rebeldía popular, actuaba mal e tiña “honra” por como distribuía todo o 
roubado e máis que un bandoleiro e asasino foi considerado un xusticeiro…
Uns  din que naceu en Araño (Rianxo), outros empeñábanse en dicir que era de Palmeira da 
comarca do Barbanza, na outra Ribeira da ría din que era de Cambados.
Xan Quinto morreu en Portugal dunha puñalada en Valga (Pontevedra), na outra beira do río Ulla. 
Na outra parte, a xente da súa cuadrilla levouno a Araño e alí foi enterrado na horta paterna.
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