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EXPOSICIÓN

Líbranos do malLíbranos do mal
Lingua, culto e crenza: a lingua
no mundo das crenzas galegas

   “Líbranos do mal”
"Lingua, culto e crenza: a lingua no

mundo das crenzas galegas"

A exposición “Líbranos do mal” nace ao abeiro do traballo de posta en valor do patrimonio cultural

que vén levando a cabo o Museo Etnográfico Casa do Patrón. Esta mostra achégase ao mundo das

crenzas, ritos e tradicións máxico-relixiosas de Galicia. Esta exposición é, xa que logo, o intento de

amosar,  a  través  dunha  escolma  de  obxectos,  de  imaxes  e  de  textos,  unha  parte  dese  valioso

patrimonio inmaterial que atesoura o noso pobo. Neste caso, a parte máis vencellada ao mundo das

crenzas, do mítico, do relixioso e do máxico da nosa cultura galega. Para isto, a mostra estrutúrase

en cinco categorías: 

• A protección (das persoas, da casa e da facenda)

• A curación

• Os ritos propiciatorios

• As crenzas máxico-relixiosas

• A relixiosidade popular
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Os temores que axexan a vida do ser humano son comúns a todas as culturas e 
a todos os tempos. Desde o Paleolítico a nosa especie teme ante o feito de pasar 
fame, teme as consecuencias das tormentas, as secas e demais inclemencias do 

tempo, padecemos polas enfermidades, polos perigos que nos rodean, 
pola morte, as guerras e as calamidades.

A exposición Líbranos do mal nace 
ao abeiro do traballo de posta en 
valor do patrimonio cultural que 
leva a cabo o Museo Etnográfico 
Casa do Patrón. Esta mostra en-
marcada nun edificio en forma de 
capela, achégase  ao mundo das 
crenzas, ritos e tradicións máxi-
co-relixiosas de Galicia.

Esta exposición é, xa que logo, o in-
tento de amosar, a través dunha es-
colma de obxectos, de imaxes e de 
textos, unha parte dese valioso pa-
trimonio inmaterial que atesoura o 
noso pobo. Neste caso, a parte máis 
vencellada ao mundo das crenzas, 
do mítico, do relixioso e do máxico 
da nosa cultura galega. A ese uni-
verso simbólico tanxible e intanxi-
ble que pretende dar resposta aos 
temores e inquedanzas humanas. 
Para isto, a mostra estrutúrase en 
cinco categorías:
• A protección (das persoas, da 
   casa e da facenda)
• A curación
• Os ritos propiciatorios
• As crenzas máxico-relixiosas
• A relixiosidade popular

Outra das preocupacións funda-
mentais foi desde sempre o tema 
da fecundidade e da fertilidade. A 
fertilidade, tanto das persoas como 
do gando e da terra, era sumamente 
importante nas sociedades agrarias. 
Que a terra fose xenerosa en froitos 
e colleitas e que os animais domésti-
cos se reproducisen e multiplicasen 
sen dificultade era a base da rique-
za da casa e da supervivencia pero, 
ademais, ter unha familia numero-
sa, con moitos fillos, era a garantía 
de poder contar coa forza de traballo 
necesaria para poder levar a cabo os 
duros e innumerables labores do 
agro e para contar cun sustento che-
gada a vellez.

Todos estes temores e necesidades 
humanas acadan en cada cultura 
a súa correspondente resposta. É 
nestas respostas onde a riqueza e 
creatividade simbólica do fenóme-
no máxico, relixioso e médico fai 
acto de presenza, é o ámbito onde 
acada a súa razón de ser. Neste 
marco ideolóxico é onde nacen os 
ritos curativos e protectores, o uso 
de amuletos, a creación de espazos 
sagrados, a identificación de xeo-
grafías hierofánicas, a existencia de 
santos, deuses e entidades protecto-
ras e benévolas e o uso máxico dos 
elementos.

En definitiva, é o berce das crenzas 
e ritos que nos falan da necesidade 
do ser humano por interceder nas 
forzas que rexen a vida e o destino 
e reconducilas cara ao seu beneficio.

A exposición museística conta 
con 13 vitrinas onde se expoñen 
amuletos, obxectos relixiosos, 
elementos curativos, armas sim-
bólicas e representacións de ritos 
curativos, protectores e esconxu-
radores, así como obxectos vence-
llados á ritualística e ás crenzas da 
relixión católica. A mostra com-
plétase coa recreación do gabinete 
dunha curandeira galega, a réplica 
dun peto de ánimas, unha escol-
ma de obxectos e traxes asociados 
ao entroido, dous papamoscas e 
os elementos e imaxinería propia 
dunha capela católica.


