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LITERATURA



A presenza do lobo na vida da xente rural de Galicia identificouse ao longo dos séculos 

como algo negativo que había que combater e vencer. As mandas de lobos vagando 

polos montes e serras da nosa xeografía quedaron impresas nas mellores páxinas da 

nosa literatura  creando todo un imaxinario  nun público receptor  disposto a elevar  o 

terror causado pola fera a unha categoría de mito.

O LOBO NA CULTURA POPULAR GALEGA

ETNOGRAFÍA

O lobo é abundante nas serras de  Galicia, sendo considerado a besta máis temible do 

país (trala extinción do oso pardo Ursus arctos); malia o medo que vulgarmente infunde 

xamais se lle viu atacar ao home, a non ser que se sentise moi acosado e famento. O 

lobo  galego  soporta  moi  ben  as  fatigas  e  pode  permanecer  varios  días  sen  tomar 

alimento;  aproveita  a  noite  para adicarse  á  caza,  retirándose  antes  do amencer  para 

gañar  as  dificultades  do  lugar  onde  ten  a  súa  lobeira;  ataca  toda  clase  de  gando, 

empregando a sagacidade necesaria para non errar o golpe, e con moita cautela lánzase 

sobre a presa, arrástraa cara si e foxe con ela sen soltala, aínda que o persigan os cans, 

ou os pastores. Afirman os labradores galegos que adoita elixir unha ovella fraca para 

escapar  mellor,  botándoa  ás  costas  co  obxecto  de  correr  máis  libremente.  Cando 

acomete a unha egua todas as bestas forman círculo coas ancas, deixando as cativas no 

centro, e en esta disposición recíbeno a couces, co cal ou o matan ou o fan fuxir. Se 

logra botarse ás ancas dalgunha, as demais foxen espantadas dando relinchos mentres o 

lobo come a que caeu nas súas poutas. Nos invernos rigorosos non é raro velo pola 

aldea levando en pleno día pitas, cordeiros e ata algún neno abandonado, como sucedeu 

xa, sen que o balbordo das xentes lle fixera soltar a presa. Aseguran algúns dos nosos 

aldeáns que se se atopa de noite un lobo e se sacan faíscas co eslabón lógrase espantalo. 

Tamén hai quen afirma que deixando a faixa solta para que arrastre, o lobo vai detrás 

desta unha ou máis leguas sen atreverse a arremeter e dar o golpe, xa que a teme; isto 

mesmo acontece indo a persoa a pé ou a cabalo. Algúns lobos chegaron a tomar tanto 

afecto ao home coma o can máis agarimoso.

O lobishome na cultura popular galega é unha figura recorrente tanto na literatura oral 

coma na escrita. En Galicia a tradición sinala que se un matrimonio ten sete ou nove 

fillos varóns sen que nacera femia ningunha polo medio, o derradeiro quedará marcado 



polo  estigma  da  fada,  converténdose  en  lobishome,  fuxindo  para  o  bosque  por  un 

periodo de sete anos (aínda que segundo as zonas pode variar entre seis e nove anos), 

nese tempo non pode ser ferido nin capturado.  Con todo na tradición  galega tamén 

existe o neno que nace xa cos síntomas do lobishome e que padece ciclicamente os 

síntomas. Un dos casos máis coñecidos de lobishome foi Manuel Blanco Romasanta, o 

lobishome de Allariz.

Na literatura  galega  o  tema  aparece  recollido  en  O lobo  da  xente obra  do  escritor 

ourensán Vicente  Risco.  A obra  de  Risco  está  baseada  na  lenda  popular  galega  do 

lobishome. Esta obra publicouse no ano 1923, trátase dunha narración breve, con certos 

trazos de carácter etnográfico e ambiéntase na comarca ourensá de Trives.

O LOBO NA TOPONIMIA

Esta figura mítica deixou unha fonda pegada na toponimia ao longo do territorio galego. 

Existen no país nomes que vencellan o animal a un lugar, coma Castiñeiro do Lobo 

(Ames),  Fonte  do  Lobo  (Becerreá),  Forca  do  Lobo  (Ponteceso),  Covas  de  Lobos 

(Cambados);  topónimos  que  directamente  fan  referencia  ao  corpo do  animal,  coma 

Pouta do Lobo e Rabo de Lobo, outros que se centran no seu hábitat, coma o topónimo 

Lobeira; e aínda existen os que fan referencia directa á súa morte ou caza: Lobomorto, 

Matalobos ou Foxo do Lobo. Para alén dos múltiples e máis obvios, débese pensar que 

tamén fan referencia a este animal, empregando o termo xermánico, os nomes de lugar 

rematados en ulfe: Gondulfes (Verín), Trasulfe (Rdeiro) ou Randulfe (Antas de Ulla  e 

Paradela) lembran tamén estes espazos.

O LOBO NA LINGUA 

O lobo é unha das especies máis documentadas na lingua galega e na literatura. Outros 

nomes que quedaron na lingua , desta volta empregados para se referir ao animal sen o 

mentar directamente (para evitar chamalo) son algúns coma “o aquel”, “o outro”, “o 

becho”, “ o da boca rachada”, “o fillo do demo”, “o compadre” ou “o tío Pedro”, entre 

moitos outros.

O LOBO NO REFRANEIRO



Lobo non come da carne que quer, senón da que houber.

Avisade ó lobo e deixade o gando soilo.

Cando co fato anda o dono, nin dá o teo nin vén o lobo.

Come o lobo de toda a carne, menos da súa que a lambe.

Toda carne come o lobo, agás a súa que a delambe.

Non soilo o lobo come carne crúa.

Vaca de moitos cómena os lobos.

En terra de lobos ouvear coma todos.

O LOBO NAS LOCUCIÓNS

Ter unha loba: ter preguiza

Alá irás, lobos te coman: ameaza ó que nesta vida non procede ben e se lle desexa 

que na outra vida atope o seu merecido.

Coma a ovella  na boca do lobo:  plenamente  derrotado,  vencido de vez.  Tamén 

significa que dura pouco.

Comer coma un lobo: devorar, tragar con ansia, comer con voracidade.

http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Wolves_Kill.jpg
http://gl.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Wolf.jpg


Como a cabra que pariu para o lobo: dise de aquela persoa que ampara ó que lle fai 

dano.

Como lobo no inverno e como cobra no verán: irritado e agresivo. Nesas épocas é 

cando máis irritados e agresivos están estes animais.

Entre can e lobo: entre lusco e fusco.

O LOBO NAS CANTIGAS

Miña nai habilidosa

Mandoume d’ir coas ovellas,

O lobo levoume catro

Eiquí lle traio as orellas.

Miña sogra morreu onte

Diola leva ó ceo dos lobos,

Deixoume unha manta vella

Toda chea de piollos.

Nesta terra de Lubeira

Andan os lobos por ela;

Vámonos de eiquí, meus ollos

Meus ollos, vámonos dela.

O que tes de bravo

é de pretendiente,

homes non son lobos

que coman a xente.



Traballo che ha custar

Pra me atrapares a min:

Quíxome coller o lobo

i-eu máis ca ile corrín.

O LOBO NOS CONTOS DE ÁNXEL FOLE

Polas  súas  particulares  características  topográficas, 

Galicia constituíu desde sempre un excelente hábitat 

para unha numerosa fauna salvaxe, principalmente en 

áreas  de  montaña.  Os  estragos  que  causaba  nos 

campos e gando dos campesiños e mesmo os ataques 

á poboación, levan  a que desde  a Idade Media se 

faga  necesaria  a  intervención  dos  poderes  públicos 

ante  a  ameaza  dos  animais  salvaxes.  Seguindo  ao 

historiador Sobrado Correa1  son coñecidos xa desde 

1326  os  decretos  ditados  para  conbater  o  lobo.  A 

eliminación  destes animais tamén se xustificaba por 

beneficio común, anúlase a ameaza sobre as persoas e 

sobre  a  seguridade  de  mercadorías.  O  investigador 

conclúe:

”Ó longo séculos XIX e XX parece iniciarse un certo declinar do lobo en determinadas 

zonas de España, aínda que en Galicia estes animais aínda seguen tendo unha dastacada 

presenza. Como consecuencia directa do aumento demográfico, redúcese a proximidade 

do  monte  ás  aldeas,  os  ataques  –aínda  que  cada  vez  menos  frecuentes-  seguen 

producíndose.  (...)  Aínda  que  en  Galicia  as  fontes  non  son  demasiado  prolixas  en 

información e a historiografía afondou moi pouco sobre o tema das agresións do lobo a 

persoas,  non  obstante  parece  ser   que  a  través  do  período  moderno,  e  aínda  no 

contemporáneo, tiveron lugar algúns ataques, principalmente a pastores e nenos, que a 

maior ou menor medida, tiñan aterrorizados aos habitantes das zonas montañosas.

1 SOBRADO CORREA, Hortensio, “Aproximación á caza defensiva na idade moderna: “correr e bater os 
lobos, outras feras e animais nocivos” na Galicia dos séculos XVI e XIX”, en Os animais domésticos na 
historia de Galicia, tresCtres, NÓS-OUTROS, 2008.



Secundino Lorenzo Fernández2 cuestiona os ataques de lobos ao ser humano: “ O lobo 

ten un pánico incrible ó home, por unha simple razón: é moi intelixente e sabe moi ben 

que o home é moi superior en intelixencia. Os escritos sobre ataques de lobos ó home 

son miles pero realmente ningún está documentado suficientemente” Na súa opinión  ao 

longo da  historia fóronse creando arredor do animal unha serie de lendas que chegaron 

a ser cridas polos propios autores que as narraron e , entre estes está o narrador do que 

nos ocupamos, Anxel Fole.

O escritor da montaña publica na década dos cincuenta os contos “ Os lobos”, incluído 

en A lus do candil, Galaxia, Vigo,1952, “O morto entrara ca xistra” (en Terra Brava, 

Galaxia,1955)e,  por último  “!Lobos te  coman!”  será  editado pola revista  Grial  en 

1956.  Todos  eles  dun  gran  valor  etnográfico  ademais  de  literario  pois  Fole  retrata 

minuciosamente certos lugares de Galicia da primeira metade do século XX ,de tal xeito 

que vai deixando constancia de case toda a cultura material, social e espiritual do pobo 

galego.  Ademais  do  tema  do  que  nos  ocupamos  –o  lobo-  o  autor  vai  retratando 

actividades tan características do noso medio rural  como as viaxes a pé, as feiras, a 

matanza do porco, a leria na tasca, o xogos, etc. Non podemos deixar de mencionar a 

emigración   presente  nun  dos  contos  no  que  se  di  que  cando  alguén  desaparece 

pensábase que fuxira para América.

Nos contos analizados por nós  constátase que no maxín popular a presenza do lobo 

aparece magnificada,  o que demostra   que na metade do século XX na montaña de 

Lugo, esta especie  carnívora debía de ser moito máis abundante ca na actualidade. Fole 

reproduce  moi  ben  o  temor  que  a  fera  causa  de  aí  o  medo  dos  seus  personaxes  a 

encontrarse con ela. Hai que ter en conta que polo xeral as viaxes facíanse a pé ou a 

cabalo e conlevaban moitas dificultades.

Todos  os  relatos  ofrecen  unha  imaxe  do  animal  moi  en  consonancia  coa  realidade 

galega, na que o lobo se presenta sempre como un animal voraz e daniño e tamén como 

un ser demoníaco con poderes sobrenaturais. O lobo aparece nestes contos como unha 

fera  odiada  en  aldeas  e  pobos.  A xente  só  conta  del  maldades  e  falcatruadas.  Fole 

plasma  así  esa imaxe  tan  estendida  -  tanto  na cultura  popular  galega  coma noutras 

culturas- do lobo como un dos máis grandes inimigos dos seres humanos e de toda a 

clase  de  animais,  ao  cal  é  necesario  combater  e  vencer,  combinada  con  esa  outra 

realidade espiritual e intanxible de dimensións máxicas, míticas e parasicolóxicas como 

2 Secundino Lorenzo Fernández, www.rios-galegos.com



moi ben explica Claudio Rodríguez Fer na introdución  da edición dos contos manexada 

por nós3.

Dimensión física.

No conto “ Os lobos” pódese visualizar a través dos encontros entre o home e o lobo. O 

narrador conta cando os lobos se atreven a atacar os homes; fano cando teñen moita 

fame ou cando se decatan de que lles  teñen medo; que prefiren a noite;que poden atacar 

a unha ou dúas persoas pero que non se atreven con máis. Dá por descontado que só 

atacan cando teñen fame e que son moi perigosos cando están feridos: “Ó lobo se non se 

lle fire de morte é pior”. Sinálanse como eficaces contra a fera a luz e o lume dos que 

sempre foxe.

En “!Lobos  te  coman!”  os  personaxe  refiren  as  continuas  ameazas  que  este  animal 

supón e a voracidade lobuna ante os homes feridos ou mortos. Cando un emigrante caeu 

por un esfragadoiro “os lobos mondárono, o que se di:”

En   “O  morto  entrara  ca  xistra”  os  lobos  non  aparecen  pero  son  nomeados  polos 

personaxes  como  moi  perigosos,  aos  que  lles  hai  que  ter  moito  respecto.  Cando 

desaparece o protagonista e o encontran pensan que se o chegan a atopar unhas horas 

máis tarde non había quedar rastro de carne nos ósos: “Outramente os lobos houbéranlle 

deixado os óso limpos, e despois non habería proba nin can que lle ladre”.

Dimensión mítica

En “Os lobos” fálase do avultamento do corazón durante a noite. Antes de atacar o lobo 

ten  un  comportamento  moi  sutil,  acompañado  dun  estudo  psicolóxico  da  vitima, 

procurando  evitar  a  violencia  para  derrubala:  “De  primeiro,  acompáñano,  despois 

póñellense diante; máis tarde chegan a zorregalas pernas co rabo...Asín, pouquiño

A pouquiño. Ven un intre en que o home xa non pode máis....Bótanse os lobos enriba 

dil i isnaquízano”

Outro atributo extraordinario é o embazamento que paraliza a persoa. A presenza do 

lobo  é  tal  que  pode  causar  a  perda  da  fala  e  mesmo  outros  trastornos  físicos  e 

psicolóxicos.  Segundo a crenza mítica,  o causante deste fenómeno é a forza do seu 

alentoe, segundo outras crenzas, o lobo pode provocar o embazamento coa mirada: “a 

todos lles relocían os ollos” di o narrador cando o capador Rugando se ve rodeado de 

lobos.

3 Ánxel Fole, Contos de lobos e outros relatos (edición de Claudio Rodríguez Fer), Edicións Xerais, 
1989.



En “!Lobos te coman!” a fera é utilizada como elemento ameazante da maldición que lle 

dá título ao relato e que se consumará ao final. Constátase como a imaxinación popular 

creou unha maldición na que se conxura a alguén a ser comido polos lobos.

En “O morto entrara ca xistra” un inxenuo personaxe ouvea no monte porque, segundo 

a tradición, na terra dos lobos trae boa sorte ouvear como eles: “O Zascallas púxose a 

arromedar os seus auleos. E non din que na terra dos lobos hai que aular como iles?”

ALGÚNS  TÍTULOS  QUE  VERSAN  SOBRE  O  LOBO  NA 

LITERATURA GALEGA:

O rei dos lobos de Xerardo Neira. Toxosoutos, 2006.

Vermella con lobos de Carme Blanco. Edicións Xerais, 2004.

O can Rin e o lobo Crispín de Carlos Casares. Galaxia.



O lobo sen rabo. A Nosa Terra, Contos Populares.

O aliado inesperado de Xavier López Rodríguez. Edicións Obradoiro, 2005.

Os sete cabritos de Tareixa Alonso García. OQO, 2008.

Unha de lobos, de Manuel Almofrei. Baía Edicións, 2005.

O lobo da xente de Vicente Risco. Nós, 1925.

Pel de lobo de Xosé Miranda. Xerais, 2002.
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APÉNDICES

Debuxo de Castelao, da súa serie “Cousas da Vida”



Calquera lle pon bozal a un can, pero a un lobo...



Lobos atacando gando doméstico (Clamorgan, 1624)



Caza de lobos con besta (Clamorgan, 1624)



O LOBO NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Podemos observar, nas noticias que presentamos a continuación, como os medios de 
comunicación seguen a crear unha imaxe moi negativa do lobo, magnificando os danos 
que  este  produce  e  alimentando  o  medo  pola  súa  ferocidade  e  proximidade  ás 
poboacións.



















DISTRIBUCIÓN XEOGRÁFICA DO LOBO

Distribución do lobo en Europa (2004)

Distribución do lobo en España (2001)



Distribución do lobo en Galiza (2004):
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