
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MAIOS 

   A orixe da celebración dos maios atopámola xa na prehistoria, 

pois as antigas sociedades celebraban o renacer da natureza. Este 

culto transmitiuse de xeración en xeración mediante a transmisión 

oral ata os nosos días. 

   Celébrase en Galicia de moitos xeitos diferentes, aínda que 

algúns xa se perderon por completo.     

   Hoxe en día, na zona da Barbanza recíbese o mes de maio 

colocando o derradeiro día de abril, unha rama de xesta nas portas 

das casas e nos vehículos para protexernos das meigas e de 

calquera mal. 

   Existen diferentes crenzas como que a xesta utilizada ten que 

pertencer a unha parroquia distinta á propia,  hai que apañala antes 

do solpor e desde o lugar no que nace a xesta non se pode ver o 

mar. 

 REFRANEIRO DO MES DE MAIO 

 En maio aínda a vella queima o tallo. 

 Ata o corenta de maio non quites o saio. 

 Polo San Isidro, sementa o teu millo. 

 Marzo ventoso e abril caluroso traen o maio frorido e fermoso. 

 Se marzo maiea e maio marcea, pobre dos que viven na aldea! 

 Nin maio sen trebóns, nin home sen calzóns. 

Ahí ven o maio  

de frores cuberto 

puxéronse a porta  

cantándome os nenos 

os puchos furados  

pra min estendendo 

pedíronme crocas  

dos meus castiñeiros 

 

Pasai rapaciños  

calados e credos 

que o que é polo de hoxe  

que darvos non teño 

eu sonvos o probe:  

o pobo galego 

pra min non hai maio,  
pra min sempre é inverno. 
 

 

Cando eu me atopare  

de donos liberto 

que o pan non mo quiten,  

trabucos e prestemos 

que, coma os do abade,  

frorezan meus eidos 

chegado haberá entón  

o maio que eu quero. 

 

Queredes castañas  

dos meus castiñeiros? 

Cantádeme un maio  

sen bruxas nin demos; 

un maio sen segas,  

usuras nin preitos,                                     

sin quintas, nin portas, 

nin foros nin cregos. 

AHÍ VEN O MAIO 
  

 

Manuel Curros Enríquez 
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