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O CARÁCTER TAUMATÚRXICO 
DA AUGA. O CONTIDO (SERES 
MITOLÓXICOS) QUE SE MERGULLAN 
NUN CONTINENTE (A AUGA) E 
EVOLUCIÓN DO MUNDO DA AUGA EN 
HISTORIA DA ARTE

Introdución

A auga é un ben universal, sempre perpetuo e 
presente, tratado por todas as culturas, é dicir, 
compartimos o mesmo tema, pero dándolle a 
peculiaridade e o toque de encanto da nosa cultura en 
particular, pero no fondo, todos sabemos que a auga é 
sinónimo de vida, de orixe primixenia.

É vital un recurso moi valioso, que se está a esquilmar 
moi profundamente e que, por desgraza, comeza 
a escasear nalgunhas partes do mundo, e por isto 
loita o obxectivo nº 6 dos ODS (Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible) que trata de revalorizar 
a importancia da auga e o consumo dela dun xeito 
sostible.

A auga: o ben primixenio

A auga imbúese en todas as culturas da civilización 
antiga, é berce de vida, que flúe a través do curso de 
ríos como Tigris ou o Éufrates que bañaron as terras 
de Mesopotamia, orixe da cultura e da escritura 
cuneiforme, e así mesmo o río Nilo que fecunda 
fertilmente as vagantas de Exipto.

Pero a auga non soamente é dadivosa e xenerosa, 
símbolo de purificación ou de entrada a unha 
comunidade a través dun rito como o bautismo, que 
vemos exemplificado, por exemplo, no cadro de Piero 
della Francesca (fig.1).

A auga tamén pode ser símbolo de martirio e castigo 
divino, cómpre lembrar o diluvio universal bíblico co 
que se axustizou unha humanidade corrupta e carente 
de principios morais.

Cristina Barreiro Abuín
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Fig.1. Bautismo de Cristo. Piero della Francesca. 

A presenza da auga na antigüidade como lecer

Non obstante, será Roma coa súa fantástica enxeñaría 
hidráulica (acuedutos, pontes, termas…) a civilización 
que mellor partido lle soubo sacar aos recursos da 
auga. Esta cultura caracterízase polo seu carácter 
eminentemente práctico nas súas construcións, por 
iso ideou sistemas de traída de auga que discorrían 
polos canais de acuedutos cun desenvolvemento 
lonxitudinal vertixinoso, e desenvolveu unha 
arquitectura abraiante, encamiñada ao lecer cos 
edificios destinados á relaxación e estimulación 
corporal mediante o contacto da auga (talasoterapia). 

Estamos a falar do remedio terapéutico das termas, 
antecesoras dos balnearios, e que conta coas termas 
de Caracalla (fig.2) como un dos seus máximos 
expoñentes (malia ter outros exemplos como as 
termas de Diocleciano en Splitz ou a cidade de Bath 
en Inglaterra) (fig.3).

Fig. 2. Termas de Caracalla.

Fig.3. Cidade romana de Bath, Inglaterra.

O certo é que os romanos lle rendían gran culto ao 
corpo e aos seus coidados, de aí a proliferación de 
termas, constante que tamén chega a Lvcvs Avgvsti, 
o noso Lugo, tendo un exemplo “vivo” e próximo 
do que será o interior dunha terma. Aínda hoxe son 
perceptibles os aphoditerium (Borrás, 2003, p. 26) 
(fig.4) onde se deixaría a roupa, para comezar os 
rituais estéticos como embadurnar o corpo (untar o 
corpo) en aceite que logo se retiraba cos strigilum.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga124

Fig.4. Termas romanas, Lugo. 

Ademais, a auga estaba moi ritualizada, existindo 
unhas divindades “as ninfas”, ás que se adoraban con 
aras votivas (fig.5) para que fosen benfeitoras do pobo 
romano e o protexesen. Ata hai pouco, falábase de 
Santalla de Bóveda (Lugo) coma un ninfeo, concepto 
un tanto abstracto que, posteriores investigacións 
de equipos científicos, viñeron matizar. No MPL 
consérvase unha boa colección de aras votivas, 
algunhas consagradas a divindades acuáticas (Cuba et 
alii, 2003, p. 24) 

Fig. 5. Ara votiva.

Irrupción do cristianismo

Coa chegada do cristianismo, que herda moito 
substrato das culturas grega e romana, como o 
Moscóforo que converte no “Bo Pastor” (fig.6 a-b), 
entre outros exemplos, a auga e a súa simboloxía 
adquire unha nova dimensión.

O certo é que a auga é moi importante en toda as 
relixións, como a islámica que lle outorga un carácter 
especialmente relevante coas fontes das ablucións, 
e no caso do cristianismo, a auga é un recurso 
fundamental que establece o ingreso e a pertenza a 
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unha comunidade mediante o santo sacramento do 
bautismo.

No cristianismo, hai varios miragres nos que a auga 
ten unha participación importante como nas vodas 
de Caná onde a auga se transforma en viño, sinal 
dunha transfiguración obra de Cristo, ou tamén na 
multiplicación dos pans e dos peixes.

O peixe, criatura acuática, é algo moi presente na 
relixión cristiá coa figura do acróstico. Atopamos un bo 
exemplo en Santallla de Bóveda, entre cuxos restos 
arquitectónicos e escultóricos, apareceu o relevo 
(fig.7) dun peixe. (Vidal, 2007, p. 50)

Fig. 6-a. Moscóforo (Bo Pastor) 1º exemplo.

Fig.6-b. Moscóforo ou Crióforo. 2º exemplo.

Fig. 7. Bóveda, Santallla. Acróstico de peixe.
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O carácter taumatúrxico da auga en Santalla de 
Bóveda

Santalla de Bóveda é unha edificación abraiante, chea 
de misterio e misticismos, o seu carácter de unicidade 
(só atopamos algo similar en Turquía) (Vidal, 2007, p. 
15) dálle un halo de encanto que, ao mesmo tempo, 
dificulta a súa interpretación global porque presenta 
tal mestura de compoñentes difíciles de encaixar, 
tipolóxica, estilística e cronoloxicamente.

Neste caso, a nós interésanos a piscina interna, a que 
lle atribuímos certo carácter taumatúrxico, hipótese 
na que nos apoiamos pola presenza duns relevos 
de danzantes nos paramentos murais externos que 
se moven de maneira acompasada portando unha 
grilanda (fig. 8 a-b), quizais coa intención de interceder 
favorablemente na vontade divina. Pero, sobre todo, 
interésanos a figura dun tollido que presenta unha 
clara deformidade na súa perna, algo que tamén 
podemos ver nunha escultura de Guimaraes cunha 
evidente deformación nos pés (fig.9).

Fig.9. Bóveda, Santalla. Relevo de tollido. 

Fig.8 a-b. Bóveda, Santalla. Relevos de danzantes.
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Interprétase a posibilidade de que as augas desta 
piscina tivesen certo carácter taumatúrxico e 
curasen doenzas de tipo óseo como artrose, artrite 
enfermidades que producen tensións e deformacións 
nas articulacións superiores e inferiores do corpo 
humano. Quizais, a xente peregrinase ata aquí coa idea 
de tomar esas augas e así mellorar preventivamente 
as dores e consecuencias do seu mal; evitando que 
se espallase ou servindo de calmante.

Non é sorpresa o carácter taumatúrxico e curativo 
da auga, e menos para os galegos e galegas que 
temos unha senlleira mostra destas propiedades 
en balnearios como o de Mondariz ou as Burgas de 
Ourense (fig.10), e moi preto de nós, en Palas de Rei, 
as ruínas do balneario de Frádegas (fig.11).

Fig. 10. As Burgas, Ourense.

Fig.11. Frádegas, Balneario (Palas de Rei).

A mitoloxía da auga: Grecia, Roma e Galicia

A mitoloxía grega é moi fecunda en temas mitolóxicos 
mariños, apropiándose a romana do seu panteón 
e renomeándoo doutro xeito, pero na base a 
asimilación é a mesma. Así, en Grecia, podemos 
falar de Poseidón, deus do mar, que co seu tridente 
provocaba tempestades, froito da súa cólera contra a 
humanidade, acompañado dun cortexo de nereidas, 
sereas, tritóns… (fig.12), sempre presentes e da súa 
muller Anfitrite. Tendo en Roma, o seu alter ego no 
deus Neptuno, tamén divindade protectora dos mares.
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Fig. 12. Tritón. Clipeo Tras Salomé.

Por non falar da cantidade de monstros acuáticos da 
mitoloxía grega como Escila e Caribdis (Hall, 2003, p. 
288).ou o animal que ataca a Andrómeda na historia 
de Perseo…Ambos exemplos manifestan a realidade 
do mar como un lugar inhóspito habitado por criaturas 
diabólicas e malignas.

Do mesmo xeito, as sereas (en época medieval tamén 
se verá a representación de mulleres con cola de ave 
en troques da de peixe) como seres malvados, o cal 
queda patente na Odisea (fig.13). Sendo a auga un 
continente do maligno, xa que estes seres pretenden 
seducir a Ulises para que encalle co seu barco e así 
naufragar para esmorecer e perder a vitoria na súa 
aventura/proeza.

Fig.13. Serea. Exemplar códice medieval. 

En Galicia, temos unha mitoloxía fluvial, vencellada 
aos regatos e aos ríos como o Miño, onde teñen a súa 
morada os xacios e as xacias, criaturas acuáticas con 
torso humano (home ou muller) e cola de peixe que 
viven nas augas galegas (figs. 14 e 15).
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Fig.14. e 15. Xacios e xacias. Representación gráfica.

Conclusión

Este artigo pretende amosar a auga e o seu particular 
universo como un continente de vida cun contido 
e historia moi diverso. Facendo un traballo de 
investigación con comparativa de temáticas variadas, 
pero cun nexo en común: o mundo acuático e a súa 
particular combinación de factores que conflúen na 
mesma idea, a auga é vida e vehículo de transmisión 
cultural.

Arredor da auga, as diferentes culturas da antigüidade, 
fixeron e fan a súa particular utilización deste recurso, 
mesmo incluso erixindo construcións que teñen a 
función de almacenar a auga co fin de beneficiarse das 
súas propiedades ben curativas, ben taumatúrxicas, 
de relaxación, de limpeza e hixiene corporal.

Co pretexto do estudo da auga, descubrimos 
hercúleas construcións como as termas, e podemos 
facer unha reflexión sobre o patrimonio romano de 
Lvcvs Avgvsti revalorizando o noso patrimonio local e 
salientando a importancia de ter semellante legado na 
nosa cidade luguesa. Vendo así, como a auga e a súa 
necesidade de aproveitamento desenvolve todo un 
aparello de recolección deste valioso ben, para evitar 
calquera tipo de perda, ata dunha pinga, porque a 
auga é sinónimo de vida.

Para concluír, queremos resaltar a importancia da 
mitoloxía na Historia da Arte, considerada como unha 
ciencia auxiliar, ao igual ca iconografía, a iconoloxía, a 
emblemática, etc, e que non son tan triviais nin tan 
insignificantes como poden parecer. A identificación 
de certos atributos en obras de arte realízase grazas 
á documentación bibliográfica sobre temas de 
mitoloxía, de feito a aparición de certas iconas ou 
elementos como unha “mazá” posiciónannos ante o 
Juicio de Paris ou o cadro de Guido Reni de Atalanta 
e Hipómenes, onde a mazá é o desencadenante e 
detonante dunha historia ben curiosa e enigmática.
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Quero incidir, así, no feito de que todo na nosa 
realidade cotiá agocha unha historia, un patrimonio. É 
labor dunha boa historiadora da arte saber desentrañar 
os códigos iconográficos para poñelos a disposición 
da sociedade, e que esta comprenda que a arte é 
un ben social que pode explicar, guiar e orientar 
sobre o coñecemento de conceptos tan frecuentes 
na nosa vida como a auga. Todo ten historia. O noso 
labor é facer de intermediarios para a transmisión 
desta sabedoría e suscitar o interese social, porque a 
historia é creadora e xeradora de vida.
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