R E V I S T A

D E

A R T E ,

C U L T U R A

E

T R A D I C I Ó N S

P O P U L A R E S

nº 10

Maio de 2000

E S C O L A

P R O V I N C I A L

D E

D A N Z A S

.

A G R U PA C I Ó N

C A S T R O

F L O X O

páx. 5

Editorial

M A X I A
páx. 6

E

B R U X E R Í A

Demos íntimos do pobo galego.
Elvira Afonso Pérez e Ismael Afonso Pérez

HISTORIA
páx. 16

O porto senabrega e a posíbel vía romana
Chaves-Monforte.
Antonio G. Rodicio

LINGÜÍSTICA

índice
páx. 24

Toponimia de Filgueira.
Liliana Carro Estévez

ARQUITECTURA POPULAR

páx. 36

Análise do Calvario de Beade.
Any Ballesteros Álvarez

GASTRONOMÍA POPULAR

páx. 44

Xantares de trobadores.
A cociña galega na idade media.
Xavier Barreiro Luces

TRADICIÓNS
páx. 52

A Sainza de moros e cristiáns é a romaria da Límia.
Delfin Caseiro Nogueiras

MUSEOS
PORTADA:

Debuxo de Luis Cid

páx. 64

Vilanova, a historia nunha esencia.
Antonio Piñeiro

páx. 71

E S P E C I A L

páx. 72

Tres achegadas a Manuel Murguía no seu tempo.
Marcos Valcárcel

páx. 80

O bardo e o patriarca: vidas paralelas.
Henrique Rabuñal Corgo

páx: 94

Cronoloxía de Manuel Murguia.
Henrique Rabuñal Corgo

L E T R A S

G A L E G A S

R E V I S T A

D E

A R T E ,

C U L T U R A

E

T R A D I C I Ó N S

P O P U L A R E S

Dirección

Mariló e Xulio Fernández Senra

Secretaría

Fco. Javier Álvarez Campos

Cooperación Artística

Icono Raigame (contraportada)
Coordenan

Luís Cid

Tomás Vega Pato
Escola Provincial de Danzas
Agrupación Castro Floxo

Edita

Deseño e Realización infográfica

Todas aquelas persoas que teñan
interés en publicar artigos ou traballos nesta revista poden dirixirse a:

RAIGAME
Aptdo. 484
Tlf. e Fax 988 249493
32080- Ourense
e-mail: escdanza@lander.es
Tódolos dereitos de reproducción, adaptación, traducción ou
representación dos textos, ilustracións e fotografías están reservados, e só poderán ser exercidos por terceiros previa solicitude e correspondente permiso dos editores ou dos autores.

Xosé Lois Vázquez & Nicole Carpentier, S.C.

Chegamos co presente ao número dez de RAIGAME.

Nos albores do Século XXI, ou si vostedes o prefiren,

Durante seis anos consecutivos conseguimos sacar

nos estertores do Século XX, o uso dos avances tec-

adiante este ilusionante proxecto con menos atrancos

nolóxicos faise inevitable e imprescindible en tódo-
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los ámbitos. O mundo editorial non podería ser unha
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progresivo e definitivo.
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Incorporámonos deste xeito ao grupo de publica-
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todos e cada un dos números. Por ese motivo coin-
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cidindo coa saída deste número 10, prácenos fon-

contidos entre os lectores interesados.

damente pór a disposición de tódolos interesados un
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Lendas

Demos íntimos
do pobo galego
Elvira Afonso Pérez
Ismael Afonso Pérez
Montserrat Nóvoa Vázquez

1. INTRODUCCIÓN
Se o coñecemento dos deuses
peculiares do pobo Celta permite establece-la identidade dos
mesmos, non nos presentan o
verdadeiro cadro das crenzas relixiosas dos nosos antergos; pois a
Historia relixiosa de Galicia preromana quedaría reducida a ben
pouco sen as supersticións, crenzas, festas e prácticas especiais
que aínda conservamos.
A nosa mitolo xía popular é
fecundísima e extensa e de fondas raíces no corazón do galego.
A educación puramente tradicional dos nosos campesinos, o apegados que están a todo o seu, o
aillamento no que vivían tradicionalmente, con falta de grandes

poboacións foi causa de que tanto nas montañas coma na beiramar permanecesen costumes,
prácticas e crenzas que escondan
as fórmulas e cerimonias do
pasado culto,que tendo unha moi
lonxana orixe, encóntranse fortemente ligadas ó culto católico.
Conforman esta mitología:
• O culto á auga
• O culto ó lume
• O culto ós astros
• O culto á Natureza inanimada
• O culto ós antergos
• O druidismo
• O culto ós SERES SOBRENATURAIS
Sobre estes últimos imos falar
neste trabarlo.
7
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2 . C U LT O Ó S S E R E S
SOBRENATURAIS
O panteón popular galego está
poboado de espíritos bós ou
malos que o campesino ou ben
individualiza ou os deixa en estado de tales espíritos e os conta
como potencias superiores. Non
son puras ficcións nin simples
produtos da imaxinación do
pobo, senón seres sobrenaturais
no poder dos cales crése e a súa
inf luencia deséxase ou teme.
Fillos da noite, só nela viven,
errantes, livianos, misteriosos,
secretos, multiformes, maliciosos
comprácense en atormentar ás
criaturas con temerosos anuncios ou conartes diabólicas, descubríndose así o carácter demoníaco do que están dotados.

Hai ocasións nos que estes seres
amósanse como entes amigos e
benéficos, que contrabalancean
o triste influxo dos que se presentan como produto do temor e
da noite.
Non se coñece ben o mundo infinitamente pequeno no que se
moven estes seres impalpables e
incorpóreos. Os nosos avós e
bisavós coñecíanos baixo tódolos seus aspectos, nós xa non.
Os seres sobrenaturais na existencia dos cales o pobo galego
creeu e cre, son os seguintes:
A.-ESPIRITOS DA CASA: as Almas,
o tardo, o tango-mango
B.-ESPIRITOS DOS AIRES: o tronante
C.-ESPIRITOS DA TERRA EN
XERAL. .-as fadas
D.-ESPIRITOS DAS AUGAS: as virxes, as doncelas, as damas, as
labandeiras
E.-DO CAMPO E DOS BOSQUES:
a pantasma a estadea ou compña, o canouro
F.-DOS ANTROS: os mouros, as
lumias, os negrumantes, as ouvas.
Todos estos axentes sobrenaturais dan vida a seres intermedios,
poderosos para o ben e o mal,
máxicos e augurales, que participan do carácter divino propio
dos espíritos, cos que se entenden e que sirven de mediadores
con pobo. De aquí:
AS MEIGAS. Correlativas coas
fadas, virxes e damas.
ON VEDOIROS: verdadeiros previdentes.
OS NUBEIROS: Unidos ós tronantes.
A conciencia popular confúndeos, vén ser unha mesma cousa,
tanto na acción como nos atribu-

tos, pois tan alá leva o vulgo esta
facultade por esencia popular da
personificación dos obxectos
inmateriais que o “MEIGALLO”
(produto da br uxería ) e o
“ENCANTO”son non dúas ideas a
bo tratar senón seres materiais e
activos que contan de antemán e
para sempre con poder e vontade.
Isto é así porque no mundo do
sobrenatural só hai dous principios que o simbolicen: o ben e o
mal,e divídese en dous grupos:un
SUPERIOR ou CELESTE, símbolo
de canto nos agrada ou perxudica
e outro INFERIOR ou HUMANO,
con tódalas condicións propias da
pureza ou do pecado. Así pois
fadas benéficas, virxes, e damas
concorren ó mesmo fin e son
moitas baixo o punto de vista da
bondade, pureza e de todo o santo. Ó contrario, as meigas representan o mal e o pecado. De aquí
o indeciso da linguaxe que para
expresar dúas ideas antitéticas utiliza o mesmo nome. Meigas e
Fadas tanto pode significa-lo bó
ou perxudicial. O pobo as distingue co nome de boas e malas
fadas. Son a mesma identidade.
Ilustraremos ó lector sobre algunhas das características desta
nómina de seres do ultramundo
tan penetrado na alma galega.
3.- ESPIRITOS
3.1.- ALMAS. A crenza das almas
vén do culto dos nosos antergos
e desempeña un gran papel na
vida afectiva do campesino. Rondan ó redor da casa, penetran no
seu interior, falan cos da familia,
recórdanlle-los deberes que se
han cumprir, se non o fixeron; a
súa derradeira vontade. Aconséllannos, consólannos, pero sobre
todo, ocúpanse con preferencia
da cuestión de restitucións, sufraxios que deben facerse na súa
8
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favor, etc. Estas son as almas en
pena que andan pola noíte en
torno á casa e deixan oí-los seus
laios, levando á alma do vivo non
cumpridor toda sorte de medos e
angurias.
3.2.- TARDO. Burlón e curioso
pai dos pesadelos é un verdadeiro ser diabólico que pousándose
durante a noite sobre o peito dos
que durmen, fatígaos co seu
peso. Para liberarse del, hai que
deixar enriba da mesa unha chea
de trigo. O tardo entra e, como
curioso que é, pónse a conta-los
graus; pero como ó chegar a cen
perde a conta e ten que escomenzar, cansa e abandoa a casa.
3.3.- TANGO-MANGO. Alude en
senso burlesco á enfermidade en
xeral. Aínda que outros autores
din que é unha enfermidade dada
sen nome coñecido, se cadra o
“Baile de san Vito”ou unha enfermidade imaxinar ia froito da
aprensión do que a sofre.
3.4.- TRONANTE. É o verdadeiro
xenio da tempestade. É un ser
extraordinario que vive nas alturas; e en casas de terra. Na provincia de Ourense din del que é
un monstruo pequeno e rechoncho que ferindo as nubes cos pés,
produce o ruxido dun trono: basta que un sacerdote lle bote auge
bendita para que caia ó chan e
cese a tronada. En Bergantiños
(Coruña) é o contrario, alto e feo
e viste de cabaleiro, vai ás fontes
e levanta as augas, e no ceo fai os
tronos rodando caixas de ferro.
3.5.- FADAS. É a bondade e a
pureza, que simbolizan coas vestiduras brancas e evidénciase no
seu estreito parentesco coas tres
Marías e coas virxes.A súa acción
benéfica pódese comparar coa
das Damas. Se as visitas ou mal-

tratas tórnanse malas fadas. De
amigas tórnanse enimigas,tanto
é agora o seu poder para o mal
como antes para o ben.As malas
fadas son vengativas, inclementes, cegas e implacables co destino. O malfadado descoñece a
dicha,a fatalidade o goberna.
As malas fadas non só
presiden estas vidas,
adiántase tamén a
marcalas desde o
seus pr imeiros
momentos. Igual
cás vellas Enumérides, as malas fadas
son vengativas,
inclementes, cegas e
implacables como o destino.
“....Malas fadas me fadaron
no ventre da miña nai...”
3.6.- DAMAS. Son
xenios severos pero
benévolos, dotados de
gran sabiduría e unha
forza superior á das fadas.
Distínguense destas por certa liberdade que lles permite
obrar segundo a súa propia
vontade. Estas “fadas-nais” en
oposición ás “fadas-virxes”
son protectoras e intelixentes. Teñen funcións semisacerdotais e igual que as boas
e malas fadas aparecen no
cancioneiro e no romanceiro
galego. Unha delas é a DAMA
GELDA con capacidade para desfacer meigallos e obrigar a presentarse ante ala, é obedecida e
triunfa.
3.7.- ESTADEA ou COMPAÑA.
Son pantasmas, almas en pena,
q u e n a s s o m b ra s d a n o i t e
emprenden a súa infernal carreira, amosan especial inclinación
por quen se aventura ás camiños
e corredoiras extraviadas á hora
na que elas sean dos seus antros,
anunciando a morte daquel na

TRONANTE: Na provincia de Ourense din del que é un monstruo pequeno e rechoncho que ferindo as nubes cos pés, produce o ruxido dun trono. En Bergantiños é o contrario, alto e
feo e viste de cabaleiro

casa do cal guindan unha pedra
ó seu tellado. Toda Galicia cre
nela e nas súas siniestras aparicións. A lenda ten numerosas
variantes; na provincia de Ourense coñécese así:
“Pola noite os defuntos érguense das súas tumbas, e reunidas
dentro de igrexas saen xuntos
pola porta principal tan axiña
soan as doce. Un vivo, home se
o patrono da parroquia é santo; e home ou muller se é santa;
9
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precédelles nas súas correrías
nocturnas. O vivo leva a cruz e
o caldeiro de auga bendita co
seu hisopo, non pode volve-la
vista atrás, nin enterarse do
que pasa ás súas costas; as ordes
que recibe comunícanllas sen
que el saiba como. Cada pantasma leva nas máns unha luz,
pero non é por iso visible, só son
sinais de que pasa a compaña,
un lixeiro vento e o cheiro a
cera. O que vai diente non pode

SANTA COMPAÑA:
Pola noite os defuntos érguense das súas
tumbas, e reunidas
dentro de igrexas
saen xuntos pola porta principal tan axiña soan as doce.

deixa-lo seu cometido. O que “anda con
difuntos”como se lle
chama ó portaestandarte da fúnebre comitiva, ten
mala cor, enflaquece e non se sinte ben de
saúde. Estalle vedado revelar nada do que ve, e menos
dicir que anda coa compaña. Non pode rexeita-lo seu
cargo, e só estálle permitido
facelo cando na súa excursión atopa a outra persoa e
lle entrega a cruz e o caldeiro, e este ten a obriga de
desempeña-la súas funcións.Só escapa a esta obriga o transeúnte que ó sentir pasa-la compaña, traza un
círculo e métase nel.Tamén queda libre botándose boca abaixo,
pero entón pasan as pantasmas
por riba do seu corpo deixándoo maltrecho.”
Estas procesións anuncian a morte, con un ano de antelación, a
aquel a quen a hueste visita. Cando o seu final está próximo, as
visitas menudean.
En Ourense asegúrese que estas
procesións non se fan so de noite, senón que en ocasións saen
tamén polo día, pero só ás doce.

3.8.- CANOURO. Espírito maléfico e masculino, parecido ó Rei
dos Elfos de Goethe. Non se sabe
quen era este xenio do que descoñécese a súa orixe e condicións. Sábese que fere de morte
ós nenos nos brazos dos seus
país. No Canouro recoñecemos
un espírito das augas. As valles
mitoloxías presentan ás almas
indo cara aqueles lugares nos que
as augas imperan. Fillo do delirio
10
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e do medo, irmán das pantasmas
que a imaxinación do enfermo
crea nos seus insomnios, ten un
pronunciado sabor demoníaco.
Únase ás supersticións relativas
ás Almas, e tamén ás da Compaña
ou Estadea.
3.9.- MOUROS, LUMIAS,
OUVAS, NEGRUMANTES.
MOUROS: En galego non só sig-

nifica “árabe”senón o que ten cor
parda escura, confundíuselles
con outros xenios de carácter
demoníaco patente, pero que
non dicen que puideran ser.
LUMIAS: Igual cós anteriores
son seres maléficos e superiores
en forza ás ouvas.
OUVAS: Veñen se-las “OUVANAS” célticas ou as “oavas” do
moderno Exipto.
NEGRUMANTES: Son os feiticeiros formados en mal concepto ou como inimigos.
3.10.- 0 DEMO E OS SEUS
ACÓLITOS: TRASNO E
DEMOUCHIÑOS.
O DEMO: Atribúenselle mil enganos e trasnadas. As xentes otórganlle un poder divino. A proba
da importancia que ten en Galicia o Demo é a ristra de nomes
cos que se lle cita: DONAY,ADONAY, O DEMO MAIOR, DEMORO,
DIAÑO, PERELLO, DEMOUCHIÑOS, CACHÁN (que é o nome
que se lle dá ó home luxurioso e
dado ás mulleres). O pobo galego
pensa que, sendo o demo a
encar nación de Anxo Malo,
expulsado por Deus ós Infernos,
conserva un poder case infinito
por eso atribúenselle capacidades de curar, indicar onde se
encontrara tesouros ocultos,
traérnoslo amor, etc. Por eso son
moitos os que tratan de entrar en
relación co demo, pero este non
quere pactos verbais, senón
escritos e en eles outorga o que
se lle pide a cambio da alma. Fírmanse co sangue sacado do brazo esquerdo seguindo a lenda
popular son varios os modos de
conseguir que o Demo acuda á
nosa cita; pero estos non son
obxecto deste traballo.

O TRASNO. É un demo burlón
que fai perderse polos camiños
os noctívagos que teñen o costume de andar de noite. Cando o
trasno leva ós viaxeiros perdidos
por camiños de difuntos, dícese
que é sinal de mal agüero, pois a
persoa así extraviada morrerá
dentro do ano. Andar de noite
non é recomendable pois tamén
debe morrer dentro do ano o que
oía cantar tres noites seguidas a
curuxa. En galego chámanse trasnadas ás “bromas”feitas sen outro
fin que o de facer rir.
DEMOUCHIÑOS. Narra Lois
Moure Mariño no seu libro “La
Galicia prodigiosa” que:“cando o
Noso Señor expulsou do ceo ós
anxos malos, mandou que se abrisen a un tempo as portas do ceo
e do inferno. Foi así como empezaron a caer do ceo enxames de
anxos que ían parar ós infernos
(...) San Miguel cansado de ver
tantos anxos que ían ó inferno,
dixo de súpeto:¡SURCEN CORDE!
(...) pechándose ámba-las dúas
portas ó mesmo tempo; e foi así
como moitos demouchiños que
caeron do ceo e aínda non tiveran tempo de entrar nos infernos,
quedaron a vagar por este mundo
e viven refuxiados dos humáns.
Esos anxos vagantes, invisibles
pero que habitan preto de nós,
son os DEMOUCHIÑOS (...). Hai
miles,vixíannos e espíannos e aínda poden misturarse coa mantenza que levamos á boca;por iso son
tantos os “posesos”que estan habitados por estos demos. Por eso
cando se nos abre a boca, é cousa
boa face-lo sinal da cruz, para que
non se metan no noso espírito
(...).”
4. NUBEIROS e NUBEIRAS
Segundo Plinnio, as sacerdotisas
da illa de Sen (Francia) teñen o
11
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poder de calmar ou levanta-las
tempestades.A esta antiga crenza
céltica corresponden os nubeiros,
con facultades para atrae-lo neboeiro e a tempestade e facer que
caia granizo enriba dos campos do
veciño aborrecido. Os nubeiros
son os que chaman ó Tronante.
5. MEIGAS
Teñen moito máis interese na
alma galaica. Un feito determinante das meigas é a vellez.
Tamén son boas ou malas aínda
co predominio do demoníaco.“O
pobo temeas ou odiaas, pero as
busca; a maxia é a súa condición
primordial. Gracias ós seus ditos
e fórmulas curan as enfermidades, descubren o porvir (“vedoeiras”), e exercen os seus maleficios. Aínda que moi perseguidas
polo Sto. Oficio e as Xusticias
Civís, era tal o seu número que
os inquisidores dicían que Galicia estaba moi aflixida desta plaga. Sabemos o que delas crían as
xentes, mais non o que elas, no
íntimo da súa conciencia, crían
ser. Estas mulleres tiñan absoluta
fe nas vertudes sobrenaturais de
que se crían dotadas.
Segundo escribíu M. Murguía na
súa “Historia de Galicia”:“escasos
son os datos que nos quedan
sobre as meigas, supersticións ás
que obedecían e prácticas que
lles eran propias. É imposible,
logo xulgalas con pleno coñecemento”. Segundo Michelet as
meigas eran “como unha reivindicación relixiosa de muller celta, unha protesta viva das tiranías
de que era víctima”.
Durante a Idade Media a “bruxería” preséntense como unha verdadeira institución. As meigas
vivían como “colexiadas” nos
Aquelarres. Tiñan a súa mestra,

real ou maxinaria, e esta era a
“nai”, a primeira de todas; a que
endoutrina, a vella, a que facía
seguir ás demais os escuros camiños que antes percorrera ela.
O poder da meiga é hereditario,
vai de nai a fillas; nacíase meiga
como se nacía nobre ou servo.
Afástanse da Igrexa Católica, aínda que permanecen unidas a ela
de forma indirecta. De tal xeito é
esto así que o rezo dominical que
empregaban era diferente ó dos
cristianos; e igual que “O Noso
Pai” abre as portas do ceo ós
crentes; o seu “O Noso Pai” goza
do poder de abrir ós profanos as
do mundo sobrenatural na que
elas viven.
Non rexeitan, nin aceptan a situación de marxinación que sofren
na sociedade, pero manifestan un
rencor, latexante nas súas prácticas e supersticións contra os que
non estaban con elas.
A súa patroa era Sta. COMBA,
porque o seu nome, que se traduce “COLUMBA” per mite o
dobre equívoco de considerala
como virxe e como pomba.
Como virxe, está engalanada de
condicións proféticas, e como
pomba, o mesmo, aínda que en
senso oposto.
Segundo GUBERNATIS a pomba
ten un significado lúgubre e
demoníaco e unha simbolización
fálica, o cal desconcerta ó recorda-la utilización de pomba como
signo de pureza e de paz, tan normal nos nosos días. Conta a tradición que Sta. COMBA era meiga,
e que andando polo mundo atopóuse co Noso Señor e este díxolle: -“Comba ¿onda vas? - Vou usar
dun oficio”. Xesús replicóulle:
“enmeigar, enmeigarás, pero no

meu reino non entrarás”. Entón
ela, que mataba nenos, vellos,
botaba o mal de ollo e facía o
demais do oficio, arrepentíuse e
facendo penitencia, non só se salvou senón que foi santa.
A demonolatría das meigas levábaas a santifíca-lo sábado e adoralo “Cabrón” ou “Carneiro”, símbolo do demo.
As súas reunións nocturnas foron
célebres. Reuníanse os sábados
pola noite e nas súas principais
festas: a noite de S. Xoán; de S.
Pedro; de Santiago, e da Nosa
Señora. O Areal de Coiro, preto
de Cangas, é dende antigo o lugar
de reunión que celebraban o pé
dunha fonte no sitio chamado
AREAS GORDAS. En vésperas de
S, Xoán untábanse cun “cacho”
–anaco de unto de porco– e saían polas chimeneas montadas en
vasoiras, rápidas como o pensamento, alí esperábaas o demo en
forma de carneiro ou de cabrón
barbudo con tres cornos. Facíanlle as beiras, rodeábano e por
rigurosa orde íanlle bica-lo traseiro. Elas chámano Jan Moxico,
nome que alude ó fogo terrestre
é a luz solar. As esceas do Aquelarre, verdadeiras orxías carnais,
concluían coa alba. As meigas
regresaban en forma de gato e
cada unha espertaba na súa casa,
no seu leito solitario, cansadas.
Tense a impresión de que, aínda
despois de mortas, as meigas
xamais perdoan, non esquecen,
baixan polas noites en forma de
lobo rabioso, polas corredoiras
solitarias traspasadas dunha frenética ansia de vida, que buscan
no sangue dos nenos e dos xóvenes. Ese é o seu soma, a súa licor
dos deuses. Cando un cativo perde a cor e as forzas, languidece e
se extingue, é que a “Meiga Chuchona” chupóulle o sangue. Nes12
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ta tarefa está impricado tamén “o
Canouro”, que xa vimos.
Pero as meigas non son seres dos
nosos ancestros.A revista “Cambio
16” no ano 1983 publicou a existencia de meigas en varios lugares, sobre todo en Cangas do
Morrazo, lugar tradicional de meigas.Dise que a campá da igrexa da
Coiro (en Cangas) tiña poder suficiente para conxurar co seu son
ás Meigas e A Compaña. Dita campá, si existe, é das mais curiosas e
antigas de Galicia, pertencería ó
seculo XII segundo os estudios do
pai Sarmiento. Dito pai di que en
Pontevedra,“vella”,“ de Cangas” e
“meiga” era todo “un” polo que
non é de estranar a persecución
que sofriron no s. XVII por parte
da Sta. Inquisición.
A mala fama de Cangas e as súas
meigas plasmouse no cancioneiro galego tal e como recolle unha
copia de Banda (Ourense) que di:
“Nise lugar Guginde
ó revolver das ladeiras
pasada ca á faldra fóra
po-lo mor das feitireiras”
Alude o romance á crenza popular fálica de que as meigas foxen
dos homes que levan as faldas da
camisa enriba dos pantalóns.
Son moitos os nomes de meigas
coñecidas ó longo da historia da
nosa terra:
En 1609 ANA RODRIGUEZ chimpaba ó lume do fogar ás meigas,
varrendo a lareira cun angazo de
liño, e reunidas as impurezas
enriba do lume, apagábao con
auga bendita.
En 1627 ELVIRA MARTINEZ
En 1637 EUFEMIA MORZAS, aseguraba poder desmallar a unha

O TRASNO: É un demo burlón.
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MEIGAS: As meigas asócianse coa vellez. Poden ser boas e malas pero con predominio do carácter demoníaco. Reuníanse os Sábados pola noite en festas moi sinalada: San Xoan, San Pedro... As escenas de aquelarre, verdadeiras
orxías carnais concluían coa alba. As meigas regresaban en forma de gatos e cada unha despertaba na súa casa
e no seu leito solitario, moi cansada.
14
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persoa facéndolle cruces na fronte, e sacalas do letargo apertando
á persoa durmida.
MARÍA SOLIÑA: foi queimada
viva pola Inquisición nos areais
de Cangas xunto o mar (aínda
que este dato é incerto).
A MEIGA DE COBRES: como era
coñecida a señora Celia, porque
tiña a súa casa na aldea de
Cobres, da feligresía de San Martiño de Rianxo. Dicíase dela que
portaba “o mal de ollo”, que tiña
“ pacto co demo” e achacábanlle
a morte dunha vaca ou as enfermidades de algún veciño. Bastáballe con odiar a unha persoa
para deixala enmeigallada,así fixo
cun mozo estudiante que colleu
amores coa súa filla Dosiña, mandando ó mozo ó tumbo. Carecía
de amigos porque a temían. Pasaba horas na igrexa e só tiña trato
co crego Don Teodolindo.
NIEVES ARROYO SAENZ: Nos
anos oitenta (deste século) vivía
en Vigo, e era unha das meigas
máis célebres de España.Adiviña
o porvir e cura meigallos, mal de
ollo, e fai exorcismos.
NIEVES BORCERO:“La del Ché”,
especialista na curación do herpes. Coñece tódalas herbas que
medran nos camiños, cóceas e
aluméaas de poderes.

esta última característica é o rasgo dominante pero amósanse
baixo o primeiro aspecto. Preséntanse con marcado carácter
sacerdotal, ben por ser cregos
que exerzan esas artes, ou ben
por ser “laicos” que se crían coa
ordención necesaria para exercer
como tales sacerdotes.
Por unha tendencia nas xentes
sinxelas que pensan que é máis
escoitado o que se acha máis preto da adivinidade, estas prefiriron
sempre ós cregos, pois así os conxuros tiñan máis eficacia. Sen
embargo, a igrexa opúxose a
estas prácticas; así o Canon LIX
do II Concilio de Braga, prohibía
ós cregos “ser engaioladores e
facer ligaduras”. Prohibíuselles
dicir misa con certo número de
velas que se cría simbólica.

A consultarse con eles concorren
enfermos, persoas en averiguación dos feitos sucedidos ou por
suceder; de noticias de individuos ausentes; de autores de roubos; de causantes de enfermidades; de seres queridos, etc. e os
enfermos que van son na súa
maioría do sistema nervioso, e o
vulgo funde todas estas enfermidades nunha soa doenza coñecida como “meigallo”. O cerimonial
realízase en diferentes lugares:
igrexa parroquial de Sta Comba,
a Capela de San Cibrán en Pontevedra, etc.

A pesar das prohibicións conciliares, seguían os antigos usos, de tal
maneira que no S.XVI áchanse testificados como meigas bastantes
máis cregos que homes do pobo.

A maioría dos patiqueiros herdaron dos seus antergos esas prácticas habendo familias de abolengo pastequeiro: -La de Berjo,
Carrizo, Santiago Rial... El Manso
de Tomenza, José del alma de
Marcán...

Os laicos simulaban prácticas
que lles daban apariencia sacerdotal, un exemplo son OS BALUROS: non só eran meigos senón
que ofociaban como curas.

Así o tema do meigallo e a súa
vinculación co curanterismo aparece na vida do galego e é admitido nas máis cultas e elevadas
instancias da nosa sociedade.

Os meigos eran menos numerosos cás meigas, ademais había
mais fe nas mulleres que se amosan ós ollos do pobo, como verdadeiras iluminadas.

6 . M E I G O S , D R U I DA S ,
BALOUROS ou VEDOIROS.
7.- PASTEQUEIROS
Se puideron ser considerada-las
meigas corno druidesas, con
maior razón puideran os meigos
ser mirados coma druidas, pois
neles mistúrase mellor a dobre
crenza dos feitizos e a adivinación: NEGRUMANTE (feiticeiros)
E VEDOIROS (adiviños). Neles,

de quen queira os seus servicios.
O latín “pax tecum” é a raíz de
“pasteco”, e seguintemente de
pastequeiro.

Homes actuantes na cerimonia
de desface-lo meigallo (MEIGALLO: é estar posuído polos malos
espíritos ou te-lo demo no corpo). Rompe feitizos. Os pastequeiros teñen nome e apelidos
ou mote e están en disposición
15
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O PORTO SENABRECA
E A POSêBEL VêA ROMANA
CHAVES-MONFORTE

Introducción
No seu libro sobre a rede viaria
1
romana do sudeste de Galiza ,
postula o profesor Rodríguez
Colmenero a existencia dunha
vía romana que saindo de Chaves
e ascendendo polo val do Támega, proseguiría pola conca do
Arnoia en dirección a Baños de
Mongas, e despois por Esgos,
Rocas e Loña do Monte a Luintra,
para baixar desde alí a Os Peares
e ascender seguidamente até
Monforte. Só na primeira parte
do percorrido, seguindo o río
Támega, pódese afirmar con certa seguridade, a xulgar polos
miliarios atopados, que tal itinerario corresponde a unha vía
romana. É a chamada vía do

Támega, e nesta parte do trazado
están máis ou menos de acordo
todos os investigadores que a
teñen estudo. Mais polo que respeta ao resto do percorrido, as
opinións están divididas. Sen ánimo de entrar en detalles, diremos
simplemente que mentres Díez
Sanjurjo e Fernández Costas e
Fuentes Canal a levan polos castros de Laza e Escuadro, seguindo
a ladeira da serra de San Mamede,
Taboada Chivite, López Cuevillas
e Dulce Estefanía concordan con
Colmenero en desviala máis a
Occidente na dirección de Vilar
2
do Barrio e Baños de Molgas . De
todos eles, Colmenero é o único
que a fai chegar até Monforte.
A nosa intención no presente

artigo é facer algúns comentarios
e aportar algúns datos que, se
ben non pretenden pechar definitivamente a cuestión, consideramos que constiuirán un avance importante cara o esclarecemento da mesma. As nosas teses
poden ser resumidas en poucas
liñas. Estamos de acordo en que
o camiño se dirixe cara a Monforte (e posibelmente de alí
Lugo), pero discrepamos radicalmente da hipótese de que o cruce do Sil o efectúe nos Peares.
Por contra, temos o total convencimento de que ese paso é
polo porto Senabreca (do que xa
3
temos falado en outra parte ), e
cremos ter probas concluintes
delo. Polo demais, se ben non nos
atrevemos a afirmalo categorica-

1. Antonio Rodríguez Colmenero, “La red viaria romana del sudeste de Galicia”, Valladolid, 1976, páx. 87.
2. Ver op. cit. páx. 12 e as referencias que alí se dan.
3. Ver o noso artigo “Vía romana de Astorga a Orense por el castro Litoria”, Boletín Auriense XXV (1995), páxs. 132 e 133.
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O Porto Senabreca. En primeiro termo, emerxendo do río Sil, o Cotarro do Castro. E en segundo lugar a vía, que,
pola marxen direita do regato do Camilo, comeza o seu ascenso cara a Monforte.

mente, inclinámonos a pensar
que a vía vai pola ladeira da serra
de San Mamede antes que por
Baños de Molgas e as proximidades de Esgos, e en nengún caso
por Rocas e Luintra.
Exporemos a continuación os
datos e os comentarios, agradecendo previamente, tamén esta
vez, a Manuela a axuda prestada
no traballo de campo.

Até o río Sil.
Foi a lápida existente en Mendoia, xunto a ponte sobre o río

Bibei, informando da contribución dos aquiflavienses á construcción de dita ponte, o que fixo
4
sospeitar a Díez Sanjurjo da existencia dun camiño directo que
permitise aos habitantes de Chaves usar en dirección a Astorga a
vía que por el pasaba, é dicir, a
Via Nova procedente de Braga. E
para iso propón o itinerario xa
indicado pola ladeira da serra de
San Mamede que se xuntaría coa
citada vía Braga-Astorga mási
adiante da mansión Salientibus.
Ainda hoxe existe un camiño
nesta dirección (anque xa practicamente inaccesíbel), ao que
dedica unhas poucas liñas Elixio

Rivas no seu libro sobre a Serra
5
de San Mamede , que sobe desde
Prado por Castro de Escuadro,
Xinzo da Costa, Santiago da Costa, onde se cruzaba coa Vía Nova,
e que, a xulgar pola tradición,
debeu ser moi importante.A xente dos lugares polos que pasa
danlle o nome de “camiño da
Xé”, descoñecendo totalmente o
motivo de tal denominación. Nós
pensamos que tal nome proveña
de Xeira ou Geira, vocábulo que
aparece con certa frecuencia
aplicado a camiños romanos, e en
6
particular á Vía Nova . Esta xente
asegura que se trataba dun camiño de máis de seis metros de

4. Manuel Díez Sanjurjo, “Los caminos antiguos y el itinerario nº 18 de Antonino en la provincia de Orense”, Bol. Com. Monum. de Orense, Tomos II e
III, 1904-1906, páxs. 321 e 353.
5. Elixio Rivas Quintas, “Serra de San Mamede”, páx. 94.
6. Ver Rodríguez Colmenero, op. cit. páx. 22.
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ancho e moi ben nivelado, que ía
dar á “Volta Grande”, que é como
coñecen eles a curva de 180º que
dá a estrada de Ourense a Trives
na subida ao Alto do Rodicio.Tal
vez sexa pola insistencia con que
os lugareños afirman que o seu
destiño era o Alto do Rodicio,
xunto co seu completo descoñecimento de por onde ou cara
onde continuaba desde alí, que
Elixio Rivas sospeitaba que proseguía en dirección á Cabeza de
Meda, para atravesar a serra polo
Campo do Eirado. Nós estamos
convencidos de que o verdadeiro
camiño do Xé, e con el moi posibelmente a vía romana, seguía
por outra parte.
7

Arias Sanjurjo , falando en 1932
desta mesma vía que nos ocupa,
afirma que o cruce coa estrada
de Ourense a Trives estaba a uns
50 metrosdo marco do quilómetro 135 (segundo a numeración
de entón), lugar no que ainda se
veía a calzada en perfecto estado
de conservación. Efectivamente,
ainda hoxe se ven alí os resto
dun antigo camiño, en particular
un groso muro de contención,
anque está todo bastante deteriorado polas obras que cara
1985 se fixeron na estrada. Para
nós, o camiño da Xé ía realmente por aí, a onde chegaba desde
Santiago da Costa despois de
pasar polas inmediacións de Baldrei. A continuación proseguía
cara Xunqueira de Espadañedo e

de alí, por Pardeconde (suxerente topónimo do paso dun antigo
camiño, denominado Parada de
8
Conde no século XII e Parata
9
Zote a comezos do XI ) e Xaravedra chegaba ao alto da serra,
concretamente ao lugar chamado Campo da Tella, nas inmediacións da ermida da Virxen do
Monte, onde se cr uzaba coa
“vereda maiore” que viña de
Astorga, estudada no noso artigo
xa citado.
Arias Sanjurjo opina que desde
aquí se dirixía a Luintra para baixar despois aos Peares, coincidindo con elo con Rodríguez Colmenero. Pero, a dicir verdade, o
itinerario que propón Arias é
insostíbel, xa que, segundo el, ao
citado quilómetro 135 chegaría
procedente de Maceda. Convén
aclarar en todo caso, antes de nos
esquecer definitivamente deste
autor e da posibilidade do paso
por Luintra e os Peares, unha
afirmación que fai e que de ser
certa sería realmente interesante. Referímonos á súa asevera10
ción de que no diploma de
Alfonso VII delimitando o couto
do mosteiro de San Vicente de
Pombeiro, menciónase a “vereda
de Lointra”. Esto sen embargo é
falso, pois o que no documento
11
aparece non é a “vereda de Lointra”senón a “vereda de Loimbra”.
Desde o Campo da Tella a vía
comezaría a baixar cara o Sil,

existindo ainda hoxe ese tramo e
sendo perfectamente practicábel. Polos sitios chamados Sete
Camiños, Campelo,Valcarreiro,A
Pedrosa, e polas inmediacións de
Parada Seca, chegaba ao povo de
Vilar de Cerreda, e desde alí, confundíndose en parte coa estrada
que hoxe vai ao encoro de San
Estevo de Ribas de Sil, á barca
Xabrega, é dicir, ao porto Senabreca. Desde o punto de vista da
toponimia, temos que chamar a
atención sobre os topónimos Valcarreiro, Pedrosa, Parada e Vilar,
perfectamente acordes coa posibilidade de que pasase por eles
unha vía romana. Digamos tamén
que o vocábulo “Xé” aparece,
como “familia da Xé”, en Vilar de
Cerreda, en relación agora cunha
lenda de mouros que recollimos
12
recentemente .
Non queremos rematar a descripción deste tramo sen deixar
constancia da información que
nos foi proporcionada no povo
de Xinzo da Costa, pola que sabemos que, con relativa frecuencia,
aparecen en dito povo restos do
pasado ao traballar as terras. Concretamente faláronnos dunha
lápida de mármol ou cuarzo grande, unha moeda de ouro e varios
muiños de pedra para moer o
grao a mao. Os veciños descoñec e n o p a ra d e i ro a c t u a l d o s
achazgos, pero suxiren que tal
vez, no Santuario dos Milagres,
saiban algo deles. Por outra par-

7. Joaquín Arias Sanjurjo, “El castillo de Litoria y otras menudenciasorensanas”, Santiago de Compostela, 1932, páx. 83.
8. Ver Emilio Duro Peña, “San Pedro de Rocas y su colección documental”, Ourense, 1972, páx. 137.
9. Op. cit. páx. 134.
10. Op. cit. páx. 84.
11. Ver Manuel Lucas Álvarez, Pedro Lucas Domínguez, “El priorato benedictinode San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad
Media”, A Coruña, 1996, páx. 61.
12. Ver o noso artigo “Serpes, mouras encantadas e psicoloxía de Jung”, Raigame nº 7, Novembro 1998, páx. 55.

19

~

te, o traxecto entre Xaravedra e o
Campo da Tella atópase ao lado
do camiño a chamada fonte da
Virxen do Monte, que está relacionada cunha curiosa lenda que
non queremos deixar de consignar aquí. Conta esta lenda que a
imaxen da Virxen do Monte, que
se venera na ermida cercana, foi
atopada nesta fonte por un home
que se dedicaba a rozar o monte.
Á hora de construir a capela, xurdiu –non se sabe por que– unha
disputa entre povos sobre o lugar
onde se debía edificar, tratando
cada quen de facela no seu territorio. Por unha parte estaban
Xaravedra e Pardeconde, pertencentes á xur idisción de San
Pedro de Rocas, e por outro Loña
do Monte, pertencente á de San
Estevo de Ribas de Sil. Decidiuse
poñer a imaxen nun carro tirado
por bois, deixalos ceibes e construir onde parasen. A sorte favoreceu aos de Loña, e a ermida
está na súa feligresía a pesar de
que a imaxen aparecese en territorio de Xaravedra.

O porto Senabreca
O porto Senabreca ou Senabrega, aparece mencionado no privilexio de restauración do mosteiro de San Estevo de Ribas de
13
Sil , otorgado por Ordoño II no
ano 921. Atópase situado xusto
na última curva á esquerda que
dá o río Sil antes do encoro de
San Estevo; onde desemboca o

regato de Lamateiro pola parte
ourensana e o do Camilo pola
parte lucense.
Desde o punto de vista lingüístico, parece ser Senabreca unha
palabra composta. Con seguridade “breca” ou “brega” corresponde ao céltico “briga”, que signifi14
ca “castro, fortaleza” . O elemento “sena”, descoñecido para nós,
15
ten para Elixio Rivas o significado de “montaña”, de modo que
Senabreca sería un castro ou
povoado fortificado nunha montaña. Esto está totalmente de
acordo coa realidade xeográfica
da zona, pois hai alí, na marxen
direita do Sil, xusto onde desemboca o regato do Camilo, unha
pequena montaña circunvalada
polo propio regato, á que chaman “cotarro do castro”. Con
seguridade, na cima dese cotarro
estaba o povoado fortificado ao
que alude a denominación de
Senabreca.
Parece ser que nas obras que
aquí se fixeron recentemente
para construir o embarcadeiro
desde o que os turistas acceden
ao catamarán que surca o canón
do Sil, atopáronse restos antigos,
entre eles muiños de mao.A este
lugar refírese tamén o seguinte
dato, que é o que consideramos
máis significativo de todos os
que temos. Segundo unha lenda
da que xa temos dado conta no
16
noso anterior artigo , en algún
momento do pasado tiñan con-

siderado os mourosa posibilidade de construir unha ponte nesta zona, obra que finalmente non
se executou. O noso dato é que
a lenda reflicte un feito real. En
efecto, os veciños de Vilar de
Cerreda que coñeceron o lugar
antes de que se fixera o encoro,
atestiguan que alí están as cepas
ou pilares dunha antiga ponte,
cuia construcción que se chegou a rematar. Na parte ourensana, segundo din, consérvase
un pilar, que eles denominan
desde tempo inmemorial “o pear
17
da ponte” . A mesma información déronnola xentes da marxen direita do río, onde hai
outro pilar. A pesar de estar en
desacordo coa tradición, é posíbel que estos restos correspondan a unha ponte arruinada que
non se chegou a reconstruir,
antes que a unha ponte que non
se chegara a rematar. Despois de
ter feito preguntas para averiguar algo nese sentido, non
obtivemos nada convincente.
Todo eso está agora no fondo do
encoro, polo que non é posíbel
unha inspección directa, da que
quizais se puidera deducir a orixen romana de tal construcción.
Nós estamos convencidos de
que é así, e agora explicaremos
en que se apoia o noso convencimento.
Tal como afirma o documento
de Ordoño II, o mosteiro de San
Estevo está situado xunto o “portum Nobum, inter portos Sena-

13. Ver Emilio Duro Peña, “El Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil”, Ourense, 1977, páx. 247.
14. Ver Abelardo Moralejo Laso, “Sobre algunos topónimos de las vías romanas de Galicia”, Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo 28 (1973), páx. 209.
15. Segundo nos comunicou nunha conversa mantida nos Milagres en Outono de 1996.
16. “Vía romana de Astorga a Orense...”, páx. 133. Esta lenda foi recollida no povo de Santiago de Cerreda.
17. Anque esto non é importante para o presente estudo, cremos que este dato proporciona a confirmación definitiva de que o topónimo Os Peares provén dos pilares dunha ponte, que non pode corresponder a outro camiño que a un que xuntase Ourense con Monforte.
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A ermida da Virxen do Monte, situada nas proximidades do lugar no que a nosa vía se cruza coa “vereda maior”
que desde Astorga se dirixía a Ourense pasando xunto o castelo de Litoria.

breca e Palumbario”, é dicir, xunto á barca de San Estevo (onde
o Cabe se xunta co Sil), entre
Senabreca e Os Peares. Dinos
18
Duro Peña que no ano 1600 o
mosteiro solicitou ao rei licencia para construir unha ponte
nese porto Novo. Pero tal ponte
non se chegou a construir, de
modo que na barca de San Estevo non houbo nunca unha ponte até que se fixo a actual, a
mediados do presente século,
con motivo da construcción do
encoro. O interés do mosteiro,
seguramente xa desde moito
antes da data indicada, nunha
ponte sobre o río Sil é facilmente comprensíbel se se ten en
conta que unha boa parte do seu

couto xurisdiccional e posesións estaban no Val de Lemos. E
é obvio que desde o seu punto
de vista, o lugar máis apropiado
era precisamente, por proximidade xeográfica ao mesmo, a
barca de San Estevo: moito máis
desde logo que o porto Senabreca, que se atopa totalmente a
desmao de San Estevo. Por elo
non consideramos demasiado
aventurado pensar que ese “pear
da ponte” do que falan os veciños de Vilar, foi construido antes
da restauración do mosteiro. E
unha vez chegados a este punto,
menos aventurado ainda nos
parece o concluir que a súa
construcción se levou a cabo
durante a dominación romana.

18 Op. cit. páx. 211.
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En calquera caso, non cabe nengunha dúbida de que este é o
sitio óptimo para o paso dun
camiño que desde a zona de
Verín se dirixise a Lemos. E esto
non só desde o punto de vista de
minimización das distancias,
senón tamén da ficilidade de
acceso, pois a pendente das
abruptas ladeiras do Sil ao longo
de todo o canón suavízanse aquí
de modo considerábel.

A partir de Senabreca.
Desde o porto Senabreca o camiño antigo subía cara a zona de
Sober e Proendos, e de alí a Monforte, aproximadamente por

Mosteiro de Xunqueira de Espadanedo.

onde está agora a estrada. A primeira parte do percorrido conservouse case intacta, totalmente empedrada, até que fai pouco
máis de dous anos foi destruida
ao construirse a estrada de acceso ao embarcadeiro.
Sobre a multitude de restos
arqueolóxicos de época romana,
e de épocas anterios, achados en
Proendos, non é necesario que
nos extendamos aquí xa que
estos atópanse ben documenta19
dos . Nada máis entrar no povo
chama a atención os restos de
muros de pedra de grande anchura que bordean o camiño, e que

volven a aparecer nas inmediacións da igrexa e a casa rectoral,
e en outras partes. Segundo din
os veciños, as paredes das casas
e as das fincas foron feitas aproveitando os grandes montóns de
pedra que había provintes de
antigas construccións. E, en efecto, non é difícil distinguir nesas
paredes actuais, restos de pedras
labradas, pilas, fustes de columnas, arcos, etc.
Polo que respeta á toponimia,
hai un dato importante que
parece ter pasado desapercibido
para os investigadores. Referímonos ao topónimo Berea, que

se aplica ao lugar, nas proximidades de Proendos, no que está
a capitalidade do actual concello
de Sober. Estamos convencidos
de que ese topónimo ten relación co camiño que estamos a
estudar.
Por outra parte, é máis que posíbel que a nosa vía non rematase
en Monforte, senón que pertencese tamén a ela o tramo Monforte-Sarria-Lugo xa considerado
20
por outros autores , o que convirtiría o noso itinerario nunha
das rotas transversais importantes, senón a máis importante, da
Galiza romana.

19 Ver, por exemplo, Germán Vázquez, “Historia de Monforte y su tierra de Lemos”, 1990, páx. 83 e as referencias que alí se dan.
20 Ver Germán Vázquez, op. cit. páxs. 81 e 82.
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Epílogo
Para rematar faremos un breve
comentario sobre a posibilidade
de que a vía mencionada pasase,
como indica Rodríguez Colmenero, por Baños de Molgas e as
proximidades de Esgos. Foi Díez
21
Sanjurjo quen primeiro suxeriu
a existencia dun camiño que, partindo da Vía Nova, marchase cara
o Sil seguindo a dirección indicada pola ponte de Baños de Molgas e o castro (máis tarde castelo) de Maceda. O que propón
Colmenero é basicamente esto
mesmo, anque cunha precisión
da que carece a simple suxerencia do primeiro. Nós xa temos
22
sinalado a existencia dun camiño que desde a zona de Maceda
se dirixe ao porto Senabreca,
pasando por Zorelle, Bustavalle,
Alto do Couso, Guimarás, Reboral, ermida da Virxen do Monte e
continuando desde alí por onde
temos indicado. Esta podería ser
unha posibilidade para a vía que
nos está ocupando. Sen embargo,
non vemos nengún motivo para
preferir este percorrido ao que
xa temos exposto por Xunqueira
de Espadañedo e Pardeconde.
Polo contrario, o xa exposto ten
a ventaxa de que resolve á vez, de
modo óptimo e sen aumentar
por elo a distancia Chaves-Monforte, o problema xa comentado
de que os aquiflavienses poidensen empregar a Vía Nova en
dirección a Astorga. Por outra
parte, a “viam veterem” que se

menciona na demarcación do
couto do mosteiro de Xunqueira
de Espadañedo nun documento
de Alfonso IX de 1227, non se
pode referir, contrariamente ao
23
que pensa Colmenero , ao itinerario que el propón. En efecto,
24
nese documento a demarcación
empeza entre Vilariño e Niñodaguia e vai cara o Este, mencionándose a “viam veterem” xusto
antes do regato de Barreiros,
povo que se atopa xa na ladeira
de Cabeza de Meda entre Cacharrequille e Rodicio, mentres que
os sitios propostos por el para o
paso da vía (Outeiro da Torre,
Casasoá, Moura e Esgos), están
todos ao Oeste de Niñodaguia.
Sinalemos finalmente que Colmenero é coñecedor, ao menos
até Xunqueira, do percorrido que
nós indicamos, é dicir, do camiño da Xé, ao que se refire na
páxina 88 do seu libro como
“unha antiga vereda”; pero considera que se trata dunha rota distinta á de Chaves-Monfor te.
Anque este investigador non o
afirma explicitamente, estamos
convencidos de que a súa principal motivación para levar a vía
por Baños de Molgas, Esgos e
Luintra, é a de considerar Os Peares como o único punto posíbel
de paso sobre o Sil; pois en canto se ten en conta a existencia do
porto Senabreca, a idea de ir por
Luintra e Os Peares perde todo o
seu sentido.

21 Op. cit. páx. 353.
22 “Vía romana de Astorga a Orense...”, páx. 133.
23 Ver páxina 88 do seu libro xa citado.
24 Ver Sara Pereira Ferreiro, “El monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo y su colección diplomática”, Boletín Auriense IX (1979),
151-230, documento nº 3.
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(665 m.), Picoña (640 m.) ou Martiñáns (618 m.), a
aldea está no val formado por estas montañas co
Miño cruzando entre elas.

NTRODUCCIÓN

Filgueira, duns 300 habitantes, divídese en tres grandes barrios: Guillade, o máis alto e de menos poboación; Cuarto do medio, que é o que forma propiamente o val e é a terra de maior cultivo; e Estación,
pegada ó río e ás vías do tren, onde se condensa o
maior número de poboación.

SITUACIÓN
Situada no concello de Crecente (condado do Paradanta), en Pontevedra, é a parroquia máis afastada do
municipio, uns quince quilómetros, e xa limítrofe
con Ourense. Polo Norte limita con Ribadavia, polo
Sur con Rebordechán (Crecente), polo Leste, xa cruzando o Miño, con Cortegada (Ourense), e polo Oeste coa Caniza.

VALORES DE INTERESE
FLORA E VEXETACIÓN: Zona de abundante auga
e humidade, debida principalmente ás néboas, que
fai crece-las matogueiras con moita rapidez, entre as
que destaca o fiúncho, o toxo, os codesos,… É tamén
abundante en fentos de moita variedade, tal coma o
seu nome latino indica (FILICARIA: lugar de fentos).

DESCRICIÓN
A pesar de ser terra de grandes alturas coma Chan
de Moiras (799 m.), Alto da cruz (666 m.), Padrón
25
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Vista parcial de Filgueira dende os Carballás.

O carballo e o castiñeiro están sendo substituídos
pouco a pouco polo piñeiro e o eucalipto, pese á
oposición popular que non quere un cambio na
vexetación. Destacan tamén os prados e as terras de
cultivo, viñas e hortas onde se enmarca a aldea.
FAUNA: Grande cantidade de réptiles entre os que
destaca a lagarta galega, e moitas especies de aves
coma corvos, paporrubios, perdices, pequenas
aguias,… Hai tamén grande número de coellos, raposos, porcos bravos,…

NOTA
A maioría dos topónimos aquí nomeados están vivos nas
falas da xente do lugar, por ser zonas que aínda se cultivan
ou están habitadas, pero outros só se conservan na memoria dos máis vellos e en antigos títulos de propiedade, normalmente por tratárense zonas que hoxe pasaron de ser
hortas e veigas a ser monte de árbores, silvas e toxos non
empregados para nada. Por iso distingo entre barrios, campos de cultivo, viñas,…pois canto máis específico sexa
menos empregado na fala é o topónimo, e nalgúns casos
pasa a ser coñecido só pola familia propietaria da terra ou
os veciños próximos a ela.

HISTORIA E ARTE: O máis importante é a grande
cantidade de hórreos, muíños, cruceiros, petos das
ánimas, … algúns deles moi antigos, que conforman
a arquitectura popular. Pese a que a aldea teña coma
patrón a San Pedro (o nome completo é San Pedro
de Filgueira), teñen tamén devoción á Virxe do Rosario, na honra de quen se fan as festas, e a San Xosé,
ó que está dedicada unha capela xunto ó río Paizás
na que se fan importantes romarías.

Nos nomes compostos por dous topónimos, se o segundo xa está explicado por separado só o nomeo, como é o
caso de Chan do Rabancho, no que Rabancho aparece
máis tarde por si só. No caso contrario explico aí a súa procedencia ou significado.

TOPONIMIA DE FILGUEIRA

Algunhas das numerosas fontes teñen, segundo din,
poderes milagreiros ou curativos, e é bo beber delas
en abundancia.

FILICUS (fento)> FILICARIA> (lugar de fentos)>
26
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Os Casás.

FILICAIRA (por metátese)>
FILIGAIRA (por sonorización do -K- en -G-)> FILGAIRA (por perda da vocal
pretónica)> FILGUEIRA
O monte de Abelleira ou
Abilleira vén da evolución
de APICULA > abella, que unido ó sufixo -eira danos
un lugar de abellas.

deu Aldea, un barrio da Estación cada vez máis
poboado. Unido a baixo, do latín tardío BASSU dá o
lugar Aldea de abaixo, máis específico dentro do
anterior.

A raíz precelta BAR-B, que significaba, monte deu
lugar a bravo e de aí, en plural e en unión co artigo
a Abravos que ademais de ser unha corte derrubada é unha terra de cultivo.

Do adxectivo ALTUM, que deriva en alto, máis do
substantivo CRUCEM, que deriva en cruz, temos un
dos montes non poboado de maior altura, Alto da
cruz, chamado coloquialmente Cruceiriño, ó que
se fan camiñadas de nenos e maiores para ve-la fermosa paisaxe e respirar aire puro.

As terras de monte chamadas Afiadoiras provén do
latín FILU (fío) e do verbo afiar, que nos mostra o
pasado da aldea e do cultivo e tratado do liño.
Da acusativo AGRUM de ager agri (campo) con caída do -m e abertura do u en o témo-lo topónimo
Agro, un barrio dos máis pequenos e afastados do
que é o centro da aldea.

De Damascus, poboación italiana, saiu o froito
DAMASCENA PRUNA, que ó perder a última palabra
e o d- inicial deu a AMASCENA > AMAIXENA>AMAIXEA> > AMEIXEA > ameixa, e da árbore desta froita
o topónimo Ameixeira, un monte entre a parroquia
así chamada e Filgueira (propietaria do terreo), que
foi hai pouco cultivado con eucaliptos que aínda
que dan moitos ingresos quitan a auga.

Unha das poucas mostras árabes que quedou no léxico galego e na toponimia provén da palabra ALDAY´A, que denominaba a un casarío e que hoxe
Fonte da Pousa.

Hai unha veiga chamada Anciviño que provén da
suma de ACU (agulla) e FOLIA (folla), que deu en
latín vulgar *ACIFOLIU e hoxe acevro ou acivro e de
aí, cun -n- antietimolóxico, ancivo e Anciviño, seguramente para designar un lugar con abundancia desta árbore.
Dous topónimos proveñen do latín ANNICULU que
facía referencia a un ano. Por unha banda está o campo coñecido coma Anello do Arnesto, e por outra,
en unión co castelanismo rosquilla que vén da base
prerromana ROSCA, o monte Anello da Rosquilla.
Da tamén base prerromana *ARA, que significaba
27
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Casa deshabitada da Pousa.

A palabra celta ARXÓN, estaca, deu o verbo arxoar, e
de aí o topónimo Arxouba, un monte en Guillade.
A Bandeira, un monte, provén do gótico BANWO >
*BANDWARIA > *BANDARIA > *BANDAIRA,que designaba a un signo ou un estandarte.
A leira chamada Bañiño vén do latín BALNEUM que
deu BANEU e de aí baño. O latinismo permaneceu
en palabras cultas coma balneario.
O verbo VERVAGERE significaba en latín arar nos
primeiros meses do ano, e evolucionou a VERVACTU e de aí a técnica de cultivo do barbeito. Isto unido ó complemento preposicional da Freita, dá o
topónimo Barbeitas da Freita, que designa a un
monte no que posiblemente outrora se cultivaba
segundo esta técnica.
val, deu lugar a *ARANICA e de aí Aranxola, -ola
coma diminutivo, leira que queda por embaixo da
estrada que vai do Souto ó Agro

Da base celta BERC-/BARG- para designar altura,obtémo-lo derivado barco e a veiga Barca, aínda que é
máis probable que derive do latín BARCA, embarcación, pois esta veiga está na Estación e preto do río.

O latín RIPA derivou en riba e de aí, coa sonorización
do p a b a en unión cun a protético procedente do
artigo e do sufixo colectivo -ada,en Arribadas,denominación dada a unhas viñas que hai no Souto.

Do xermánico BARO, un home libre, témo-lo barrio
Os Baróns, un pouco antes de chegar a San Xosé,
onde hai varias casas habitadas.

Vista parcial do
Cuarto do Medio.
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Ponte, San Xosé sobre o río
Paizás.

Da mesma base celta deriva
a palabra barxa para denominar a unha porción de
terreo cuberta polo río nas
súas cheas, e de aí o topónimo Barxeles, un monte,
e Barxelas, veigas ó lado
dese monte, que vén sendo
case o mesmo da derivación BARK-ENA, preto da
ribeira.
Unha posible base BAR-R
deu o prerromano BARRO
e de aí o topónimo Barreiro para designar o último
barrio poboado da Estac i ó n , o n d e fi n a l i z a n a s
casas.
A Cacharela ou Cacharelas, unha denominación
de fogueira, provén do latín *QUASSARE, que significaba romper,escachar. Chámase así a unha pequena zona preto do Regueiriño na que hai un par de
casas coas súas respectivas leiras.

Hai varios nomes que proveñen de CANCELLU-A, en
latín tardío e hoxe pasou a cancela. En diminutivo
está Canceliña, unha veiga da estación, Cancela do
arbusto, unha veiga do Cuarto do Medio, e como
montes hai Cancela da Freita e Cancela da Pousa.

De CAPPULARE pode vir a veiga A Cachona, na
estación, probablemente por ser un alcume que se
lle daba a unha antiga propietaria, aínda que puidera vir tamén do verbo coctione, que deu cachón, e
tal vez un feminino en cachona. Puidera ser tamén
o feminino cun sufixo despectivo de cachán, co significado de demo ou mullereiro.

Do latín CANNA que deu cana en galego e caña en
castelán, derivou o topónimo Cañoto, que igual que
a Cañiza é un nome posiblemente castelanizado. É
un barrio do Cuarto do Medio que aínda que en tempos estivo bastante habitado hoxe son só un par de
persoas as que residen aquí.
A Capela de San Xosé provén de CAPELLA, SANCTU e un nome propio, e coñécese así a un espacio
que hai ó lado do río Paizás cunha capela dedicada
a este santo. A capela foi reconstruída hai uns sete
ou oito anos, pois estaba en moi mal estado.Alí tódolos anos se celebra unha importante romaría o día 1
de maio, na que veciños e amigos xuntámonos a
comer, bailar, participar en diversos xogos para grandes e pequenos e pasalo ben.

A calzada, un barrio habitado, provén do verbo latino CALCEARE, pisar, que deu lugar á VIA CALCEATA
para denominar un camiño empedrado, de aí calzata e sonorización en calzada.Aínda que hoxe non se
conserven restos do que puido ser unha antiga calzada seguramente existiu e de aí vén o nome.
Do latín CAMPUS deu campo e de aí veñen os topónimos en diminutivo Campiño, un monte, en plural Campos, outro monte, e Campo do cabalo,
(CABALLUS > cabalo) nome popular dado ós Reinaldos con sentido pexorativo.

Do base preindoeuropea *KAR- , rocha, deu no mesmo preindoeuropeo CAR-B para designar unha planta de terreo fragoso e dura, que derivou ó que hoxe
29
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De CASA, chouza en latín vulgar, deriva
o topónimo os Casás, nome dado a un
barrio do Cuarto do Medio con varias
casas aínda que con poucas terras. De
aí vén CASALIS ou CASARIS, un casarío, que deu Casares, outra zona.
Os montes Cavada, Cavadiña e Cavadas proveñen do verbo CAVARE, que
significaba cavar, probablemente porque en tempos foron terras de cultivo
importantes.
CAELU derivou, coa caída do -l- intervocálico , en o Ceo, un barrio dun par
de casas e amplas terras.
Cernadas, un monte, provén do latín
vulgar *CINERARE derivado de CINERATA, co significado de queimar, que a
súa vez está formado do latín CINERE,
cinza.
Do verbo SERARE, pechar, temos varios
topónimos. Por un lado os montes
Cerradas e Cerradiña, e un en Cañoto chamado Cerrado de Cañoto, e
por outra banda, temos o monte Cerrada de Marimenta. Este último nome
procede posiblemente dunha base prerromana *MAND-/*MANT-/*MANN- co
significado de virago, que en vasco deu
Mari para denominar á divinidade das
covas, ou de MONUMENTA, que pode dar moimenta.

A capela de San Xosé.

coñecemos como carballo. De aí vén o topónimo
Carballás, un barrio habitado do Cuarto do Medio
dunhas seis casas e moitas hortas e veigas de cultivo. Hai tamén unha fábrica de queixos, unha das
poucas industrias que aínda quedan en Filgueira. De
aí tamén os montes Carballiños secos e Carballo,
nos que abunda esta árbore.

Doutra base prerromana, *CON-/*CUN- co significado de rocha, colina, que derivou en coio, temos o
topónimo o Coiñedo ou os Coiñedos, con palatalización da nasal, un barrio e un monte cheo de
pedras no que non hai outra vexetación que os
toxos, silvas e carqueixas que saen entre elas.
O monte chamado Colmeas deriva do céltico KOLMENA, con caída do -n- intervocálico. Posiblemente
nel había quen se dedicara ó cultivo da mel, e aínda
que non alí propiamente hoxe si queda xente que
segue tendo e coidando colmeas.

Do verbo latino CARPERE, arrincar, desgarrar, témolo derivado CARPIR e de aí o monte Carpida.
O carrus galo-romance deu lugar a (VIA) CARRARIA
que por asimilación deu Carreira, un barrio, e que
unido ás mulas dá o monte Carreira das mulas,
polo que atravesa un camiño que seguramente en
tempos era de paso deste animal.

Da galicismo CONTRÔLE temos o Control, nome
dado ó cruce de estradas que separa ó Cuarto do
Medio da Estación e que une a aldea con Cortega30
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da. En tempos a xente recorda que alí houbo un posto da garda civil que controlaba os coches que ían
cara a Cortegada ou Frieira e de aí a Portugal para
pasar contrabando, e por iso comezaron a chamarlle así ó cruce, hoxe coñecido por todos con ese
nome.
Do verbo CONCURVARE, que significaba encorvar,
deriva o adxectivo CURCUVUS , encorvado, e de aí
a veiga coñecida coma Córcova, quizais por estar
situada en costa.
Dunha base preindoeuropea *COR-R/*CAR-R, que
significaba rocha ou monte, derivou o nome coruxo, e de aí, en aumentativo, o monte Coruxón.
Caso parecido é o do barrio a Costa, que en latín a
mesma forma COSTA significaba espalda e de aí lado
e ladeira. Outros derivados son Costarelas, Costa
de Guillín e Costiña do Rabancho.
De *COTT-, base prerromana que designaba unha
prominencia ou altura rochosa, temos coto, en topónimos como os montes Cotos apretados (PECTORE, peito,> *APPECTORARE > apertar > apretados),
Coto da Longra e Cotos negros (NIGRU > negro).

Cruceiro no camiño cara a San Xosé.

Do latín arcaico CO(U)US deu CAVUS-A-UM para
designar baleiro, que a súa vez deu cova, COVU en
latín dialectal e *COVA en latín vulgar. De aí proceden os nomes da veiga do Souto Covatiño e da veiga da Estación Covato.

o monte coñecido coma Currás en Barxeles, preto do Souto.
Dun latín COHORTE que derivou en corte no latín
tardío para designar a un recinto ou sitio cercado,
temos cortiñal, que por harmonización vocálica por
efecto do i da sílaba seguinte o o pecha a u e hoxe
coñécese coma Curtiñal.

De CRUX-CRUCEM máis Barxeles témo-lo monte
Cruz de Barxeles, próximo ó lugar chamado como
Barxeles.
De QUARTU, en cuarto lugar, e MEDIUM, témo-la
zona coñecida coma Cuarto do Medio, que comprende a maior extensión de terreo e a terra de
maior cultivo, que engloba a numerosos barrios e é
considerada o centro da aldea por estar entre Guillade e a Estación.

O adxectivo latino planu deu a palabra patrimonial
chan, e de aí hai diversos topónimos, todos eles montes, coma son: Chan dos Coiñedos, Chan da Freita, Chan dos Leirós, Chan de Moiras (moura >
moira), Chan do Pisco (o alcume dun home da
Estación), Chan da Porteira (PORTA > PORTARIU
> porteira), Chan do Ravancho e Chans.

Da base preindoeuropea xa vista *CON-/*CAN- deriva CONIARIA e de aí témo-lo monte As Cuñeiras,
un pouco antes de chegar ás primeiras casas da Estación.

Do céltico onomatopeico ou imitativo CLOCC témolo adxectivo clocca, que significa sen oco, e co paso
de KL a ch derivou na Choca, un barrio en tempos
moi habitado do Cuarto do Medio con abundantes
leiras de cultivo.

Da palabra céltica COR(-R) para chamar a unha construcción circular ou algo redondo e curvo, deu
Curral e en plural, en forma dialectal, currás, e de aí

A Devesa, procede do verbo DEFENDERE que dá o
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A Estación.

adxectivo DEFENSUS-A-UM, de aí defensa para chamar a unha terra cercada e co paso do f a v, Devesa.
Actualmente só queda unha casa habitada, pero en
tempos seica foi un barrio moi importante no que
incluso había unha escola.

ñados de gaitas, tamborís e pandeiretas montando
festa ata o Souto, onde se volvía depositar para queimar. Se acaso non conseguían roubalo quedaban en
ridículo e de pouco valentes. Aínda que estas tradicións se perderan, recuperáronse hai un par de anos
gracias ós veciños do Souto, pese a que xa non aparecen os cabaleiros a cabalo, reunímonos todos para
celebrar un Entroido moi popular. Iso si, o boneco
aínda non o conseguiron roubar a pesar de que
varios mozos da Estación estiveron ata a madrugada
intentándoo , pois un veciño moi teimoso do Souto
estivo toda a noite ó seu pé e daba alarma en canto
os vía chegar.

Por abreviación de domina, muller, dicimos dona,
que xunto co gótico KASTS que deu castar, dáno-la
veiga situada na Ermida Dona Casta, probablemente
polo alcume dado a unha antiga propietaria.
Do latín ADITU, entrada, danos eido, que unido ó
grego KONKHE , cuncha de molusco, que deu CONCHULA que deriva en cunca e cunco, témo-lo topónimo coñecido coma Eido do Cunco.

Hai un par de veigas coñecidas coma Encima da
levada, de en e KYMA, en grego, que deu en latín
CYMA e logo cima. Están situadas por riba de regos
da auga.

De AREA, co significado de espacio libre, temos ARIA
e logo AIRA e eira. De aí unha terra chamada Eira
do Souto, no Souto, coma di o nome, no que se
celebra o Entroido. Unha das tradicións consistía en
que os cabaleiros chegaban en cabalos para conquistar ás mozas, e outra, a da noite anterior á celebración do Entroido pór un boneco nun pao moi
alto que os veciños da Estación viñan roubar. De
conseguilo, á mañá seguinte aparecía pinchado na
Estación, e pola tarde había que ir buscalo acompa-

ÉREMUS, do grego latinizado que significaba deserto, deriva en EREMITA, de aí ermita e con sonorización do t en d Ermida, un barrio próximo a Guillade no que aínda hai varias casas habitadas.
De SCALARIA temos escaleira e de aí na súa forma
diminutiva Escaleiriña, na Estación, e Escaleiri32
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Afichueiro no río Paizás.

ñas, preto da Granxa, terreo coñecido
así porque unhas escaleiras crúzano
pola metade.
Escuro, unha veiga da Estación, provén de OBSCURU, e pode ser chamada
así por no ser unha zona moi asollada.
Do verbo latino STARE, estar, témo-lo
substantivo STATIONE para designar
permanencia ou lugar de estancia. De
aí deriva a Estación, un dos barrios
máis importantes. Está situado xusto á
beira do Miño, e aínda que en tempos
seica había praias fluviais ó construí-lo
embalse de Frieira o río subiu e desapareceron praias, campos de cultivo,
viñas… Chámase así porque é onde
está a estación de tren, e aínda que
hoxe non paran moitos trens é o medio
de transporte que máis se emprega
para desprazarse a Vigo ou Ourense,
tanto de xente de Filgueira coma das
aldeas próximas. É o barrio onde se
concentra maior número de poboación, mais non hai moitas leiras. En tempos había unha escola e é onde está o
único bar que queda na aldea onde se
reúnen os homes para bota-la partida.
O monte A Fraguiña povén do verbo latino FRAGUERE, romper, que deu *FRAGOSUM, crebar vales,
de aí FRAGA en latín tardío e hoxe fraga coma monte de moitas árbores.
Aínda que frate, irmán, deu en provenzal fraire para
chamar ó irmán monxe e logo freita para a monxa,
o máis probable é que o nome do monte coñecido
coma Freita proveña do latín FRACTA, xa que freita pode significar unha valgada ou un corremento de
terras producidas pola chuvia.

De FUNDARE, extender, témo-lo adxectivo FUNDUSA-UM, e de aí Fondo. Unido a este témo-la terra e viña
Fondo da escadiña (ESCALATA > escada) e o monte Fondo da Troganceira.
Hai moitas fontes (do latín FONTE) en Filgueira,
coma Fonte da aldea, na estación, Fonte da Devesa, Fonte de Guillade, Fonte Pereira, Fonte da
Pousa, Fonte do Rego, Fonte da Salgueira, Fonte do Souto, Fonte de Xan Cuñado (COGNATUM,
parente natural > cuñado, ou san de SANCTU) e
Fontiña.
De FORNUS e TEGULA temos Forno, unha terra de
cultivo, e Forno da Tella, un monte no que quizais
se cocían as tellas hai moito tempo.
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Vista de Filgueira dende Guillade.
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Arquitectura popular

ANÁLISE
DO CALVARIO
DE BEADE

“¡Ai se as pedras falasen!” dicimos ás veces; e sen embargo
nunca deixaron de facelo. A súa
muda linguaxe, a súa linguaxe
secreta, a súa pétrea voz é percibida cando se desperta a
alma durminte do home.
Moitos enclaves máxicos, rotas,
bosques e pedras sagradas
guardan esta máxica terra. Son
moitos os monumentos repartidos polas súas catro provincias
e que agachan na súa pétrea
sinboloxía coñecimentos secretos e claves dun saber esquecido difíceis de interpretar para a
mente do home moderno. Desde

Texto: Any Ballesteros Álvarez
Ilustracións: Any Ballesteros Álvarez

“…Pero a pedra quedou, soá do mundo
rexa proa da nave,
misterio dos principios
no que dormen as formas
como dorme a escura melodía na música calada do silencio”
…
“Dende que hai homes na terra,
dende a acha dos tempos
as arias falan.”
Celso Emilio Ferreiro
(“Longa noite de Pedra”)

sempre foi esta terra berce de
saberes gnósticos e personaxes
insólitos, coñecedores das respostas a moitos misterios da
vida e da morte.

o culto que se presta aos difuntos. Galiza é un povo moi relixioso, carácter que lle ven da
raza celta, capaz de dar vida a
seres imaxinados.

Galiza herdou a sabiduría e os
coñecimentos secretos da tradición antiga que os mestres canteiros souberon plasmar nas
súas obras, facendo dela un
“Libro de Pedra” que encerra
unha mensaxe trascendental.

Os nosos antepasados valéronse
das pedras para representar a
súa arte, a súa relixión, as súas
creencias ou a súa sabiduría. A
máis de empregadas con fins
artísticos onde plasmar, pasado
o tempo, en pleno período románico e gótico, o home seguíu
empregando as pedras con fins
culturais para transmitir simbolicamente o seu saber ao povo.
Tamén a través dos cruceiros. En

A relixiosidade dos povos en
xeral, e de Galiza en particular
está directamente relacionada
coa idea que se ten da morte e
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cada un dos seus escalóns, quizais xurdiron os ensoños máis
poéticos da Idade Media.
A expansión dos cruceiros en
Galiza, a partires do S. XVII,
tivo como motor principal a
devoción que este povo sentía
polos seus mortos queridos, e
así como a xente pudente construía mosteios, conventos, capelas e igrexas para salvación das
súas almas, a xente modesta
levantaba cruceiros. Esta é a
razón pola que a súa expansión
se debeu á xente do campo,
que os sitúa en cruces de camiños, seguindo a mitoloxía dos
povos célticos que convirte as
encrucilladas en enclaves sagrados pois “o camiño é unha necesidade de todos os tempos; mais
tamén é un perigo, e por el
entra a morte e vaise a vida”.
Dos canteiros, mestres da pedra,
artífeces destes cruceiros que hai
nas aldeas galegas, dinos o poeta Celso Emili Ferreiro:

“… Sodes a frol dos homes honrados,
a tona dos que labouran por un
xornal
e teñen as maus encallecidas
nobremente.
Caste de poetas,
pequenos dioses constructores
Eles son os que con os quintos i
os alcamotes,
Cantan, crean, constrúen, doman
a pedra…”.
E creada polo xenio popular
galego e realizada polos can-

teiros foi a nova beleza barroca
destos monumentos, amantes
dos ritmos libre e das fermosas
proporcións.
Os cruceiros son ideas do povo
plasmadas en pedra, pensamentos saturados de emoción
colectiva. Os mestres canteiros
posúen a sabiduría dos séculos,
que van en busca do divino
poder da creación. As artes
populares son fillas do xenio
anónimo, e progresan lentamente por selección e cultivo
das formas preferidas, como os
froitos da terra. Cada cruceiro
sae dunha soa mao, todos se
asemellan e se diferencian, son
iguais e distintos pero no conxunto destos sinxelos monumentos reside un caudal extraordinario de arte.
Os cruceiros están fabricados
en roca granítica da millor calidade. A dureza do granito pon
freo á fantasía dos canteiros,
por mestres que sexan, e de aí
a simpleza das súas creacións,
porque a pedra impón a súa
nobreza aos ar tistas que a
labran e obrígalles a frear os
impulsos que os invaden. Por
iso, as súas interpretacións do
natural son sempre merecedoras
de pasar ás escolas de arte.
Os canteiros empregan as imaxes da iconografía católica, o
que lles reprime a súa potencia
creadora, por iso podemos
observar que nos Cristos, por
exemplo, non esculpen o cuño
da súa personalidade, anque
38
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esta moitas veces aparece nos
detalles que inventan. Pero cando inician algún tema do seu
agrado, improvisando libremente, interprétano sen prevencións.
Entón a súa arte pode chegar a
estadios superiores de harmonía. Calquera percibe como as
imaxes máis características dos
cruceiros galegos, aquelas que
foron concebidas con relativa
liberdade, son xustamente as
que máis se diferencian entre si,
como saidas da mentalidade
dun canteiro e non dunha escola rutinaria de canteiro.
No que se refire ao aspecto
monumental dos cruceiros galegos, este non se debe a ningún
canon estabelecido, senón ao
instindo dos seus escultores, ao
seu sentido da harmonía constructiva.
Ainda quedan algúns canteirosartistas e moitas “pedras” para
inventar obras que perpetúen o
prestixio do gremio, pero mentres Galiza non recobre o sentido da súa cultura e o triste concepto de utilidade material non
deixe de ser o único e decisivo
regulador de vida, os canteiros
iranse extinguindo pouco a pouco até desaparecer como depositarios da arte que tanta gloria
deron á recóndita Galiza.
Os cruceiros son símbolos contradictorios de amor e temor. E
é que os cruceiros galegos son
“árbores de pedra”. Veñen de
moi fondo e as raíces debaixo
da terra que crea cousas belas.

Calvario de Beade.

E como peculiar manifestación
artística do povo galego podemos vincular o aiquí explicado
coa análise máis detallada do
singular “Calvario de Beade”.

Ubicación: Ao lado dunha
capela situada nun cruce de
camiños frente a igrexa parroquial de Beade.

coa imaxen escultórica do bon
e o mal ladrón.
Dada a complexidade do conxunto, realízase a continuación
unha análise detallada dos diferentes elementos deste relevante
Calvario.

Cruceiro central:
Catro escalóns condúcennos a
cinco gradas de cantería e
unha base cúbica. O fuste,
hexagonal, sostén un capitel
que en cada un dos seus catro
lados presenta o rostro e as
alas dun anxo; a unión das
alas forman as esquinas do
capitel.

Orientación: Noreste.
Descripción: Catro escalóns
de grandes dimenxións forman
unha escalinata que nos conduce a este conxunto escultórico.
Fórmano un cruceiro central que
representa a crucifixión e a dor
da Virxen María e dous laterais

Detalle do capitel.
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A cruz, latina cuadrangular, sostén na parte frontal a imaxen de
Cristo crucificado. Sobre este,
pódese recoñecer unha deteriorada inscripción coa palabra
“INRI”.
A cabeza de Cristo, con unha
coroa de espiñas, está inclinada

cara a direita, e cae xunto coas
costas cara diante.
O corpo aparece proporcionado, e resalta o tratamento da
anatomía do tronco (costelas e
estomago moi marcados).
A crucifixión está representada
ao xeito renacentista (tres cravos
e pé direito sobre o esquerdo).
No reverso da cruz, atopámonos coa representación da Virxen Dolorosa (ou das Angus-

Detalle da unión das esculturas á
cruz.

tias). Apóiase sobre a cabeza
dun anxo e as súas maos están
en actitud orante. Un manto
cúbrea de pés a cabeza, e o seu
rostro expresa sufrimento.
Ao igual que o Cristo, a súa
cabeza está inclinada cara a
direita e adiante. Unha diferencia a destacar entre Mai e Fillo
é que mentres a Virxen foi esculpida a partir da mesma pedra
que a cruz, o Cristo foi engadido ao conxunto.

Detalle da Virxen Dolorosa
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O conxunto, incluindo as gradas supera os 6 m.
As cruces que acompañan á de
Cristo son de menor tamaño e
presentan o brazo horizontal
inclinado.

Cruceiro do bon ladrón (direita):
Sobre unha base cúbica elévase un fuste circular que é coroado por un capitel ornamentado
con volutas, follas de acanto, e
unha flor central en cada un dos
seus lados.

A cruz ten os brazos cilíndricos,
imitando o tronco dunha árbore.
O “Bon Ladrón”, presenta os
brazos de tamaño desproporcionado co resto do corpo, e
atados á cruz mediante cordas.
A cabeza, inclinada cara a
esquerda, mira a Cristo con
expresión de súplica. O tórax
está lixeiramente xirado, así
como as pernas flexionadas
cara a esquerda. O tamaño deste ladrón é maior que o do Cristo e que o do “Mal ladrón”.

Cruceiro dol mal ladrón (esquerda):
Tanto a base como o fuste e o
capitel son de iguais características que o anterior.
A cruz, inclinada cara a direita,
sostén ao ladrón atado a esta
polos pulsos e coa cabeza ladeada cara a mesma dirección.
O rostro mostra unha expresión
indiferente, e a súa mirada está
perdida. O tronco e as pernas
están xirados cara a direita.

A súa altura é de 5,20m.

Detalle do mal ladrón.

Detalle do bon ladrón.
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O corpo aparece atado á cruz
polas maos, pernas e pés. Estos
últimos non se apoian sobre o
fuste.
A figura carece de perna direita, probabelmente debido a desperfectos sufridos ao longo do
tempo.
A súa altura é de 3,95m.
Material: Granito.

Cruceiro de Beade
Ubicación: Situado ao lado
direito do Calvario de Beade,
cuberto por un tellado e con
paredes que parecen ser restos
dunha ermida ou igrexa.
Orientación: Noreste.
Descripción: Dúas gradas rectangulares dan paso a un fuste
cilíndrico que presenta un capitel decorado con follas e un
anxo en cada unha das súas
caras. Nas esquinas obsérvanse
volutas.
Sobre o capitel, chama a atención a ausencia de cruz, que é
sustituida por releves con formas
vegetais nos que se asenta a Virxen Dolorosa con Cristo nos
seus brazos.
O tamaño de Cristo (Fillo) é
menor que o que lle correspondería, característica habitual
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nos cruceiros galegos que tratan o tema da Virxen Dolorosa.
Os brazos de Cristo son extremadamente longos e nas súas
maos aprécianse as feridas da
crucifixión.
A súa altura é de 4m.
Material: Granito.
Observacións: Recentemente
restaurado. Aprécianse restos
de policromía no manto, no corpo de Cristo, e nas follas do
capitel.

Neste poema, Cabanillas explica como naceron os cruceiros
en Finis-Terrae:

Cando a pedra durmida e acochada
Da terra-nai no agarimoso seo
Desperta do seu sono milenario
E quer ser oración e pensamento,
Frorece nun varal, estende os
brazos,
E póndose de pé faise cruceiro.

Incluimos este cruceiro neste
apartado, despois de chegar á
conclusión de que é complementario ao Via Crucis, dado
que representa o descenso de
Cristo da Cruz. O final do sufrimento do Via Crucis.
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XAVIER BARREIRO LUCES

Santiago.

ogán, a cociña celta en Galicia”,
“Bandullo de Ons, o eslabón perdi-

Alumno do último curso de Técnico

do”, “Cocina informatizada del

Superior de Restauración en Santia-

2000, caldeirada de chips, e-mails y

go de Compostela. Decidiu estudar a

webs” ou “La castaña, de pan galle-

etnografía culinaria galega a través

go a caviar de montaña”. En corto

de centos de publicación de antro-

tempo espera publicar outros traba-

pólos e historiadores, centrándose na

llos como “Semellanzas fonéticas

gastronomía galega anterior ao s.

entre topónimos e apelidos galegos

XIX. Reflexo das súas conclusións

relacionados coa gastronomía” e

son os artigos publicados en revistas

“Diccionario temático da cociña

de ámbito rexional: “Xantar de Bre-

galega”.

gastronomía popular

XANTARES DE TROBADORES

A cociña en Galicia
na Idade Media
Xavier Barreiro Luces

V

eñen de atoparse na
biblioteca dun mosteiro
g a l e go , u n fe i x e d e
manuscritos dos séculos XI ó XVI
nos que se narran os costumes
gastronómicos deses tempos.
Xuntos forman un códice encadernado, agás vinte follas a xeito
de separata datadas no XV, con
textos de diferentes amanuenses
durante eses séculos. Dannos
conta das mercadurías que enchían os potes das diferentes clases
sociais, dietética, agricultura,
mediciña, filosofía, comercio
galego do medievo, dogmas de
Fe, receitas de cociña, reflexións
gastronómicas de viaxeiros pola
Galicia medieval que descansaban no mosteiro ou quizais dalgún pelegrín, costumes, bandos
d o s c o n c e l l o s , re l a c i ó n d e
impuestos e relacións de mate-

rias de importación ou para a
exportación. O seu dono debeu
te-la idea de facer un compendio
dos saberes e da información
culinaria, ou relacionada con ela,
acadada ata entón polos frades
dese mosteiro. Non se pode considerar un libro de cociña, xa que
o primeiro que se coñece non é
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anterior ó século XVI, aínda que
teña receitas do século anterior.
Poida que o recopilador fose o
bibliotecario ou o celeireiro, responsable dos suministros alimentarios desta orde relixiosa.
Un dos manuscritos máis recentes data do século XV e o seu
autor, Frei Iácome de Permuy,
semella ser un informador de
Dom Edme de Rosmithal, cuñado do Rei de Bohemia, que visita
Galicia no 1460 de camiño a
Inglaterra.A súa viaxe foi por mor
de coñecer os avances armamentísticos da época e os costumes europeos. Deixounos uns
relatos moi detallistas dos nosos
costumes (non só gastronómicos) da nosa xente e da paisaxe.
Frei Iácome está ledo por toparse descansando dunha viaxe na

que “[...] saímos da vila logo de
escoitar a misa moi cedo [...] e ó
facerse noite só topamos unha
pousada fumegante coma o
inferno.Non había cousa mellor
pero paramos porque estabamos lonxe de Compostela, era
unha pousada pobre, noxenta
como tantas que topamos aquí,
chea de fume e de tebras, pestilente e maldita, onde non fumos
capaces de dormir e xantar.Esta
terra está chea de rios con moito peixe, hay moito gando,
mulas e viño, froitas dabondo
por tódo-los camiños, bos pastos, dánse nela limoeiros, laranxeiros, oliveiras que rinden
mais cas do sur de España, granadeiras e outras moitas árbores e herbas que en xamais vira
en tan gran número. [...] deste
porto salen para Castela gran
cantidade de pescadas e congros
secos e afumados, ostras en escabeche e peixe salgado, sendo
dunha gran riqueza as augas
destas terras”.

tanto tempo as especias das herbas ata que podrecen e véndenas por boas. Outros venden
especies falsificadas por boísimas. Algúns mollan a pimenta
con auga para que pese máis
na balanza, outros engádenlle
graos torrados de xenebra ou
area negra. [...] e ¿qué decir dos
malos mesoneros que con tantos fraudes enganan ós pelegríns?. [...] Uns van na súa procura na entrada das vilas,
b i c á n d o o s c o m a s e fo s e n
parientes seus de lonxanas
terras. Hospédanos nas súas
casas, prometéndolles todo-los
bens e fanlles tódo-los males.
Dánlles a probar un viño bo e
vénden-lles outro máis malo.
Outros venden sidra por viño,
outros viño adulterado por bo.
Outros, peixe ou carne cocida
de dous ou tres días, polo que
aquéles enferman. [...] algúns
teñen falsas medidas para o
gran e o orxo, por fora moi
grandes, por dentro pequenas e
estreitas, as que o vulgo chama
Caricias. Hai quen trae viño da
barrica e, se pode, vota auga no
vaso. Hai quen fai dous departamentos na barrica e poñen
unha clase de viño en cada un
deles, dos que ofrecen primeiro
o mellor a probar e despois na

Leemos noutro pergamino do
século XI, como se laiaba un viaxeiro o seu paso por Compostela, “[...] e qué decir dos especieros enganosos, que venden a
súa alma ó demo ó pe da escalinata da Catedral. Uns gardan
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comida traen do peor. [...] e a
moeda do pelegrín vale a mitade na vila onde queira comer, o
malvado fondista valorará
dúas moedas por un óvolo. O
h o s p e d e i ro m a l va d o d á o
mellor viño ós seus hóspedes
para poder embriagalos e cando durmen poder quitarlle-la
bolsa, ou o gurlo, ou calquera
cousa. O mesonero malo dálles
morte con bebidas velenosas
para apoderarse dos despoxos.
Coa misma medida que teñades medido se vos medirá a vós.
¡Oh lucro noxento!”
Tamén hay unha copia dun códice do ano 1252, entregado por El
Rey Alfonso X, na que se informaba da cuantía dos impostos a
pagar á Coroa por varios conceptos: prezos dos falcóns cazando e multas a pagar se se matan,
fíxanse os prezos dos alimentos e
as multas a pagar en caso de
infraccións no peso ou no cobro
e díctanse algunhas medidas ecoloxistas, ollado coa perspectiva
actual. Manda El Rey que “[...]
ningún home do meu reino
coma máis de dúas carnes cales
queira no día, unha delas adubada en dúas guisas. Doutrora
mando que ninguén coma mais
de dous pescados desta guisa e

se come marisco que non sexa
contado coma peixe”. O marisco
non era tan valorado coma hoxe,
non sendo a langosta e as ostras
en escabeche, xunto coas empanadas de anguías coas que se
pagaba algunha renda á Igrexa e
os nobles. A xente máis humilde
da veiramar completaba a súa
dieta cos mariscos recollidos na
seca, cando as devalantes, ou
mareas baixas, eran grandes.
E sigue mandando El Rey “[...]
que non echen yervas en las
aguas para matar el pescado”.
Ditas herbas poden ser os belitroques -Digitalis purpurea-, ou
outras semellantes que inda hoxe
son usadas noxentamente.

A caza estivo reservada ós señores ata o século XV, sometendo a
fortes penas ós infractores. Non
sendo a caza para paga-los foros,
que se vendía ou trocaba nos
mercados, a caza contra alimañas
e a caza defensiva estaban permitidas antes do XV. El Rey tiña
un certo senso ecolóxico, ou
quizáis fose por conserva-lo seu,
“[...] e mando en razón da caza
das perdices e das lebres e dos
coellos, que non tomen os ovos
das perdices nin as perdices
xacendo enriba deles, nen
tomen os perdigóns ata que

non sexan eguados; e non cazen
con neve ata que non poida
fuxi-la caza, [...] e quen así non
o fixere que estea preso nas
miñas cadeas ata que en o tivere por bo. [...] mando que nin-

guén poña lume para queimalos montes, e aos que nelo colleran facendo, que os boten dentro.” Suponse que do lume- quedando mais famento e chamuscado”.
Nestes séculos é constante
a publicación de bandos ou
comunicados da Coroa
exhortando aos vendedores de alimentos a non
facer trampa no peso, no
prezo ou na calidade das
mercadurías; fíxanse de
cotío uns prezos obligato47
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rios. No século XI os veciños reuníanse en concilio para fixa-los
prezos dos comestibles e os xeitos de transacción. Esto pódese
explicar porque durante a Idade
Media, o mercado era o centro de
calquera actividade cotiá nun reino que comezaba unha fase de
repoboación costeira. Os días
nesta Galicia medieval rexíanse
polo calendario agrícola: sementeira e recolleita.
Nestes bandos, dos que atopamos
tres copias de distintos anos,informan dos costumes dos carniceiros de usa-las queixadas do gando
coma contrapeso na balanza, e
prohibéuselles; non se permitía
revende-os alimentos ou salga-lo
peixe a estranxeiros; ordeábase
vender mercadurías frescas e en
bo estado de conservación; ou
prohibéuse votar a pace-lo gando
nas terras de outros.
A alimentación medieval, feita
con cereais -millo miúdo, orxo,

centeo, pouco trigo- a xeito de
gachas e pan de mestura -que en
épocas de escasez facíase con
fariña de fabas ou de castañas-,
carne -non para todos- e touciño
-case artículo de luxo-, peixe,
viño, legumes e hortalizas -chícharos, lentellas, cenorias- e froitas, mostraba carencias de vitaminas A, D e C.Aínda así, a cantidade superaba á calidade, sendo
unha alimentación pobre, comparada cos patróns modernos,
que axudaba á propagación de
enfermidades e epidemias: xeroftalmia, escorbuto, pedras na vesícula e rils, a peste, cegueira, a
gota, arterioesclerose, eran as
doenzas máis frecuentes.
Dende os séculos XI ó XV, durante a Idade Media e principios do
Renacemento, en Galicia a alimentación vai parella coa clase
social á que se pertenece. Non se
cociña o mesmo na lareira do
pobo que no forno do señor feudal ou do abade; cociña da fame
na casa do servo e gula dabondo
no pazo do poderoso.
Neste tempo as creenzas relixiosas van influir a cotío no xeito de
vivir e na alimentación: Carnal e
Cuaresma.
Po r m o r d o c o n t i d o d e s t e s
manuscritos podemos saber os
costumes alimentarios das tres
clases sociais que convivían
entón.As clases humildes de Galicia na Idade Media eran pequenos propietarios, ceibes ou semiceibes, que criaban algún gando
e sementaban nunha pequena
horta. Cóntase que tiñan os porcos nos outeiros e no monte, e
que abaneaban os castiñeiros e
carballos cunha vara moi longa
para que caesen as landras e castañas que logo comerían os
cochos, principal fonte de carne

para o campesinado galego de
aquela época.
Tiñan a obriga de traballa-las
terras e coida-lo gando dos señores e da Igrexa, ou paga-las rendas
das terras traballadas. As vivendas, cabanas, desta xente eran
semellantes ós castros: a vida
nunha casa sen paredes xiraba ó
arredor da lareira, na que se cociñaba, facía de comedor e durmíase ó seu carón. O fume que invadía todo o espacio conservaba os
alimen-tos e, quizáis, tamén á xente. O material de cociña consistía
nun pote coa súa gramalleira, trébedes para as vasillas, unha tixola, coitelos e culleres, unha artesa para a fariña e outras provisións, algunha escudela, unha ola
para a auga e varias cuncas. Non
faltaban o fregadeiro -dornallo-, a
alacena e alzadeiros.
Sentados á mesa nun escano, os
nosos devanceiros dispúñanse a
enche-lo bandullo tres veces no
día, almorzo, xantar e cea. O albor
facían o almorzo: pan ou papas
de centeo –comuña–, touciño ou
caldo da véspera ou un anaco de
queixo e de cando en vez viño.
Noutra folla especificase outro
menú para o xantar dos nosos
campesinos de entón, “o pan de
trigo e centeo, unhas cebolas e
queixo”.
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Xantaban ás doce, en cunca de
madeira, un caldo de unto con
berzas e unha presa de fariña de
paínzo ou migas de pan, sen vitela. De segundo prato a galloufa,
semellante a unha potaxe de hortalizas con un anaco de touciño,
un chisco de fariña e unhas castañas cocidas, todo ben regado
cuns grolos de viño. De postre
algún lacticínio. Ó igual que hai
poucos anos, ou coma os celtas,
adoitabase empregar o pan coma
se fose un prato para cortar cun
coitelo os anacos da comida nel.
Na cea aprobeitábanse as sobras
do xantar con un pouco de leite,
se había.
Estas racións complementábanse con algunhas froitas, peixes e
caza, todo esto de cando en vez.
Na veira mar, ós mariscos non
se lles tiña moito aprecio -agás
a langosta e as ostras- e como
non se cobraban impostos pola
súa captura eran outra fonte de
alimento.
Na casa dun nobre a dieta era
moi diferente. A cociña estaba
separada do resto da casa, e con
chimenea dende o século XIV.As
comidas principais eran o xantar
e a cea. Consistían en máis de tres
pratos cada unha; o xantar ás dez
e a cea ás seis, sendo necesario
un pequeno almorzo ó levantarse ou entre o xantar e a cea.
Sopas, empanadas, carnes -cocidas, asadas e guisadas, non sendo
días de abstinencia-, peixes de
mar e de río, frescos, afumados e
salgados, mariscos, ovos, aceite
de olivas, agraz, vinagre, queixos,
manteiga, pantrigo, froitas, doces
con mel e biscoitos, especias e
viños -temperados con auga e
bebíanse despois da comida-, da
mellor calidade e ben cociñados,
comíanse nas mesas dos nobres.
Na cociña desta época abusouse

do uso das especias, e o allo despreciábase por consideralo atributo culinario das clases máis
humildes.
As técnicas da cociña aínda eran
algo sinxelas e a herdanza da
cociña romana perdérase, pero
sen esquecerse nos mosteiros. O
forno marcaba a diferencia entre
ricos e pobres, xa que era obrigado coce-lo pan no forno do
señor, e pagarlle por usalo. O feito de cociñar carne no forno era
unha técnica culinaria reservada
a éste, se ben os máis humildes
asaban os alimentos nas pedras
quentes da lareira, unha vez limpas, debaixo dunha pota de barro
cuberta de cinzas.
Un dos autores do códice atopado recentemente, descríbenos un
xantar entre nobres con xograres
e trobadores: “[...] a terceira noite houbo un banquete na sala
de festexos, e comemos todos
nunha grande mesa con moitos
manteis e sabanos con brocados. E a mesa de El Rey foi servida por mozos fidalgos, ricamente vestidos, que servían
dunhas vacías enormes. Neste
banquete houbo infinitos manxares e entremeses, e moitas e
moi boas cerimonias. E cando
serviron a El Rey a primeira
froita, [...], e de beber viño temperado con auga. E logo á entrada da mesa vexo vir unha gran

carreta con dous bois asados
enteiros, con os corbos e máis
os pes dourados, e un carro
cheo de cordeiros asados enteiros que non parecían asados
senón vivos, [...] e diante viña
un mozo que llos foi ofrecer á
Raíña, e logo levounos fora,
onde a multitude despedazounos e cada quén levou o que
quixo.[...] era cousa fermosa ver
as mesas adornadas con vasos
de vidro de cores, cuncas de prata, escudellas de prata, [...] culleres e coitelos ricamente adornados, salseiras, saleiros e
pimenteiros. [...] foron máis de
oitenta pratos cada día durante unha semana, e cada día foi
todo máis e mellor presentado”.
Os mosteiros medievais naceron
coa vocación de seren entidades
economicamente autosuficientes
e garanti-lo sustento da comunidade, para o cal contaban con
terras dabondo ó arredor,por mor
das doazóns dos novicios ou de
xente piadosa, nas que criaban
gando vacún, porcino e ovino,
tiñan leña e gran, froitas, caza,
vides e horta. Aproveitaban as
pequenas presas dos muiños -que
tamen eran deles, estando todo o
pobo do arredor na obriga de
moer alí pagando con parte do
gran,tributo chamado “maquillas”como vieiro de peixes. O peixe,
de mar e de río, era unha parte
moi importante da dieta monástica para garda-lo
sexún de carne,
por iso tiñan os
monxes dereitos
sobre algún porto,
pesqueiras -sabalos e lampreas- e
tanto recibían parte da pesca dunha
balea coma doutros peixes.
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Nos mosteiros gardábanse as
mellores receitas de entón e
cociñábanse os mellores productos. O menú destes monxes baseábase no binomio pan-viño:
panum et vinum, cibaria et
vinum, bibere et panem. “[...] e
cada monxe terá ó seu dispor
cada día 1,5 kilos de pan –1,4
kg. se é monxa–, 1,5 litros de
viño ou cerveza, 100 gramos de
queixo e un puré de lentellas ou
garabanzos de 230 grs. –130
grs. para as monxas–”. Isto
veñen sendo máis de 5.000 calorías/día, pero naquel tempo esta
inxestión non se consideraba nin
fartura nin gula. Habería que
investigar en qué se gastaban tantas enerxías, ora et labora.
O pan de máis consumo era o de
mestura, deixando o de trigo
como unha menciña. Asimesmo,
a carne de cuadrúpedo, reservada nun principio só para os enfermos, acábase consumindo a cotío
pola comunidade.
Como curiosidade, atopamos un
documento onde se relacionaban
as entradas de víveres ó mosteiro, aparecendo xeo de tres neveiras que explotaban estes monxes. O xeo utilizábase coma menciña e, máis tarde, para facer
refrescos e aloxa (mel con zumes
de froitas e xeo picado).

Aparecen varias receitas ben
curiosas:
Prebe fino
25 gr. de xenxibre, 5 gr. de canela, 3,5 gr. de pimenta branca,
3,5 gr. de cravo, 0,750 gr. de
macís, 0,750 gr. de noz moscada, 5 gr. de azafrán.
Prebe común
120 gr. de xenxibre, 90gr. de
canela, 30 gr. de pimenta branca, 15 gr. de clavo, 15 gr. de
macís, 15gr. de noz moscada,
7,5 gr. de azafrán.

Potaxe
1 kg. caldo de galiña
1 kg. de acelgas
1 kg. de espinacas
1 kg. de borraxa
20 gr. manteiga de
porco
100 gr. touciño graso
ou panceta
1 litro de leite de cabuxa
canela, xenxibre,
pimenta e sal

Límpanse e lávanse as
espinacas, borraxas e
as acelgas. Férvense
no caldo de galiña dez
minutos, escórrense e
pícanse. Nunha cazola ó lume bótanse a
manteiga e o touciño,
cortado polo miudo,
ata que se frita. Apártase o touciño e bótanse as verduras a fretir
,volta e volta, para
engadirlle o leite e as
especias deixando
cocer lentamente. Rectifícase de sal e sírvese coas lonchas de
panceta por riba.

Leite de améndoas
Fondo branco feito a base de caldo de galiña, améndoas crúas, peladas e
moi picadas no morteiro. Esta mestura déixase repousar seis horas e despois fíltrase nun pano. Podíase sustituir por leite de cabra.

Alidem
De orixe árabe, é unha técnica
que permite ligar toda clase de
líquidos ou caldos con xemas de
ovo crúas, mesturándoas con
vinagre e engadíndollas ó caldo
a punto de ferver, e sen deixarlle
que ferva para remexer constantemente co obxecto de non caialas xemas de ovo deste prebé.
Ben feita resultará un caldo líquido e cremoso.

Caldo de queixo Brofolius
1/5 l. de caldo de carne graso
300 gr. queixo raiado
4 xemas de ovo
50 gr. de azucre moído

Cócese no caldo o queixo sin parar de
remexer. Vótaselle a mitade do azucre.
Cando espese, engádenselle as xemas de
ovo e síguese remexendo ata que a pasta
fie e quede moi ligada e correosa.
Salsa cocida
100 gr. de fígado de carneiro
1 litro de caldo de carneiro
piñóns torrados
3 xemas de ovo
3 rebanadas de pan
1 dl. de vinagre
Prebe fino e sal

Poñémo-lo pan a remollo co vinagre. Ásase
na grela o fígado cortado en toras e picámolo no morteiro cos piñóns e o pan. Este
almoado poñémolo a cocer no caldo de carneiro, lentamente, engadíndolle máis vinagre e as especias. Á media hora pasámolo
polo tamiz e poñémolo de novo ó lume coas
xemas batidas. Removemos constantemente
cunha culler de madeira ata que queira
empezar a ferver, pero sin deixarlle para
que non se corte a salsa.
50
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Tortilla de herbas aromáticas
1 litro de auga
500 gr. de fariña
1,5 litros de aceite
Sal, herbas aromáticas: salvia, herbaboa, axedrea, ruda, perexel, hinoxo, berros, cilantro, matalahuga, e
as que se queiran, picadas moi miudas.

Disolvemo-la fariña na auga ata que
non faga grumos. Engadimo-lo sal e
as herbas e remexemos ata lograr
unha pasta cremosa. Nunha tixola
votamo-la mitade do aceite a quentar. Imos estendendo a pasta na tixola e cando está feita por un lado
dámoslle a volta e deixámos rematar
a fritura. O resto do aceite vaise
engadindo segundo a necesidade.
Recheo de cabrito
Unha peza de cabrito de 3 a 4 kg.
400 gr. de falda de carneiro
300 gr. de panceta
150 gr. de manteiga ou unto de porco.
75 gr. de queixo raiado
60 gr. de pan relado
3 ovos enteiros
Perexel picado, sal
azafrán con xenerosidade
salsa fina

Sálgase e poñense a cocer na ola
con caldo de galiña a panceta, o touciño e as asaduras do cabrito. De
non ter caldo, ben vale auga e sal.
Cando estxa ben cocido pícase todo
moi fino, engadíndolle o queixo, o
pan relado, ovos, o prebe fino, o
perexel e o azafrán. Amásase ben e
énchese o cabrito, cosendo de seguido a abertura con bramante. Úntase
por fora con manteiga de porco e
ponse a forno moderado.

Robaliza ó bo escabeche
2 robalizas de 600 gr. cortadas en toras
1 dl. de aceite
10 gr. de piñóns, 10 gr. de améndoas
10 gr. de avelás torradas
20 gr. de pasas de Corinto
50 gr. de fariña
3 rebanadas de pan
vaso pequeno de vinagre
Perexel picado, salsa fina e sal

Asado de gato
Esfólase un gato e tírase coa cabeza, porque
disque a persoa que coma dos seus sesos pode
perde-lo xuizo. Envólvese nun pano limpo e enterrase un día e unha noite. Ó cociñalo, úntase de
allo picado e aceite para asalo ó espeto. Conforme se vai asando azóutase cunhas polas de
loureiro verdes. Cando quede blando córtase en
anacos e vólvese regar por riba con aceite e
allo. Ó comelo comprobase que é bo manxar.

Poñemos a remollo tres horas as pasas, os piñóns e o pan en
vinagre. Desescámase, límpase e córtase en toras un pouco
grosas a robaliza, e coa cabeza e as espiñas faise un caldo
de peixe. Enfaríñanse as toras salgadas e frítense nunha tixola co aceite ben quente. Cando tomen cor dásellela volta e
pásanse a unha cazuela. Escúrrese de aceite a tixola e ponse
a ferver nela 1 litro de caldo de peixe. Deixámolo ferver lentamente e engadímoslle un almoado feito coas améndoas, as
avelás, as pasas e o pan. Cando ferva cinco minutos botámolo
na cazuela co peixe, engadindo sal e piñóns. Deixamos cocelo peixe na cazuela e ó servilo espolvoreándolo con perexel.

Tuétanos
Cócense unha ducia de ovos. Cócense os tuétanos e pícanse miudos coas xemas dos ovos.
Engádeselle sal, canela, azucre moi peneirado e
mistúra-se moi ben todo. Farase unha masa con
fariña e unha pouca manteiga de porco, extendéndoa moi fina para por enriba o tuétano,
tapando todo con outra capa de masa coma a
primeira. Ponse aceite nunha tixola e vanse fritindo anacos desta “empanadilla”, para espolvoreala con canela e azufre moi branco.

Nos cadros que acompañan este artigo cítan-se os alimentos mais nomeados en documentos desta época,
pero víñanse consumando case os mesmos que hoxe.
Alimentos máis consumidos en Galicia dende os séculos XI ó XV
CEREAIS
Centeo
Painzo
Trigo
Orxo
Avea
Arroz

CARNES
Porcino
Vacún
Ovino
Caprino

FROITOS
Castaña
Améndoas
Limón e laranxa
Pexegos
Uvas pasas
Mazás
Abóbora (cabaza)
Peras
Figos secos Mamelo
Cereixas
Noces

TÉCNICAS DE ELABORACIÓN
Cocido
Asado
Refogado
Empanada
Fritos
Adubos
Docería

AVES
Galiñas e capóns
Perdiz
Parrulo
Ganso
Pombas
Paxaros
Ovos dos niños
LEGUMES E HORTALIZAS
Cebolas
Cenoria
Chícharo
Lentella
Fabas
Os de hoxe agás os
traidos de lónxe

CONSERVACIÓN
Salgado
Secado
Afumado
Escabeche
Conservas doces
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CAZA
Lebre e coello
Gamo
Cervo
Corzo
Xabarín
Oso

ESPECIAS
Pimenta
Agraz
Macis
Cravo
Xenxibre
Pouco azucre
Cardamomo
Galanda
Canela
HERBAS
Tomentelo
Romeu
Salvia
Menta
Perexel

PEIXES
Pescada rosa galega
Congro
Sardiña
Lamprea
Anguías e meixóns
Robaliza
Troita
Pargo
Balea
Lenguado
Golfiño
Atún
Salmonete
Solla
Salmón
MARISCOS
Ostras
Langosta
Centola
Ameixas
BEBIDAS
Viño (con auga ou só)
Sidra (abundante)
Cervexa
Augardentes (s. XV)
Auga
Infusións
Xeo, aloxa

Publicación editada co fin de
exaltar e promocionar a romaria.

DELFÍN CASEIRO NOGUEIRAS
1954, Rairiz da Veiga - Ourense
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Ourense. Colaborador en libros de
texto e revistas especializadas. Membro da Mesa pola Normali-zación Lingüística. Responsábel do Servizo de
Normalización Lingüística de Vilar de
Santos.

Folla anunciadora
da última celebración da Festa.

TRADICIONS

A Sainza de mouros e cristiáns

é a romaria da Límia
Delfin Caseiro Nogueiras
Aldea do Moíño-Rairiz da Veiga

o 24 de Setembro, a Festa da Sainza. Resonáncias míticas e misteriosas que propaga a lenda.A máxia,
instalada no ambiente desde tempo atrás, traslada á pátria da infáncia-adolescéncia xeracións de
limiaos que nela se identifican e
percorren de novo camiños de
vida tantas veces transitados.

N

seguir estando a fabulosa cidade
de Antioquia, alagada por teren
cometido pecado de idolatria os
seus moradores (rendian culto ao
galo). A lenda amplíase á bela
Inés de Castro que, convertida en
ra, teria a sua morada na lagoa.

Outra liña lendária, recollida polo
historiador Benito Vicetto na sua
monumental e “fantástica” Historia de Galicia, vincula a cidade
fantástica á figura do xefe galo
Kornterriben, quen polo ano 900
a. C. teria dirixido unha incursión

Unha das máis vellas fotografías da Festa conservadas. Estrada e campo
da festa na Sainza. No centro da imaxe, o tio Vicente, de casaca con dianteira branca. Ano 1920-1930?

A Límia encerra singulares referentes, dos que nutren a fantasia.
En noite serena de luar escóitase
en toda a chaira a infatigábel sinfonia das ras que outrora habitab a n a fe r m o s a l a go a A n t e l a
–coñecida tamén como la go
Beón ou Bión–, “mar” para os
máis vellos da zona, tesouro soterrado por causa da cobiza de
mentes miserábeis. Debaixo do
espazo que ocupara a lagoa,
rememorada con emoción nun
coidadísimo e exhaustivo estudo
coordenado polo xor nalista
limiao Martínez Carneiro(1), debe
1. Xosé Luís Martínez Carneiro (coord.), Antela. A memoria asolagada. Vigo, ed. Xerais, 1999.
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Exército mouro
diante da tenda
de campaña.

bélica contra os gregos e celtas
instalados no território; tal era o
número de invasores que os residentes fuxiron ás carreiras e
abandonaron todas as suas pertenzas; seguiron dias de moita
auga. Cando os antigos moradores de Antioquia decidiron retornar para recuperar o seu, viron
atónitos que a cidade desaparecera e no seu lugar habia agora
un lago, ao que deron o nome de
“Belión” (>Beón), expresión da
emoción experimentada; contemplaron tamén como nas ribeiras os galos sobreviventes se
mataban entre si, presas do pánico; ali entregou a alma o xefe
Kornterriben.
Valentin Lamas Carvajal recolleu
asi mesmo unha romántica lenda
que referia que nas marxes da
lagoa medraban flores de recendente aroma coñecidas co nome
de “ollos do anxo da morte” (as
f lores serian, na realidade, os
ollos dunha moza que morrera
de amores na torre de Sandiás).
En dia claro de sol escintilan os
mosquitos da lagoa, soldados
enfeitizados do exército do rei
Artús. Acaso o espírito da lagoa
segue connosco, disperso nas mil

pozas
que
furan a chaira
e n a s a re a s
secas que a
sosteñen. Chaira que, afortunadamente,segue a ser percorrida en fluir manso polo rio Límia,
bautizado por lenda vella como
“rio do esquecemento” (identificación co Lethes, rio do inferno
na mitoloxia grega); a crenza na
perda da memória, padecida
polos lexionários romanos e testemuñada polos seus cronistas,
poderia ter a sua orixe nunha
campaña bélica acometida por
celtas e túrdulos (non se debe
desconsiderar a influéncia exercida pola vella relación establecida entre os rios e o País dos
Mortos).
A escasa distáncia, en situación
estratéxica, elévanse as torres
medievais de Porqueira, Pena e
Sandiás, sentinelas mudas da
aventura entusiasta dos Irmandiños e depositárias das marcas de
lume, sangue e ilusión daquel
tempo.
O cabalo –animal preferido dos
mouros– tivo na zona presenza
relevante desde tempo inmemorial (a Límia foi sempre terra de
moito gado, polos estensos e permanentes pastos). Ceibábanse os
cabalos á mañá e formaban rebaño nos amplos herbais da Veiga,
onde pasaban o dia pacendo. A

tradición antiga fainos transmisores das arelas do Alén, a onde
se pode chegar ás veces cabalgando. En moitos relatos lendários o cabalo aparece rodeado de
mistério; son frecuentes as aparicións dun cabalo de intensa brancura –o demo– que se ofrece
para que a xente monte nel; a
desaparición súbita soe ir acompañada de risos e cheiro a xofre.
Outra presenza imponente é a
carballeira, que agarima campo e
lugares e se ofrece como lugar
idílico para o xantar e o repouso
dos romeiros.A carballeira segue
conservando o seu vello carácter
de sacralidade (os carballos foran
na antigüidade e na civilización
céltica árbores sagradas). Entre
todas as árbores, próxima á capela, érguese maxestuosa (desde o
monte de Vilar de Santos ou desde o alto do monte Albán vese
sobresair por riba da liña que a
masa boscosa forma contra o
ceo), a carballa da Rocha –máis
de 6 m. de diámetro, máis de 30
m. de altura e máis de 300 anos
de vida(2)–.Antes da última decota que se lle fixo –por volta de
1960– as suas enormes canas,
que medraban de riba cara baixo
por causa do grande peso, form a b a n u n h a i m p re s i o n a n t e
cúpula verde. A sua corpuléncia
facilítalle a comunicación cos
vellos carballos irmáns das pozas
de Santabaia, petrúcios coma ela,
e mesmo cos máis distantes da
praza de Espiñeiro (Ordes), que
non deben andar lonxe de ser
milenários, situados a escasa distáncia do campo –quizais o Toxal
do Rio– onde o combativo líder
agrarista Basílio Álvarez congregou en 1918 toda a veciñanza da
zona para lle anunciar a reden-

2. No ano 1981, a señora Eugenia, veciña da Sainza e propietária do terreo, que estimaba a carballa como un tesouro de todos, referíanos amabelmente que o lameiro no que esta medraba fora mercado polos pais dun seu tio e que xa entón era grande a sua sona.
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ción dos foros. Que o sentimento da natureza perdura é certeza
que confirman as palabras sábias
dun campesiño do lugar:“cando
arde un carballo, os montes
póñense de loito”.

PRIMEIRAS NOTÍCIAS
Hai notícias documentais da existéncia na parróquia de San Xoán
de Rairiz da Veiga dunha Confraria de Santa Isabel, que se mantivo durante tres séculos (do XVI
ao XVIII). Un testamento, datado
en Rairiz no 1559, dá conta dun
prado que é deixado para a confraria. Nos primeiros dias do mes
de Xullo celebrábase unha romaria, na que habia xantar para
todos os confrades e na que chegaron a participar até 34 curas; a
animación musical púñaa un gaiteiro.A última notícia que se ten
da Confraria é do 1769, o que
parece indicar que debeu desaparecer por volta deses anos.
A respecto da Sainza, a fundación
da sua capela ocorre no ano
1721, promovida por Pedro Fernández Gándara, nado na localidade no 1661, párroco de Ganade nesa altura, quen aporta como
dote terreos que suman unha
extensión de 21 fanegas de
semente. Un libro parroquial de
Rairiz recolle cópia da escritura
fundacional da que se reproducen literalmente os fragmentos
máis significativos:
“ Villa de Reyriz de Veiga, 17
Agosto 1721
“ (...) tiene fabricado una Hermita y Santuario, advocación
de N. Señora de Belén, sita en
el lugar y Barrio de la Sainza
de abajo (...)

A cabalaria
cristiá diríxese
pola estrada
cara o campo
de batalla.

(...) dota, cede,
dona e hypoteca a la referida hermita
como vienes
suios propios
los siguientes: Primeramente la
Pieza y Cortiña que se dice da
Biqueira con sus robles que
serán hasta cuatrocientos pies
de robles gruesos y altos, que
está sita en el término de esta
Feligrª de Reyriz (...) Porto que
se dice dos Dourados (...)
A s í m i s m o l e a g re ga e l s u
lameyro y Praderías que se dice
do Bydueiro que está sito en términos de esta Feligresia de Reyriz y Frª de Santa María de
Ordes (...) demarca con Prado
de la obra pía de Escuela de S.
Martín de Porquera.
(...) quatro misas perpetuas
cada año, la una de ellas cantada por cada quince del mes
de Setiembre de cada año,
dichas en la referida hermita de
N. Señora de Belén por la limosna acostumbrada”.
A cópia parroquial é do 3 de

O tío Blanqueiro (á
dereita) e un
dos seus guerreiros, con
barbas postizas, diante
da fortaleza.
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Outubro de 1743. Era bispo da
diocese D. Fr. Juan Muñoz de la
Cueba. O outorgante foi D. Pedro
González Gándara, “abad y cura
propio del Beneficio Curado de
S. Bartholomé de Ganade”.Actua
como notário D. Francisco Leal Y
Rivero.
Figura ainda esta anotación: “La
escritura Real y formal de la fundación que antecede de la capilla de la Sainza se halla en la casa
de D. Ramón Sandiás de Parada
de Outeiro, en donde se hallará
se fuese necesario.”
A romaria celebrábase, pois, o dia
15 de Setembro, con fervor e
devoción en vida do seu fundador; tras a sua morte, os herdeiros-administradores da capela
deixaron perder o dote; foi decrecendo o culto á Virxe e descoidándose a atención do templo,

co obxectivo de redimir e aliviar
o pesar dos cativos cristiáns).
A romaria, agora coa advocación
á Virxe da Mercé, poderia ser de
novo unha realidade no terceiro
ou cuarto decénio do XIX, atinxindo en pouco tempo grande
esplendor e masiva asisténcia de
devotos.

Asalto á fortaleza, anos atrás.

até que, totalmente abandonado,
permaneneu cerrado durante
moitos anos por orde do bispo.A
desamortización privou o santuário das últimas rendas.

RECUPERACIÓN DA ROMARIA E INCORPORACIÓN DO
ATAQUE

Don Florencio Gándara, párroco
de Rairiz, investigador e estudoso
da celebración, a quen agradecemos vivamente tan xenerosas
orientacións así como a permisión para poder acceder ao arquivo parroquial, estima que o Combate entre mouros e cristiáns
debeu comezar cara o ano 1840.
Por contra, Ramón Touceda Fontenla(3) sostén que o Combate é
moito máis antigo do que se cre;
fundamenta esta argumentación
na construción da fortaleza, que
se remontaria ao século XVI ou
XVII. Insiste así mesmo no eleva-

semellanza das moitas representacións que se celebran en terras
do Levante,Aragón ou Andalucia).
Máis alá vai ainda nos seus plantexamentos quen ousa formular
que se trata dunha conmemoración da batalla de Clavijo(¡!).
A intervención do cóengo ourensán, para Touceda, limitaríase a
impulsar a celebración tras unha
etapa de certa decadéncia.

PRIMEIRAS CRÓNICAS
ESCRITAS
Estas consér vanse nos libros
parroquiais de Rairiz e consignan
os movementos contábeis correspondentes a ingresos e gastos. Á
vez, fornécennos valiosa información sobre diversos aspectos e
curiosidades da celebración e
permítennos presumir a importáncia que esta debeu atinxir
naquela altura á vista dos datos
reflectidos.

A capela da Sainza houbo seguir
o mesmo camiño que as ermidas
de Santabaia e San Isidro, derrubadas no ano 1767.
Foi o crego Manuel Alonso Dorado
(1804-1875),natural tamén da Sainza,cóengo da catedral de Ourense,
quen se interesou pola restauración do santuário e se empeñou na
promoción da romaria.

O capitán dos cristiáns, Benito Pérez, e o rei mouro, Luís Alberto Alonso,
subidos ás “pedras do parlamento”. Ano 1999.

A incorporación do Ataque á celebración foi consecuéncia da promesa feita polo sacerdote, en
terras africanas ou canárias, á Virxe da Mercé cuxo auxílio invoca
ao se ver en grave perigo de morte (a Orde da Mercé fora fundada

do número de elementos arábigos que perduran na Galiza e no
grande paralelismo entre as duas
culturas. O autor vincula o Combate á guerra da Reconquista, da
que aquel seria un remedo, unha
constante alusión ao pasado(á

No decénio de 1850 diríxense ao
bispado de Ourense vários escritos solicitando autorización para
celebrar a misa fóra da capela,
dada a masiva afluéncia de fieis.
No 1860 fálase de nove ou dez
mil persoas, que asisten á festa.

3. Ramón Touceda Fontenla, La fiesta de moros y cristianos de la Sainza en la provincia de Orense, Tetuán, 1952.
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Ao financiamento da festa contribuen todas as parróquias de arredor,ás que se desprazan os mozos
de Rairiz para facer a colecta.Estas
foron as aportacións do ano 1860:
a parróquia de Sabucedo, 8 ferrados de centeo e liño; Porqueira,
San Lorenzo e A Forxa, unha cantidade non especificada; Congostro e Ordes, 5 ferrados de centeo
e liño;Vilar de Santos e Parada de
Outeiro,4 ferrados de centeo,liño
e 4 reais;Lamas,2 ferrados de centeo e liño; Guillamil, 1,5 ferrados
de centeo e liño; Candás, un ferrado de centeo;Lampaza,5 ferrados
de centeo; Sabariz, 3 ferrados e
liño; Casas da Veiga, 3 ferrados de
centeo;Ludro,A Moura e O Outeiriño, 5 ferrados de centeo e un
afusal de liño; Aldea do Moíño e
Rairiz, 5 ferrados de centeo e 2
reais; Currás e O Toxo, 6 ferrados
de centeo; Santabaia e Os Salgados, 9 ferrados de centeo e liño;A
Sainza, 5,5 ferrados de centeo;
Xinzo, 46 reais.
En pouco tempo, a festa é unha
celebración moi popular, que
conta coa contribución de boa
parte dos limiaos.
A seguir transcrébense alguns
datos recollidos na acta correspondente á función de 1880:

Na acta de 1881 consígnase a
doazón dunha porca por parte
dun veciño e dunha becerra que
foi vendida en 16 pesos. Na de
1882 rexístranse, entre outros,
os gastos derivados de calear o
castelo, do pagamento a un tal
don Juanito por materiais para
várias reparacións, lenzo e teas,
xornais ao xastre, ao corneta e
ao ferreiro, adquisición dos paos
de doce lanzas. Pagábase tamén
comida, viño e tabaco aos que
ian pedir para a festa polos lugares.
A acta de 1888 consigna xa as
cantidades en pesetas. No capítulo de gastos inclúense, entre
outros moitos, os relativos á
música de tres dias (125 pts.),
fogos (100 pts.), “por los prospectos de la Imprenta y el propio que fue a buscarlos” (9 pts.),
até un total de 406 pts. Este mesmo ano, os ingresos resultaran da
venda do centeo reunido (299
pts.) e de diñeiro en efectivo
(105 pts.).
Na acta de 1889 sinálase que a
agrupación musical estaba constituída por once componentes
con doce instrumentos. No apartado de ingresos, reférese a poxa

CARGOS:
“Se juntaron 91 ferrados de centeno que se vendieron a nueve sº y un cuarto que importan . . . .830
Trigo- ferrado y medio a doce sº . . . . . . . . . . . .18
Lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Bandeja del dia de la función . . . . . . . . . . . . . .68
De una oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1431 reales

de panos, liño, carne, queixadas,
lacóns e uñas de porco, ...No
1893 pagábanse 8 reais e 3 cadelas polo ferrado de centeo. No
1898, 8 picholas de viño para os
músicos custaron 16 reais.
No 1904 o Concello destina por
primeira vez unha partida de 200
pesetas, con cargo aos orzamentos da institución, para contribuir
aos gastos da festa. Con anterioridade, no 1893, a parróquia de Rairiz fixérase responsábel do coidado da capela e procedérase á sua
reconstrucción e ampliación.
A acta correspondente ao ano
1929 redúcese a unha sinxela
anotación:
GASTOS- música (250 pts.), gaiteiros (25), fogo (100), sacristán
(1,5),...
TOTAL- 632,5 pesetas
INGRESOS- centeo (500 pts.),
p ro c e s i ó n e e s m o l a s ( 1 6 5 ) ,
outros (10)
TOTAL- 675 pesetas.

APROXIMACIÓN Á FESTA
A alma da festa é o Ataque, o combate de mouros e cristiáns.

O exército dos mouros defende o castelo onde permanecen os cativos cristiáns.

GASTOS:
Música . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
Fuego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Novena y función . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1689 reales”
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O tio Vicente a cabalo, co sabre
na man, escoltado polos “lanceiros”.

Non sabemos canto teñen en
c o mu n o s m o u ro s q u e a q u i
vemos, mouros históricos ou
musulmáns –antagonistas dos
cristiáns- cos mouros e mouras
que habitan o noso rico imaxinário popular.Tribo máxica, raza
mítica, pobo dos outeiros e das
augas, do subsolo e do ermo
(conta a tradición oral que un
labrador araba un dia tan fondo
que escoitou unha voz que chegaba desde o profundo: - Ai, hom,
cerra o arado, non ares tan fondo
que me destellas a casa!), artífice
dos monumentos máis antigos
(mámoas, castelos, covas, castros,...). Donos das fontes –sobre
todo as mouras ou donas, seres
de extraordinária beleza– onde
provocan frecuentemente situacións de encantamento–, dotados
de poderes excepcionais e de
inmensa forza, de invisibilidade e
capacidade para mudar en animais, como lagarto ou serpe.Ainda segue viva a lembranza, envolta en mistério, do Pozo da Moura, na lagoa de Antela: na mañá de
San Xoán a moura saía do pozo e
instalábase á beira cunha tenda
de quincalla; nunha ocasión,

unha rapaza que fora coas vacas
para a Veiga voltou á noite con
moita la fiada e contoulle o acontecido á nai; a violación do segredo tivo consecuéncias fatais para
a pastora: o ano seguinte foi
apresada pola moura e nunca
máis se volveu saber dela; a nai
desesperada acudiu á beira do
pozo e berrou: -Moura, mouriña/ dime da miña Mariña; desde o fondo contestou a moura: A sua Mariña, Mariola/ está fritida na miña tixola.
Para Vítor Vaqueiro (4),“... o mouro vén sendo a simbolización
(nunha sociedade agraria, onde o
labrego ocupa un lugar dependente) do non labrego”. Quizais
sublimación dos máis antigos
poboadores galegos, sucesores
de primitivas personaxes misteriosas ou de arcaicos deuses.
O mouro histórico (musulmán)
foi, durante séculos, a encarnación do inimigo infiel, mesmo
personificación do demo, do mal
e da fealdade (o que condiciona
a elección para o papel de mouro na representación).

Xesús Taboada Chivite (5) entende que estas representacións
teñen unha estreita ligazón coas
danzas de mouros e cristiáns
–mouriscas ou mouriscadasmoi populares no pasado, que
se celebraban con motivo dalgun acontecemento extraordinário ou da chegada de personaxe ilustre. Na sua xénese, estarian as danzas rituais guerreiras,
de carácter bélico-relixioso. As
danzas de espadas non serian
máis que réplicas cristianizadas
de arcaicos rituais pagáns, que
simbolizarian a loita do Verán
contra o Inverno, a loita do Ben
contra o Mal; antagonismo relixioso-cultural – Cristianismo /
Islamismo-, reafirmación e reforzamento da própia idiosincrásia.
En México celébranse tamén
estes combates entre mouros e
cristiáns, levados ali polos misioneiros españois co fin de que
contribuísen á “evanxelización”
dos indíxenas; os contendentes
son aquí os conquistadores cristiáns e os nativos indíxenas, redimidos e convertidos ao Cristianismo.
O insigne etnólogo enumera as
localidades galegas en que perduran estas representacións: a
Sainza, Laza,Trez, Retorta, a Franqueira, a Mourisca. E engade que
existiron numerosos antecedentes históricos – Mouroás (San
Xoán de Rio), Bentraces, Cartelle,
Larouco, Lalín, Corcubión, ...- perdidos ao longo do tempo, mais

4. Vítor Vaqueiro, Guía da Galiza Máxica, Mítica e Lendaria, Vigo, ed. Galáxia, 1998, p.143.
5. Xesús Taboada Chivite, “Moros y cristianos en Galicia y sus antecedentes bélico-religiosos”, en Ritos y creencias gallegas, A Coruña, ed. Sálvora,
1980.
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que testemuñan a releváncia, moi
superior á crenza comun, de tales
manifestacións.
Elementos comuns nas representacións son os diálogos en verso,
que incluen alusións aos Pares de
Franza, a Carlomagno, Roldán,
Oliveros, ....(proba da incidéncia
das peregrinacións xacobeas na
sua propagación).
Outra constante é tamén o roubo
ou intento de roubo da imaxe da
Virxe ou do Santo por parte do
infiel.
Na mañá do dia 24, a voz dos
sinos convocaba os devotos para
o comezo da procesión da Virxe,
que percorria o traxecto que vai
desde a igrexa parroquial de Rairiz até a capela da Sainza, escoltada polo exército cristián.A véspera, a imaxe da Virxe fixera
tamén en procesión o percurso
inverso.
Na actualidade, a procesión do
24 vén desde a capela da Sainza,
xa que a imaxe da Virxe non dorme no templo parroquial o dia
23, como ocorria tradicionalmente.
Entre tanto, no campo do ataque,
os mouros, armados con alabardas, custódian a fortaleza onde
permanecen presos os cativos
cristiáns (para alguns, rememora c i ó n d a s d o n c e l a s q u e s e
debian pagar en tributo).
José Ramón Fernández Ojea –
Ben-Cho-Shey- descrebia asi o
espectáculo:“Los ejércitos enemigos se preparan. Son unos cien
hombres por cada bando, pinto-

A procesión, presidida polo
estandarte da
Virxe, percorre o
traxecto que vai
desde a capela
até o campo do
castelo.

rescamente ataviados; los cristianos con antiguos uniformes
de
diver sas
armas y cuerpos
del Ejército español; los moros
visten de blanco,
con pantalones,
albornoces y turbantes”(6).
Antes de entrar
en combate, os
capitáns subidos
á s p e d ra s d o
parlamento, como as designara
Vicente Risco, manteñen unha
peculiar desputa verbal – o “parlamento”- combinación de elementos cabaleirescos e teolóxicos con outros surrealistas, que
non será o mellor prelúdio da
paz; hai non poucas coincidéncias con proclamas militares, discursos institucionais de ofrendas
ou mesmo predicacións relixiosas con sabor ráncio á posguerra.
A declaración formal de guerra
dá paso ás arengas apaixonadas
dos caudillos aos seus respectivos exércitos. Son discur sos
transmitidos pola tradición oral
que deberon sofrer contínuas
deturpacións. Textos en español
que, en boca de oradores galegofalantes, incorporaban equivoca-

Campo de batalla e fortaleza.

cións, vacilacións ou trabalínguas, provocadoras de risos, gargalladas e comentários entre os
espectadores.
O combate segue a ser en boa
medida tal como o debeu ver
José María Álvarez Blázquez:
“Y allí empieza el horrísono fragor. Los cañones de pau retumban, vomitando cohetes, que
ponen en riesgo la integridad física de combatientes y espectadore s . L a h u m a re d a y gr i t e r í o
envuelven la escena de epopéyico sabor. (...) Pero nada se ve,
porque el humo y el polvo lo
rodean todo. Desde el castillo
replican a cañonazo limpio y la
antes plácida llanada truécase en
incruento campo de Agramante.

6. José Ramón Fernández Ojea, “Combate entre moros y cristianos en la Sainza (Orense), in Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, tomo I,
cadernos 3º e4º, Madrid, C. Bermejo Impresor, 1945, p. 555.
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emoción e mesmo as bágoas de
moitos dos presentes.

A cabalaria cristiá, disposta para o asalto ao castelo.

Os mouros, arrepentidos e convertidos, súmans e á c o m i t i va
procesional que
prosegue camiño da capela da
Virxe.

Fernández Ojea
apunta que no
adro da capela se
bailaba a muniñeira de ritual,
mentres ardia e
x i ra b a
unha
madamita de
fogo. O r umor
fa l a t a m é n d a
execución dunha vella danza de
O ataque ao castelo comeza cun enfrontamento en
espadas, semecampo aberto. Ano 1999.
llante á que ainda se interpreta en Laza no dia da
La caballería cristiana se desplieSanta Cruz, que simula un comga audazmente; allá va el general
bate entre mouros e cristiáns e
hecho una furia, montado en un
incorpora os tópicos destas manijamelgo abúlico y falto de imagifestacións.
nación. Ha decrecido el ardor de
los defensores, porque la pólvora,
Abundante xantar nos prados de
repartida con artera desigualdad,
arredor, á sombra da carballeira,
se les acaba antes a los moros
aportará gratificante reparación,
que a los cristianos. Después de
amenizada coas actuacións dos
media hora de lucha, la fortaleza
grupos de gaiteiros e cos aturuagarena se entrega. Salen los cauxos de eufória. Hai sítio para os
tivos, que allí plañían sus duelos
máis de 30.000 romeiros que se
de ausencia, y sus cadenas de
xuntan moitos anos.
hojalata pasan a poner ominoso
yugo a los vencidos” (7).
Na crónica oral que vai tecendo
a memória colectiva abundan as
A intercesión da Virxe obrou o
queixas: pola lentitude coa que
milagre da vitória. O discurso
se desenvolve o Combate; polo
final de agradecemento, decladesleixo e abandono de traxes e
mado polo capitán cristián, era
armas; ... Un vello párroco queitan fervoroso que despertaba a
7. José María Álvarez Blázquez, Romerias Gallegas, Buenos Aires, 1951.
8. Xesús Taboada Chivite, “Moros y cristianos en tierras de Laza”, in op. cit.
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xábase nestes termos:“do moito
que xunta en esmolas o santuário
da Sainza, case nada deixan para
atender a parte relixiosa; gastan
todo no profano, é dicir, en pólvora e música”.
Hai referéncias a un pasado
esplendoroso, sintetizadas nesta
manifestación recollida polos
anos 50:“antes todo era estupendo e todo funcionaba como se
fose de verdade.”
A pesar de todo, as notas que
máis soan son as de orgullo, satisfacción e fidelidade á festa.

OUTRAS MANIFESTACIÓNS
AFÍNS
No concello de Laza, modelo de
autenticidade e fidelidade ás máis
vellas manifestacións culturais,
consérvanse representacións de
combates de mouros e cristiáns
de grande similitude co da Sainza, nas localidades de Trez e
Retorta; esta, felizmente recuperada polos veciños hai un ano,
despois de moito tempo sen ter
sido celebrada. E na procesión da
Santa Cruz, á que xa se fixo alusión, represéntase unha desputa
entre mouro e cristián, que son
dous dos danzantes.
Taboada Chivite (8) prestou tamén
atención a estas manifestacións,
plantexando a hipótese de vinculación cos antigos Autos Sacramentais, representacións litúrxicas exemplarizantes.
A representación de Retorta celébrase o 13 de Xuño, na honra de
Santo António; interveñen 8 mouros – que aquí son turcos- e 8

cristiáns. A de Trez coincide coa
festividade de Santiago, o 25 de
Xullo; nela, enfróntanse 6 mouros e 6 cristiáns. O xefe mouro é
o único que vai a cabalo. Nas
duas celebracións, os soldados
cristiáns custódian a imaxe do
Santo durante a procesión.

cristián para que volte con el a
terra de mouros
• o cristián reafirma a sua fidelidade á Virxe e rexeita todas as
ofertas do mouro

Os textos, en verso e en español,
presentan múltiplas coincidéncias e axústanse ao seguinte
esquema: invocación ao Santo
por parte do capitán cristián,
arenga aos soldados, intervención do asistente cristián e da
sentinela moura, temor ao roubo
da imaxe, arenga do xefe mouro,
desputa verbal entre os capitáns
con abundantes insultos como
“basilisco” ou “lobo montaraz”,
loita e vitoria dos cristiáns, invocación á Virxe, conversión dos
mouros-turcos ao Cristianismo.

Así acaba o romance:

A romaria da Nosa Señora da Franqueira conmemora cada 8 de
Setembro a lenda dos galegos cativos en Alxer que, por intercesión
da Virxe, apareceron subitamente
no santuário dentro dunhas arcas,
xunto cos mouros que os gardaban que, arrepentidos, se converten á relixión cristiá.
A celebración incorpora a danza
do mouro e o cristián que escenifican a lenda apoiándose no
recitado dun texto romanceado,
que o poeta da raza, Ramón Cabanillas, inclue na sua obra de poesia narrativa Camiños no tempo
(1949). O romance consta destas
partes:
• invocación e agradecemento á
Virxe da Fonte por parte do cristián
• intervención do rei mouro Birnarem, que intenta convencer ao

Tras a desputa dialéctica, loitan e
o mouro cai ferido.

“ MOURO
Que enlixes a miña caste
É forza que non consinta,
E as inxurias ó profeta
Terás de pagar coa vida,
Morrendo como falsario
Ó fío desta gumía
CRISTIANO
Binarém, razón e forza
No meu forte brazo aniñan
Que é como un raio do ceo
A folla da espada miña.
MOURO
Non quero enexir meu dios
Que deshonra me faría,
E a loita dirá quén ten
Forza, razón e xusticia.
CRISTIANO
Da tua impiedade sexa
A morte pena debida,
Xa que negas esta luz
Que diante de ti rebrila.
MOURO
¡Morto son! ¡Prego me vala
a tua Santa María!
CRISTIANO
Mil anos, un detrás doutro,
Volverá ó teu corpo a vida
E no día da Franqueira,
Por ordenación diviña,
Rachando o teu corazón
Para enchelo de fe viva
Mil veces entrará a Morte
Abrindo a mesma ferida.

¡Ó cabo dos anos mil
contados día por día,
fará en ti novo miragro
a Virxe Santa María
e verás atua alma
de culpa e pecado limpa!” (9)
OS PROTAGONISTAS
Milleiros de veciños, de maneira
desinteresada –participantes no
combate ou na organización,
xenerosos coas suas aportacións
en produtos ou en diñeiro- fixeron posíbel a continuidade da
romaria, sempre coa mesma celebridade, durante máis de 150
anos.
O máis significado exponente
dese altruísmo foi o tio Vicente
de Santabaia – Vicente Feijoo
Limia (1876-1968)- campesiño e
carteiro, que asumiu o papel de
capitán dos cristiáns – “lanceiros”
dicíase antes- ao cumprir os 18
anos e seguiríao facendo durante
case toda a sua dilatada vida. Cando contaba xa máis de 80 anos,
ainda houbo participar nunha
simulación do Ataque que se
celebrou no xardín do Posio
(Ourense).
Ameno conversador, posuía un
talento natural para a interpretación; elegante, de excelente planta, con maneiras de dandy. En
palabras da sua filla, Mercedes
Feijoo Fernández (82 anos), veciña da Sainza, seu pai puña tal
entusiasmo e seriedade na actuación que vivia o papel. E isto, coa
mesma intensidade e afección
durante máis de 60 anos, con moi
contadas auséncias (o Ataque no
se celebrou nos anos da guerra
civil –1936-38-; tras esta, o tio
Vicente deixou de participar nalgunhas representacións, profun-

9.Ramón Cabanillas, “Romance do cristiano e do mouro na Franqueira”, Camiños no tempo (1949), in Ramón Cabanillas, obra completa, vol. 2, Madrid,
Akal, 1979, pp.81-82.
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damente apesarado pola morte
dun fillo en Brunete; recuperada
a alegria de vivir, reintegrouse
novamente á celebración).
Hai unha imaxe que perdura:
todos os anos rompian os amieiros das proximidades do campo
polo peso dos moitos rapaces
que se subian para contemplar o
espectáculo.
A gratitude unánime á persoa do
tio Vicente, modelo de saber-estar
e de ecuanimidade, perdura
tamén na memória de cantos con
el conviviron.
Outra personaxe singular, con
destacada participación na celebración, é José Araújo Dorado
(98 anos), máis coñecido como
o tio Blanqueiro, auténtico
manual de vida, que reside na
actualidade nos Eidos de Abaixo
(A Sainza). O tio Blanqueiro foi
durante 14 ou 15 anos capitán
dos mouros; seu pai xa representara o mesmo papel durante
bastantes anos. Fora sonado o
seu antagonismo co tio Vicente
na ficción; por veces, a rivalidade ultrapasaba a própia representación, acentuándose nos
dias prévios a esta (hai mesmo
quen manifesta que non se falaban en todo o ano).
Recébenos con xentileza e, en
plenitude de consciéncia, relátanos os acontecementos transcendentais da sua portentosa
vida. A primeira vez que participou no ataque foi no ano anterior a ser chamado a cumprir o
servizo militar. Este lévao a terras
africanas, onde ten que permanecer tres anos, sen obter un só
permiso, metido no corazón da
guerra de Marrocos; a memória
retorna a Alhuemas, Larache, Ceuta,Tetuán,...Aquela terra era pisa-

da entón por persoas que habian
ter un papel decisivo na história
de España: o capitán Franco;
Millán Astray (“un asparabanado
do demo!”, dinos). E manifesta:“aquelo parecia un avesporeiro!”;
ou tamén:“-dician que os mouros
non estaban civilizados; estaban,
estaban!”. Lembra ben que os
lexionários –cobraban 2 pesetas
ao dia- comian moito mellor que
o resto da tropa –2 reais ao dia-,
que pasaba fame e e todo tipo de
calamidades; tamén que estiveran
sitiados durante moito tempo, así
como os centos de mortos que
eran “enterrados á gábia”.
Saíu daquel inferno sen unha
ferida; só nunha ocasión, unha
bala veu bater nunha cartucheira
chea, que a rexeitou.
No 1931, casado e agardando xa
un fillo, emigra á Arxentina, onde
vai permanecer 14 anos ininterrompidamente.Ali traballou nas
“quintas” (cultivos da horta), en
xornadas de sol a sol, chovese ou
non. Dormian nos alpendres,
entre os cabalos. Gañaba dous
pesos ao dia, e mantido; “se se
procuraba outro tipo de traballo,
non chegaba nin para comer”,
confesa. Cando retornou, o fillo
cumprira xa os 13 anos.
Declárase autor de reformas de
boa parte dos textos do Ataque
conservados; dotado de prodixiosa memória, lembraba moitas
pasaxes das arengas militares da
campaña de África.
Ainda recorda como se cebaban
os cabalos durante todo o verán
e se dispuñan os arreos – alguns
cabezais chegaron a vir da Arxentina- para que estivesen lustrosos
e impecábeis.
Crítico coa celebración nos últi62
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mos anos, reclama máis seriedade
na execución, en consonáncia
coa dureza da vida e cos acontecementos escenificados.
Seu fillo Manuel, que actuou
tamén como caudillo mouro
alguns anos, asente e coincide co
pai nas suas manifestacións. O
seu desexo é tamén o noso: por
moitos anos!
Se ben a sua participación na festa era doutro signo, a memória
colectiva ten un lugar asignado
ao tio Arturo de Rairiz, sobrevivente da guerra civil por intercesión da Virxe da Mercé, que se
converteu en grande animador
da procesión e levou sempre o
carro da Virxe mentres viviu.
A crónica oral recolle tamén referéncias a outras personaxes que
se facian notar na festa en tempos
pretéritos: un home cego, que
viña cun can-guia e que paraba no
forno; un home mudo que traía
moitos cans e se dedicaba a facer
escaravellos que logo vendia; viña
coa nai –meiga– que botaba as
cartas para adiviñar o futuro; o
Grande de Güín que pasaba, subido nunhas zancas, á altura dos
tellados; o Cláudio – o popular
Cuco de Velle-orixinário da zona,
que tocaba o acordeón toda a noite na casa da escola e amenizaba
o baile até as 3 ou 4 da mañá.
Focas e osos adestrados, vacas de
6 patas, becerros con 2 cabezas,... configuraban un peculiar
zoo que atraía a atención dos
asistentes e convertérase nunha
maneira de gañar a vida para
moitas famílias.
A mesma fonte intenta explicar a
moda de beber viño en xerros de
barro. Segundo costume antigo, o
cura e os mordomos da festa con-

Estima que o máis duro é falar en
público, de maneira que o discurso resulte verosímil. Reitera a
necesidade de que haxa un maior
interese por parte dos participantes na escenificación, á vez
que reclama máis recoñecemento social e máis comprensión do
público.

Retrato e autógrafo do tio Blanqueiro. 16 de xullo de 1933.

vidaban con pan e viño aos
romeiros que viñan de lonxe;
botábanlles o viño en xerros de
barro que penduraban ao pescozo cunha baraza para que non
caísen mentres bailaban.
Non menos mérito teñen os protagonistas de hoxe, empeñados
en devolverlle á representación
o esplendor e o rigor de outrora.
Benito Pérez Fernández ( Ordes,
1948) foi por primeira vez capitán dos cristiáns no ano 1968 (o
capitán dos mouros fora ese ano
Manuel Araújo, fillo do tio Blanqueiro). Desde entón, leva 30
anos participando na representación, facéndoo de modo continuado desde 1982. Na actualidade reside en Allariz, onde se dedica á cunicultura. Lembra que
foron solicitar a sua participación
porque non aparecia ninguén
para actuar. Aprendeu os textos
en español e en galego.
No seu balanzo valorativo, manifesta que en tantos anos houbo
de todo; os primeiros anos habia
que ocuparse praticamente de
todo: procurar cabalo, arranxar

Confesa ter experimentado a sensación de ser tratado como un
verdadeiro mouro por parte dalgunhas persoas, instaladas ainda
en tempos remotos, que chegaron a dirixirlle insultos (motivados por crenzas relixiosas, pensa
el). Manifesta ter unha mellor sintonia cos novos.

vestiário, ...Para el, a representación maís satisfactória resultou a
do 1976, que contou coa participación de moita xente adulta,que
actuou con rigor e seriedade.
Estreou o traxe de estilo Napoleón, que fixo un xastre de Ourense, especialista na confección
militar.
Disposto a seguir, séntese ben
pago coa gratitude da xente. Considera que o máis difícil é inculcarlles o entusiasmo aos participantes na actuación.
Luís Alber to Alonso Piñeiro
(Ordes, 1975) é o último e vixente capitán mouro. Leva catro anos
co papel e di que o fai por afección; antes xa participara 3 anos
como soldado. Considera a Sainza como a festa da sua vida, desde a mesma infáncia.
Reside en Ordes e traballa como
operário da construción. A sua
aspiración profisional é obter o
carné de conducir de primeira
para guiar un camión ou un
autobus.
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O noso agradecemento e estima á
señora Mercedes, filla do tio Vicente,
e aos seus familiares; ao tio Blanqueiro e ao seu fillo Manuel; a Floréncio Gándara, párroco de Rairiz; a
Benito Pérez e a Luís Alberto Alonso;
a Fidel Cubero de Rairiz; a Miguel
Cubero de Rairiz; a Manuela Pérez,
administrativa do concello de Rairiz;
polas informacións e documentos
gráficos que nos facilitaron xentil e
xenerosamente; os mesmo sentimentos queremos facer chegar a eles
e a cantos participaron, dunha ou
doutra forma, na representación e
contribuíron a traer este tesouro
lúdico-cultural até o ano 2000. O
noso recoñecemento debe traducirse no firme empeño de posibilitar
que chegue ao 3000.

Vista xeral de Vilanova dos Infantes antes da restauración da torre.

ANTONIO PIÑEIRO FEIJÓO

Ourense, no que desempeñou o

Premio de xornalismo Xosé Aurelio

1960.

labor de delegado das comarcas de

Carracedo 1997.

Celanova e a Baixa Limia ata este
Funcionario do Concello de Celano-

mesmo ano.

Ten publicado varios monográficos
sobre aspectos da historia de Cela-

va dende o ano 1987, leva dez anos
desempeñando funcións de encar-

Dende 1993 colabora neste mesmo

nova, coma os "140 anos de Historia

gado do departamento de Cultura

xornal con artigos de opinión sobre

da Banda de Música municipal de

deste Concello.

a actualidade diaria do acontecer

Celanova" e outros.

social da provincia de Ourense e de
Dende o ano 1985 ten colaborado en

Galicia.

Acaba de editar un estudio biográfico sobre Xosé Velo Mosquera, o ide-

diversos medios de comunicación,
mantendo unha relación case ininte-

Premio de xornalismo da Festa do

ólogo da Toma do Transatlántico “San-

rrompida co diario La Región de

Pulpo do Carballiño no ano 1992.

tamaría”.

GALEGOS

GALEGOS

MUSEOS

Antonio Piñeiro

VILANOVA,
A HISTORIA NUNHA ESENCIA
MUSEOS

Deste val no medio e medio,
entre edras e musgo envoltas,
ergue as torres un castelo,
feito alá n’eras remotas
de pedra de sillería,
cáseque co tempo roxa.
Coma este antigo edificio,
outro non hai según contan,
pois diz que foi levantado
por unha princesa moura,
déndesde a posta do sol
hasta a saída da aurora.

G

ábase Celanova de ter unha
historia concentrada en tres
vértices cronolóxicos, que son
os puntos do máximo alicerce planimétrico. O mundo prehistórico de
Castromao alá no alto. Vilanova
dos Infantes e os tempos da Idade
Media a unha carreiriña dun can.
E no medio Celanova, longa e
estreita coma unha cobra e coma a
propia história que nos tres intres
ela mesmo representa. Gábase
Celanova de ser historia mesma. De
ser Idade de Bronce, de ser Romanización, de ser Medioevo, de ser
Contemporaneidade e de ser Rexurdimento. E todo elo, coma nun frasco, coma en esencia nunha fermosa botella “de pedra de sillería”,
amósase hoxe ó visitante na torre
de Vilanova, patria solar –como
dixo Curros- de don Xácome Mazcareñas.

M.C.E. (A virxe do Cristal)

Acceso á exposición, coa porta remachada de ferro na entrada.
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Soto da torre. Consérva os alicerces da antiga construcción. Este
foi o lugar elixido para a proxección do diaporama sobre os persoeiros das Terras de Celanova.

“señor de catorce vilas” para que
agora sexamos quen de disfrutar
todos nun paseo medido.

Alí, pois, “onde máis tépedo é o
vento, que a terra galega azouta”,
onde o visitante palpa o latexar do
corazón medieval de Vilanova dos
Infantes, abriu hai uns meses a Fundación Terra de Celanova unha fermosa exposición que concentra a
esencia da historia desta terra fronteiriza e que ven paga unha visita
rematada cun xantar ou unha cea
no restaurante da vila.
Vexamos, pois, qué se pode atopar
nese corpo prismático ergueito e
gabacho que un día construíra o

Iniciaremos a visita evidentemente
polo pobo, ó que aínda se pode
entrar co coche, aínda que eu recomendaría de paseo para poder descubrir algúns recantos propios doutros tempos, pois malia que os azos
modernizadores fixeron moitas falcatruadas noutrora, afortunadamente o conxunto conserva ese
ambiente encantado dun núcleo
rural cáseque único na provincia.
Algúns escudos dos Feijóo e dos
Araújo, fermosas arcadas de
pedra, máis dun corredor preciso e
unha vella ara romana adicada ós
deuses “gumelaecos” no fondallo
dunha fachada da praza Maior,
serán detalles que corre o perigo
de perder aquel que decida subir
en coche.
Logo da praza Maior veremos a do
Recreo, onde San Sebastián e San

Roque saúdan cada 15 de setembro
á virxe do Cristal e lle fan reverencia no “Encontro” acompañados da
danza gremial dos zapateiros, así
como o pilón do Cucufate, recollendo as augas dun litixio e a memoria
escrita dunha morte acontecida por
mor dos rigores festivos da celebración inaugural. E xa como antesala
aberta, a praza do Balcón e o que
outrora fora Hospital, fronte á casa
de Méndez Ferrín e fronte ó propio
centro comarcal, que nos saudará
en fermosa benvida.
A subida do castelo será o tramo
final exterior, antes de encarar as
escaleiras e comprobar cómo ata o
ano 1926 o ergueito prisma dos
Zúñiga, dos Condes de Lemos e dos
señores de Monterrei, tamén foi
Consistorial cando Vilanova dos
Infantes era un máis dos concellos
da provincia.
Tal vez haxa que parar a mirada
aquí para ver o que non pode nin
debe entrar nun proxecto cultural
como Vilanova dos Infantes. Estou a
falar da obra de ampliación dunha
vivenda, xusto a carón da entrada
da torre -hoxe paralizada e con
expediente de derrubo por parte do
Concello–, que despois de subirlle
o volume matou dunha asentada a
fermosa mirada que antes había
cara o fermoso val de Bobadela,
deixando en sustitución unha ocre e
vermelliza cor de tellas.
Pero deixemos á Administración traballar e adentrémonos na “botella”,
na esencia museolóxica da historia
das Terras de Celanova, logo de
traspasar a grosa porta de ferro
que a restauración conservou con
moi atinado criterio.

Documento dos veciños de Trado
protestándolle ó Rei Carlos IV dos
abusos dos cobradores de impostos e
outros funcionarios reais.
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galegas, como herdeiro directo de
toda a sabiduría que uns e outros lle
foron legando ó longo da historia
escrita.

Anel de San Rosendo coa imaxe
inédita de Xúpiter.
Toparémonos aquí cunha visión xeográfica xeral da comarca e cunha
ampla maqueta a través da cal a
guía nos explicará onde agacha a
Terra de Celanova –coma a propia
princesa moura da torre– as súas trabes de ouro e de alquitrán –é dicir,
os tesouros– da comarca, así como
outros moitos datos de cada un dos
dez concellos que a conforman.
Se a máquina está nese intre a traballar, algúns ecos chegarán ós
nosos oídos, con voz grave e sonora, procedentes dun diaporama
informático situado con intelixente
solución constructiva nos alicerces
mesmos do castelo –onde ademais
de saber que denates de que os
Irmandiños fixeran xustiza popular
houbo inzada outra torre– tamén
teremos a oportunidade de coñecer,
baixo o título de “O berce do meu
canto”, algúns salientables aspectos biográficos dos principais persoeiros das Terras de Celanova.
Son os Rosendo Guterres -o fundador-, Catellá Ferrer -o historiador do
Apóstol compostelano-, Curros Enríquez -o poeta civil-, Castor Elices o tenro cantor-, Celso Emilio Ferreiro -o home da longa noite-, Carlos
Velo -o cineasta-, e Pepe Velo -o loitador do soño ibérico-. E a xeito de
colofón Xosé Luis Méndez Ferrín, o
máximo expoñente actual das letras

Introducidos xa na esencia, agora
estamos preparados para subir e
dar un salto tan longo coma o que
a lenda di que deu a pedra fundadora de San Rosendo, aquela que
dende “o monte Leboreiro” sinalou
o lugar onde había chantar a fundación monacal que deu lugar a
toda esta historia.
Chegamos entón ó segundo andar
e descubrimos un misterio. Unha
fotografía na que o macro do
obxectivo detectou o que non enxergara aínda o ollo
humano. A imaxe de
Xúpiter no anel de San
Rosendo que con sumo
celo se garda no
Museo Catedralicio de
Ourense. “Antigo selo
romano reutilizado por
San Rosendo no século
X no anel de ouro do
santo” é o que di o pé
que nos explica a procedencia. Unha procedencia, que a bon
seguro que necesitará
un estudio razonado e
documentado para
poder entender esa
relación simbólica que
o home da relixión tivo
cos deuses paganos.
Case, case ó seu carón
comprobará o visitante
tamén un documento
inédito que se gardaba
no Museo de Pontevedra e que demostra a

Outra vista da sala
coa maqueta de Castromao á fronte.
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utilización popular do idioma galego durante eses catrocentos anos
de travesía do deserto que a lingua
se viu obrigada a pasar dende que
Isabel ordeara a “doma e castración” de Galicia.
Trátase dunha carta que os veciños
de Pontedeva lle enviaron ó Rei Carlos IV no ano 1805 e que no idioma propio da súa fala materna
–este mesmo que eu uso- diríxense
a él para lle protestar polos moitos
abusos dos que aquela poboación
rural era obxecto por parte dos
colaboradores de impostos e de
outros funcionarios por mor da
imposición de “4 maravedís en
cada cuartillo de viño”.

Vista xeral da sala onde se
expón o mundo castrexo.

Vista superior da
maqueta de castromao
coa casa estudiada por
Xocas ó fondo.

A carta, que foi recuperada no seu
momento por Filgueira Valverde, vai
asinada por “Pedro de Cimadevila,
labrego do lugar de Trado” e constitúe, segundo alí mesmo se pode ler,
“unha peza única ha historia das
nosas letras” e un verdadeiro acto de
denuncia civil que logo, con tanto
tesón continuarían coas súas letras
rimadas, primeiro Manuel Curros
Enríquez e despois Celso Emilio
Ferreiro.
A descrición das lindes do couto do
mosteiro de Celanova no ano 1050,

que conserva certa relación perimétrica coa actual demarcación comarcal, é outra das referencias históricas
non moi coñecidas que o visitante
poderá descubir no camiño das
“alturas”. Logo virán xa cousas máis
coñecidas. A reprodución gráfica da
Tessera Hospitalis, ese tratado de
hospitalidade asinado entre os habitantes de Castromao e un mando
militar romano, que constitúe o principal documento iniciático desta
etnia local chamada dos Coelerni.
O trisquel calado de adoración ós
deuses paganos que animaban o
espíritu vivo daqueles
nosos ancestros. Ou o
forno de cocer cerámica e metais, artes
nas que eran tan bos
mestres aqueles homes
do cambio do milenio,
sen esquecer a maqueta que reproduce o
propio Castromao e
unha casa estudiada
por Xocas alá polos
anos 70.

Reproducción do
trisquel calado e do
forno de cocer,
ámbolos dous recollidos en senllas
campañas arqueolóxicas de Castromao.
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Non se esqueceu tampouco o deseñador, de contemplar tempos antergos.
O influxo tradicional das
augas do río Arnoia, que
coma en ferida permanentemente aberta cruza dende o nacente ó solpor as terras da comarca, ou
a herdanza megalítica representada
pola Mota Grande, o monumento
funerario da Serra do Leboreiro, son
outros dos motivos que nos recordan
dun xeito perenne que non estamos
en terra erma.
Subimos logo á terceira planta e
veremos parte da actualidade,
anque tamén contada en clave de
historia. O mundo textil das emerxentes cooperativas que ó carro do
“Galicia moda” lle dan traballo
hoxe por hoxe a un bo fato de

Reproducción da imaxe zoomorfa
atopada polo arqueólogo Luís Orero
nunha das campañas dos últimos
anos.

mulleres da comarca. O mundo da
cerámica representada pola principal fábrica da Manchica, ou aquel
da industria cárnica que tamén se
espalla en pequenas empresas familiares por diversos puntos da Terra
de Celanova.
Pero tamén aquí se contan algúns
dos recursos económicos últimos
descritos en clave artesán, tales
como o ciclo dos zapateiros de Vilanova, que xa tamén o propio Curros
lembraba no seu poema da Virxe
do Cristal, e o dos oleiros de Santo Tomé das Olas, obradoiros xa
desaparecidos e que agora queren
recuperar dende a propia Fundación Comarcal.

contempla dende aquela atalaia, e
xa a escala real, o territorio ceibe
deste anaco do val do Sorga. Pois
aínda que foi ben discutida a colocación do parapeto superior da
torre, tal vez polo costume veciñal
de ver un bloque sen almenado orixinal, hoxe o visitante agradece
especialmente o pasillo interior que
o almenado de madeira sostén, xa
que logo, a perspectiva gaña en
beleza e o paseo faise espectacular
gracias á posibilidade de contemplar en toda a súa dimensión o arrabaldo ou a muralla, así como a harmonía rural –tan so ferida por algún
que outro pecado de uralita ou ladrillo- que se evidencia entre cada
unha das estreitas rúas do vila.

“In términos de Gallaecia, territorio
búbalo, baixo o monte Leboreiro” é
o que transcribe a pancarta que
pende do lucernario. E nos términos da Galaecia, antigo territorio
búbalo –hoxe Terras
de Celanova- baixo
Sala do terceiro andar, onde se reproduce o mundo
da artesanía dos oleiros de Santo Tomé de Cartelle
o monte Leboreiro é
e dos zapateiros de Vilanova dos Infantes.
todo canto recolle
este pequeno pero
fermoso recanto
que outrora foi lar
da raiña moura e
hoxe sirve de non
menos fermoso
fogar para a nosa
lonxeva memoria.

É moito, pois, o que, aínda en clave de simbolismo, ó longo do edificio prismático temos visto. Pero aínda é moito tamén o que queda por
ver se un sube ata o alto da torre e
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Reproducción fotográfica da Mota
Grande, situada na serra do Leboreiro e do gravado idolítico que garda
no seu interior.

Outra vista da sala do terceiro andar cunha fotografía
aérea da cerámica da Manchica e varias fases da construcción dos ladrillos.
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Naceu en Ourense, en 1958.

Doutor en Xeografía e Historia, especialidade Historia Contemporánea.
Actualmente é profesor de Lingua e
Literatura de Ensino Medio.

Entre os seus traballos de investigación, adicou maior atención á Historia Política no periodo 1900-1936 e
ó estudio do galeguismo, ademais de
abordar temas relacionados cos
medios de comunicación galegos e
coa obra dos escritores ourensáns,
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TR ES AC H EGADAS
A MANUEL
M U RG UÍA
NO SE U TE M PO
Marcos Valcárcel

celebración do Día das Letras Galegas do ano
2000 dedicado a Manuel Murguía cobre un
necesario recoñecemento cara unha das figuras fundacionais do galeguismo e peza indiscutible
no movemento de renovación cultural de Galicia e,
máis concretamente, do Rexurdimento Literario que
tivo en Rosalía, a súa dona, a máis egrexia figura. En
convocatorias xa lonxanas foron homenaxeadas
personalidades deste renacemento literario como
Rosalía de Castro (1963), Eduardo Pondal (1965),
Francisco Añón (1966), Marcial Valladares (1970) ou
Lamas Carvajal (1972), entre outros, polo que o arredamento de Murguía desta xornada conmemorativa parecía xa inxustificable, aínda tendo en conta a
escasa obra publicada en galego polo autor. Pedí-

ronme os amigos de “Raigame” un achegamento á
figura de Manuel Murguía e pareceume axeitado
enfocar este artigo desde tres perspectivas complementarias: unha breve semblanza biográfica do
autor, que presente ó escritor e historiador ante os
lectores; unha análise sintética do seu pensamento,
ben estudiado xa nos ensaios que se citan de Ramón
Máiz e Xusto Beramendi, e aínda unha pequena cala
nas súas relacións con Ourense e cos escritores
ourensáns da época. O carácter sintético e divulgativo deste traballo obriga a unha necesaria reducción desta exposición, que calquera lector pode
complementar coa consulta da bibliografía final que
se cita e dos moitos traballos que de seguro aparecerán nestes meses no mercado editorial.

A
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En 1876 volve ó xornalismo e
dirixe en Madrid, entre 1879 e
1881, “La Ilustración Gallega y
Asturiana”.

de el cielo”, que se publica en
1854 en folletín do diario
madrileño “La Iberia”. No
período compostelán Murguía entrou en contacto con
outros mozos de ideas provincialistas a través do Liceo
de la Juventud, creado en
1847 e que frecuenta ban
tamén Rosalía de Castro,
Eduardo Pondal e Aurelio
Aguirre.A finais de 1853, con
vinte anos, marcha para
Madrid a facer fortuna literaria, traballando como redactor de xornais, colaborador
de revistas e escritor de novelas e ensaios. Publica nestes
anos a maioría dos seus contos e novelas: entre
outras:“Luisa” (1852),“Un artista” (1853),“El regalo de boda” (1855),“Mi madre Antonia” (1856),“El
ángel de la muerte” (1857), “La mujer de fuego”
(1859), etc. O 10 de outubro de 1858 casa con
Rosalía de Castro, a quen coñecera con motivo da
publicación do primeiro libro da poeta, iniciándose así unha relación fundamental na historia cultural do noso país. En 1862 publica o “Diccionario
de escritores gallegos”, obra inconclusa que contén
tamén unha pequena achega sobre a historia da
imprenta en Galicia e unha antoloxía de obras de
escritores galegos; na mesma data dá a coñecer “La
primera luz”, libro de historia de Galicia escrito a

1. SEMBLANZA BIOGRÁFICA
Manuel Antonio Martínez Murguía naceu o 17 de
marzo de 1833 en Arteixo (A Coruña), fillo do boticario Juan Martínez Castro e de dona Concepción
Murguía Egaña, de orixe guipuscoana.Trasladada a
familia a Compostela, entre 1843 e 1848 estudiou
Latín e Humanidades cun preceptor e en 1850
obtivo o grao de bacharel en Filosofía pola Universidade compostelana, matriculándose no preparatorio de Medicina e Farmacia, punto no que
rematan os seus estudios oficiais. As súas inquedanzas culturais e formativas ían por outras vías e
xa ós 17 anos escribe a súa primeira novela,“Des74
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Hai referencias ourensás nidias no
seu libro “Galicia” (Barcelona, 1888),
con fermosas páxinas sobre Celanova,
San Estebo de Ribas de Sil e San
Pedro de Rocas, entre outros lugares
da provincia.

xeito de catecismo para o ensino
primario. En 1865 e 1866 saen os
dous primeiros tomos da súa “Historia de Galicia”, a súa obra mestra
en cinco tomos, que escribe pensionado polas Deputacións galegas.
En 1868, coa Revolución de Setembro, Murguía é nomeado Secretario
da Xunta Revolucionaria de Santiago. Ese mesmo ano ingresa no corpo de Arquiveiros e Bibliotecarios,
destinado como director ó Arquivo
de Simancas, e no 1870 ó Arquivo
Rexional de Galicia na Coruña. En
1876, expulsado deste corpo, volve
ó xornalismo e dirixe en Madrid,
entre 1879 e 1881, “La Ilustración
Gallega y Asturiana”. No ano 1885,
de novo en Galicia, morre a súa
muller, Rosalía de Castro, e inaugura a colección da
Biblioteca Gallega de Juan Fernández Latorre co
volume “Los Precursores”, que recolle biografías e
aportacións dos devanceiros do Rexionalismo. Nesta última etapa é fundamental o seu papel como
máximo dirixente do galeguismo, presidindo a Asociación Regionalista Gallega (1890) e logo, como
líder do rexionalismo liberal, a Liga Gallega na
Coruña (1897). Dirixe os xornais “La Región Gallega” (1886) e “La Patria Gallega” (1891), publica o
seu folleto “El Regionalismo Gallego”, pronuncia
nos Xogos Florais de Barcelona de 1887 o seu discurso sobre “Los orígenes y desarrollo del regio-

nalismo en Galicia” e no 1891 preside os Xogos Florais de Tui, onde pronuncia o primeiro discurso
público en galego da nosa historia. Publica ademais
os seus libros “Galicia” (1888) e os tomos terceiro
e cuarto da “Historia de Galicia” (1888 e 1891), que
deixa inacabada: o tomo quinto (1913), que queda
incompleto, non pasará da Idade Media. No 1892 é
destinado á Biblioteca da Universidade de Santiago,
reingresado no corpo de Arquiveiros, e un ano despois ó Arquivo da Delegación de Facenda da Coruña, onde pasa os seus últimos anos, liderando o
núcleo intelectual do faladoiro da Cova Céltica. Os
seus últimos traballos están adicados a Xelmírez
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(1898) e ós trobadores galegos (1905). No 1906, xa
xubilado, participa na fundación da Real Academia
Galega, que preside ata a súa morte, acontecida na
cidade coruñesa o 2 de febreiro de 1923.
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pensador galego na orientación liberal-voluntarista
da súa concepción da nación, anque admitindo no
seu seo elementos naturalistas e historicistas doutra procedencia (raza, historia, lingua), que posúen
un status central no sistema ideolóxico do escritor,
ben manifesto en expresións como “Galicia, nación
céltica” ou “Lingua distinta, distinta nacionalidade”.

2 . O SEU PENSAMENTO
Manuel Murguía foi a figura máis sobranceira do
sector liberal do movemento rexionalista galego e,
tal como ten suliñado R.Máiz, o teorizador máis
complexo, amplo e radical, dentro do sistema ideolóxico do galeguismo finisecular, capaz de trascender o estreito marco “rexionalista” para se adentrar
de forma nidia na concepción nacionalitaria de Galicia. Por riba dalgunha fenda esporádica e dun certo emprego polisémico dos conceptos GaliciaRexión-Nación, a obra de Murguía decántase de forma decisiva pola conceptualización de Galicia como
nación, posición esta ademais defendida desde o
primeiro tomo da súa “Historia de Galicia” (1865),
onde agroma, ata os artigos programáticos
serodios de “El Regionalismo” (1899).

A Historia é un dos lugares privilexiados do discurso murguián, desde unha filiación nomeadamente romántica, para a fundamentación da diferencia nacionalitaria galega. Desde unha perspectiva liberal, que bebe no seu mestre Thierry, Murguía
é quen de afirmar a nación galega desde a historia
sen renunciar á complexidade do seu desenvolvemento: velaí a crítica á aristocracia galega medieval
malia o seu recoñecemento como “refractaria a Cas-

O noso autor acolleu con sustantividade factores de inequívoca filiación “histórico-naturalística” como a raza, a lingua ou o pasado,
pero, por outra banda, nas súas concepcións
nacionalitarias adquiren centralidade os elementos voluntarísticos, situándose nun primeiro andar a conciencia nacional e unha
orientación manifesta e persistentemente
liberal, con patentes raiceiras na obra do italiano Mancini, aquel que afirmou “A nacionalidade non é outra cousa que a explicación
colectiva da liberdade”, en fermosa e aínda
operativa formulación.Adscribe así R.Máiz ó

Nos seus libros hai asimesmo mencións importantes a ourensáns mortos, entre os que cabe
suliñar o Padre Feijóo.

76

~

L

E

T

R

A

S

G

A

L

E

G

A

S

Galicia, xa deseñadas por Verea i Aguiar, e consagra
o arianismo, o xermanismo suevo e, sobre todo, o
celtismo como alicerces da fundamentación étnica
da nacionalidade galega, que se opón así ó enemigo histórico nacional (o elemento semita) e funciona ademais como instrumento para a construcción dun bloque nacional interclasista que se constitúe en novo suxeito nacional: os galegos son interpelados como membros dunha mesma comunidade
de orixe na que deben marxinarse as contradiccións internas de clase e a través das cales se expresa a conciencia nacional segundo as canles da política moderna: partidos, eleccións, sufraxio universal,
etc. Como ten suliñado R.Máiz, o racismo murguián
é máis ben un etnocentrismo fundamentador que
busca achegar ó pobo galego ás nacións europeas
en alza, ós “povos verdadeiramente modernos” de
procedencia étnica ariana. É un etnocentrismo que

tela”; a loubanza á organización “democrática” das
Comunidades pesia seren instrumentalizadas polos
Reis Católicos ou mesmo a valoración positiva de
Carlos III por mor do auto acordado da perpetuación foral, malia o seu centralismo político; nesta
mesma óptica liberal e modernizadora hai que
situar a súa valoración da parroquia galega polo seu
carácter democrático e participativo, ademais de
pola súa historicidade.
Noutro plano, Murguía ubica a Raza como elemento central fundador de toda a súa teoría da nación
galega. A aceptación das teorías da raza do século
XIX (Gobineau, Chamberlain, etc.) ten neste autor
un carácter de arsenal simbólico-mítico da nacionalidade galega a través da postulación do mito ario
na súa formulación da vertente céltica. Consolida a
verosimilitude das achegas sobre a orixe céltica de

En 1876 constátase a admiración de Lamas, desde “El Heraldo Gallego”, por Murguía e Rosalía.
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ellos se informa... desea conservar lo que es privativo de su pueblo, pero ello dentro de las libertades
modernas”.

debe ser lido desde posicións de modernización e
europeización, lonxe de toda fixación pasadista
nunha pretérita Idade de Ouro celta; o celtismo fornece a comunidade de futuro nun sentido progresista: en palabras do propio Murguía,“somos hijos
de nuestra región, pero lo somos también de nuestro tiempo”.

3. MURGUÍA E OS AMIGOS OURENSÁNS
As relacións de Murguía con Ourense e os seus amigos ourensáns foron tratadas por Julio Francisco
Ogando Vázquez nun traballo xa lonxano (1972),
do que tiramos os datos que seguen. Hai referencias
ourensás nidias no seu libro “Galicia” (Barcelona,
1888), con fermosas páxinas sobre Celanova, San
Estebo de Ribas de Sil e San Pedro de Rocas, entre
outros lugares da provincia.Tamén recolleu fontes
ourensás e temas do mesmo carácter na súa inconclusa “Historia de Galicia”, con referencias reiteradas á Lagoa de Antela e alusións ó Volto de Santiago en relación coas vilas e xurisdicións do Ribeiro. Nos seus libros hai asimesmo mencións
importantes a ourensáns mortos, entre
os que cabe suliñar o Padre Feijóo,
incluído no seu “Diccionario de
escritores gallegos” (Vigo, 1862),
ademais do dominico Fray
Francisco de Araújo, nacido
en Verín cara 1580 e don
Mauro Castellá Ferrer, estudiado moitos anos despois
por Xesús Ferro Couselo.

Tamén nunha perspectiva progresista debe encadrarse a inequívoca posición do escritor en prol da
redención foral, en coerencia coa súa aceptación
da propiedade capitalista da terra, e a impugnación
da estructura centralista do Estado da Restauración,
interpretado como imposición, a través dun aparato de Estado monolítico, da vontade dunha raza inferior e semítica (a española) a outra que lle é superior en todo (a céltico-galega). Murguía apela á realización dunha propia volición política galega e non
á mera execución de decisións alleas, en suma, a
necesidade dunha auténtica descentralización
política versus unha mera descentralización administrativa, chegando a
reclamar para Galicia un réxime
autonómico semellante ó concedido na Constitución Colonial de 1897 para as illas de
Cuba e Puerto Rico.
Remitimos de novo ó magnífico e voluminoso estudio de R.Máiz (1984) sobre
a historia e evolución do
Rexionalismo galego para
comprobar como a traslación á praxe política da cosmovisión murguiana tivo
consecuencias prácticas na
postulación sempre de posicións liberais e democráticas
no seo do galeguismo, sempre
enfrontadas á visión católicotradicionalista e reaccionaria de
Alfredo Brañas. De novo en palabras de Murguía: “El regionalismo está estrechamente unido a
los principios liberales y en

A

Murguía eloxiou na revista “Galicia”
(1882) e con entusiasmo a aparición
do libro “De Galicia”, de don Marcelo
Macías.
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Entre os ourensáns vivos
suliña Ogando Vázquez a
súa amizade con Eduardo
Chao, natural de Ribadavia e
de tan destacada influencia
na vida política e literaria
madrileñas. Foi el quen lle presentou a Rosalía en Madrid e
quen lle confiou logo a dirección da “La Ilustración Gallega y
Asturiana” en unión do asturiano
Balbín de Unquera. Por afinidades
ideolóxicas e literarias, mantivo
Murguía moi boas relacións co
poeta Manuel Curros Enríquez,
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participando na homenaxe que se lle fixo ó autor
de “Aires da miña terra” antes da súa segunda viaxe
a Cuba e presidindo o enterro de Curros; outra vía
de relación mutua entre ámbolos dous foi a Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia
Gallega nacida en Cuba (1905) e que tivo en Curros
o seu primeiro presidente cando Murguía presidía
na Coruña a propia Academia. Moito máis polémicas foron as relacións entre Murguía e Valentín
Lamas Carvajal, como xa suliñou no seu día o biógrafo deste, José Fernández Gallego (1949) . En 1876
constátase a admiración de Lamas, desde “El Heraldo Gallego”, por Murguía e Rosalía, anunciando os
seus proxectos e publicando poemas rosalianos.
Dous anos despois as críticas dalgúns libros de
Lamas por parte de Curros racharon este vencellamento, molesto aquel polo que consideraba excesivas influencias rosalianas no ourensán cando non
préstamos evidentes dos seus temas poéticos; quizais tivese que ver algo nesta animadversión as dife-
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rencias ideolóxicas entre Lamas e Murguía que se
puxeron en evidencia nos primeiros pasos en
Ourense da Asociación Rexionalista Gallega, tal
como historiou R.Máiz. Outros ourensáns que gozaron da amizade e a correspondencia epistolar de
Murguía foron Juan Manuel Paz Nóvoa, Xoán Antonio Saco y Arce e Camilo Placer Bouzo. Ademais,
Murguía eloxiou na revista “Galicia” (1882) e con
entusiasmo a aparición do libro “De Galicia”, de don
Marcelo Macías, ourensán de adopción, e coñeceu
tamén ó escritor ourensán Antonio Rey Soto, tal
como testemuña unha fotografía aportada por X.F.
Ogando e dunha posible cronoloxía cara 1916. Os
ourensáns da Xeración Nós, con Otero e Risco á
cabeza, deixaron constancia da súa admiración polo
mestre do galeguismo decimonónico e o propio Risco ingresou como académico da Academia Galega
en maio de 1923, na mesma sesión en que se nomeou sucesor de Murguía na presidencia desta institución ó astorgano Andrés Martínez Salazar.
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O BARDO E O
P AT R I A R C A :
VI DAS
PA R A L E L A S

MURGUIA E PONDAL,
MÉDIO SÉCULO DE AMIZADE

1

Henrique Rabuñal Corgo

Ilustracións: Instantáneas,
fotografías, retratos e caricaturas que teñen como protagonista a Manuel Martínez Murguia, visto en diversos momentos da súa vida.

dente e profunda relación amical e intelectual que
ligou e durante cincuenta anos, cifra redonda e elocuente utilizada polo próprio Murguia (1917: 201)
a duas das máis grandes figuras do XIX galego.
Manuel Valdés, José L. Varela e Benito Varela Jáco2
me xa publicaran nos anos 50 algunhas cartas cruzadas entre os dous intelectuais reveladoras desa
privilexiada conexión. Manuel Ferreiro (1991) recopilou-nas recentemente e puxo-as á disposición de

Non se pode escreber un libro sobre Eduardo Pondal sen facer algunha referéncia a Manuel Murguia.
E tamén viceversa. Esta simples constatación, que
como leitores todos podemos facer consultando a
bibliografia que orixinan nos últimos tempos o Bardo bergantiñán e o Patriarca arteixán, alerta da evi-

1. Este texto foi a base da ponéncia homónima apresentada polo autor, no ‘V Simposio Pondaliano’, o 2 de novembro de 1999 na Ponteceso. Non
era a primeira vez que colaboraba nas actividades da prestixiosa A.C. Monte Blanco. Como Murguia eu tamén dormin na Ponteceso, na do meu
amigo José Mato Fondo. O Simpósio tivo inéquivoco sabor murguiniano polo protagonismo –deixando á marxe a figura do fotógrafo Ramón Caamaño- dos seus grandes amigos Aurélio Aguirre Galarraga e o próprio Bardo.
2. Cf. VALDÉS, Manuel, “Testimonios de una amistad entrañable. Tres cartas, inéditas, de Pondal a Murguía”, BRAG, 321-326, 1957, pp. 173178.
VARELA, José L., “Cartas a Murguía”, CEG, 25, 1953, 27, pp. 273-294 (Contén cartas a Murguia de Pondal e Saco y Arce).
__________, “Cartas a Murguía II. Cartas de Benito Vicetto”, CEG, 27, 1954, pp. 125-141 (Contén 10 cartas a Murguia de Vicetto).
__________, “Cartas a Murguía III. Varia”, CEG, 28, 1954, pp. 293-307 (Contén cartas a Murguia de Julio Nombela, Ventura Ruiz Aguilera, Mª
del Pilar Sinués, Daniel de Moraza, Francisco Añón, Nicador Rey Diaz e Prudencio Canitrot).
VARELA JÁCOME, Benito, “Una carta inédita de Juan Manuel Pintos a Murguía”, El Museo de Pontevedra, 19-20, 1951, pp. 185-186.
__________, “Una carta de Fernando Fulgosio a Murguía”, CEG, 29, 1954, pp. 389-392.
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“Ninguén como don Manuel Murguía, o verdadeiro amigo persoal e literario, soupo expresar con
máis alento e vida o verdadeiro significado e importancia da obra de Pondal”.
Manuel Ferreiro (1991: 22) fala dunha relación profunda e íntima e situa a Murguia como o principal
interlocutor do autor de Os Eoas. Manuel Forcadela (1988) recoñece-lle a Murguia o relevante
mérito de ser o primeiro crítico do Bardo e considera que este venera ao primeiro presidente da Academia Galega, en cuxas obras, segundo Forcadela,
encontra a dimensión mítica e histórica dun elemento tan relevante na obra literária de Pondal
3
como é a paisaxe . O mesmo Forcadela (1988)
recoñece:
“Pensamos, sen embargo, que é á luz da oba de Murguía como se pode penetrar en certos temas pon-

todos os interesados, labor que sabemos vai completar nos próximos meses o profesor Xosé L.Axeitos. A leitura desas cartas, a análise dos textos que
Murguia consagrou ao poeta, e as opinións dos
principais estudosos corroboran esa amizade tan
especial e que vai centrar –aqui e agora– o noso
interese. Amado Ricón (1981: 66) recoñece que
“Don Manuel Murguía foi o (amigo) de meirande intimidade, apesares das cativas diferencias
que poideron existir antre o Patriarca e o poeta
de Bergantiños”
e engade:
“Pondal coidaba que Murguía era o senlleiro
home que o entendía e podía lle dar consellos nos
intres máis difíciles da súa vida profesional e
literaria; era ao único a quen invitaba á súa casa
de Ponteceso; remesáballe materiais que Murguía
empregóu na súa Historia de Galicia e noutros
traballos”
(Ricón, 1981: 67).
O mesmo Ricón (1981: 86) subliña a categoria de
Murguia como crítico da obra pondaliana:
3. Pode ver-se sobre a cuestión da paisaxe o libro A escrita da terra de M. Mato Fondo (A Coruña, Espiral Maior, 1998).
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Completando este retrato físico, Murguia apresenta ao seu futuro amigo como sóbrio e educado e
non dubida en reclamar-se tamén el fillo de Bergantiños, terra que representa “por excelencia” a
tribo céltica e que descrebe como “país norteño
galiciano para poetas e pintores, cheo de luz, de
6
cores e de melancolía” . A razón desta proximidade, se temos que crer ao Patriarca, era que, para
alén dos pais de seu pai teren nacido en Laxe, o seu
avó paterno fora bautizado no mesmo lugar que
Pondal: na igrexa de Almerezo, é dicer, na parroquial de San Tirso de Cospindo (Ponteceso). Por
iso, entre outras moitas cousas, Murguia sente-se
desde sempre unido ao poeta e á sua paisaxe e
agradece, en Los Precursores,

A investigación e a reflexión que nos suscita a
conexión Pondal/Murguia permiten-nos falar dunha relación certamente privilexiada, de mútuo respeito e consideración e tamén de reflexiva análise
da obra do outro, erudita no caso de Murguia, poética no de Pondal. Sendo figuras tan dispares, o Bardo sempre célibe, mergullado na sua privacidade
solitária e nos seus rigores estéticos e o Patriarca,
pai de moitos fillos e máis dado á area política,
acharon o tipo de vínculo que o tempo converteu
en permanente encontro. En vida de Pondal, Murguia, apenas dous anos máis vello que o Bardo, foi
con efeito o seu primeiro crítico literário. Ainda
que non coinciden na infáncia nen
na primeira mocidade, compostelanas no caso do autor de Los Precursores e bergantiñáns no dos
Queixumes, si se produce moi cedo
un primeiro contacto e un primeiro encontro porque a xeografia
pondaliana é tamén território mur4
guiniano. De Laxe eran non só os
pais de Pondal senón tamén os avós
paternos de Murguia.

“a la suerte que pusiese mi
cuna tan cerca del solitario y
agreste rincón en que, como el
duro roble, arraigaron aquellos
de quienes vengo”.
Nese texto tamén admite un acusado grau de fraternidade con
Pondal “por la raza, por el país,
por la religión” e que lle permite
afirmar:
“Todo cuanto era querido para
el poeta y estaba ligado a sus
recuerdos y al de las gentes de
quienes venía, lo estaba asimismo para mí y para los míos”.

PRIMEIRO ENCONTRO. PRIMEIRO RETRATO
Nunha visista do pai de Murguia,
Xoán Martínez de Castro, a Laxe,
produciu-se ese primeiro avistamento do Bardo por parte do
Patriarca:

E esta comuñón e esta coincidéncia foron-se a grandando,
como veremos, coa pasaxe do
tempo. Murguia percorreu con
Pondal os lugares amados do
segundo, a sua casa natal, o pinar
de Tella, a antiga ponte romana,
os penedos de Traba, as furnas
misteriosas, Dombate, o Anllóns,
xuntos visitan Laxe -onde Murguia ainda debia conservar alguns

“A primeira vez que o vin, sendo
eu rapaz, falando con meu pai,
veciño de Laxe, era xa Eduardo un
mozo alto, airoso, de cabelos e
ollos negros, moreno de cara, áxil
de movementos, todo vida e fran5
queza no seu porte”.

4. De Laxe era tamén Eduardo Abente, canonista, crego e poeta de quen se ocupa Murguia no seu Diccionario.
5. En “Eduardo Pondal e a sua obra”, citamos por Rabuñal (19992: 128).
6. En “Eduardo Pondal e a sua obra”, (Rabuñal 19992: 127).
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Cando nos anos 50 Eduardo se instala na Compostela do Liceo de la Juventud (a de Aguirre, a de Luís
Rodríguez Seoane), xa Manuel vive en Madrid en
íntima comuñón cos Avendaño e co seu egréxio
círculo de amizades. En Compostela, sen embargo,
Eduardo coincide e intima, nas aulas de Medicina
e tamén nas ruas, co irmán de Murguia, Nicolás Martínez. En Los Precursores (1976: 153) afirma Murguia que Nicolás e Eduardo “recibieron ambos y en
7
un día, sus grados literarios” . As relacións amicais
de Manuel nacen moitas veces, e en casos tan
importantes como o de Aurélio Aguirre, por intermediación de Nicolás. Ainda Murguia vivia en

parentes- e as
suas praias.
Lugar estratéxico é, sen dúbida, a casa do
poeta onde pernoctou Murguia. O Patriarca debuxa-a
poderosa ao pé
do Anllóns e da
vella ponte, a
casa que contempla como
atracan as lanchas na busca
do trigo moreno, o trafego de patos, pombas, estorniños e as tamén evocadas exceléncias do xardin.
En 1917, na nota necrolóxica sobre o amigo finado, descrebe o que via e vivia o Bardo desde as
xanelas da sua casa :
“La tierra, arisca y sola. El viento, áspero. El hombre que vive en aquellas amplitudes, un hombre
resignado. Callado pasa el río entre los juncales
en busca de las ondas salobres que le llaman con
sus gemidos. Bajo un claro cielo la atmósfera
impregnada del olor del mar y el de los campos,
alegra la solitaria campiña; con el canto de los
pájaros se mezcla a veces el que entona el viandante al cruzar el nuevo puente –el viejo, el puente romano que recorrimos el poeta y yo en los claros días de nuestra vida, ya no existe-; he ahí el
cuadro que se le presentaba a la vista, cuando
abría su ventana y respiraba los aires que oreaban los campos que cercaban la casa paterna.”
(Murguia, 1917: 202)
Tamén Murguia deixou constáncia da privilexiada
situación económica de Pondal cando afirma en
Los Precursores que era “más cercana de la riqueza que de las estrecheces que ahogan y consumen
la actual clase media”, circunstáncia e priviléxio do
que non podia presumir Murguia, case sempre limitado polas estreiteces cando non as penúrias económicas.

Madrid, en 1853, cando quen ia ser a sua esposa,
Rosalia, visita Muxia ao parecer con Eduarda Pondal, irmá do poeta, e falecida aquel ano por mor do
tífus. Segundo Manuel Forcadela (1989: 12) Rosalia
pasou alguns dias na casa do Bardo, feito do que
partiria “o seu mutuo coñecemento e a posterior

7. Usamos a edición facsimilar de La Voz de Galicia (A Coruña, 1976).
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nacida en Cospindo en 1828- xa tiña, en 1853, 25
anos e nos os 16 que lle adxudica, en 1886, Murguia. Don Ricardo -que supón a Pondal tamén en
Muxia naquelas festas- indica que Rosalia pasou a
10
festa da Barca e a sua doenza na casa do médico
Leandro Abente, pai de Victorino Abente Lago e avó
de Gonzalo López Abente.

amizade que o autor dos Queixumes manterá con
Manuel Murguía (...), persoa especialmente influínte na súa obra”. En Los Precursores evoca Murguia aqueles dias:
“Era la fiesta de Agosto (...), y la antigua Mugía
(...) brillaba a los rayos de un sol canicular(...)
La romería de la barca era aquel año espléndida y concurrida (...) Se bailaba, se reía, se cambiaban las promesas, y pasaban las horas rapidamente, sin apercibir
que fuera el tífus hacía
estragos (...) Amaneció
el otro día, y dos de
esas jóvenes, tocadas
por la terrible enfermed a d , c a ye r o n c o m o
heridas por el rayo (...)
Aun no contaban sus
dieciseis años y ya la
muerte se sentaba á la
cabecera de su lecho
(...) Poco se necesitó
para que una de ellas
diese su ¡adiós! á cuanto amaba. Era la hermana del poeta. La
otra....... el cielo la guardaba sin duda para
que gustase toda pena,
y conociese la desgracia que no tiene fin,
porque vive todavía y
es autora de unos versos que, como los de Pondal, durarán eternamente en su país, mientras aquí se hable y
8
entienda la lengua de nuestros padres”.

O BANQUETE DE CONXO
Un dos acontecimentos máis relevantes na biografia pondaliana e ainda na história galega do XIX foi o
11
Banquete de Conxo de 1856 (ágape
en honor do cuarto estado) do que
Murguia é un senlleiro cronista, cronista que non pudo viver en Compostela o acontecimento por residir
naquela maravillosa década en
Madrid. Para Murguia a presenza e a
poesia de Eduardo Pondal e Aurélio
Aguirre foran a nota máis relevante
da xornada a prol da liberdade protagonizada tamén polo futuro médico
12
Luís Rodríguez Seoane (1836-1902),
unha xornada onde os estudantes, ao
parecer vestidos de frac, fixeron de
camareiros dos obreiros e que estivo
a pique de custar para os poetas a
deportación ás illas Marianas. Cando
morre Pondal, o Boletín da Academia
que edita de Murguia o seu “Don
Eduardo Pondal” publica o “Brindis”
pronunciado polo Bardo: un brinde polo povo que
máis ordena, pola igualdade e pola honrada suor
do artesán. Por certo que naquel 1856, Murguia fixo
un alto na sua estadia madrileña, voltou a Galiza e
pudo reencontrar-se, entre outros, co seu amigo
bergantiñán.

Coa sua natural intelixéncia crítica, o profesor Car9
ballo Calero (1981: 245-6) recorda que Eduarda 8. Cf. Los Precursores (1976: 154).

9. Refere-se ao texto “Eduardo Pondal e a sua obra” como a un “borrador non correxido” (1981: 249), “cheo de incorreicións e incongruencias”
(1981: 1950) e “feito polo seu autor cando contaba oitenta e seis anos de edade” (1981: 250).
10. Festa que deixou a sua pegada, como ben lembra o prof. Carballo Calero, en La hija del mar (1859) e no coñecido poema dos Cantares galle-

gos (1863).
11. Poden ler-se sobre o Banquete os artigos de Carré Aldao “Efemérides gallega. El banquete de Conjo en 1856” (Revista Gallega, 156, 6-31898) e de F. Bouza Brey “El centenario de Conjo” (La Noche, 6-3-1956) asi como o que di Murguia en Los Precursores.
12. O seu irmán Xosé Rodríguez Seoane -morto en plena mocidade- coincidirá con Murguia en Madrid.
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do y colorido estaba tomado de los lugares amados, fue escrita entonces y en gallego y obtuvo su
éxito. La estrofa final, profunda, sentida, humana, ganó los ánimos apenas conmovidos con la
lectura de las anteriores. El adios del bergantiñán, que se dirige a seres inanimados, tiene una
fuerza y melancolía tal, que fácilmente gustaron
de ella todos cuantos aman la poesía y lo que de
ella proviene.
Aquellos versos los escribió Pondal en gallego,
siguiendo un venturoso ejemplo: con ellos dijo a
todos que acababa de juarar las banderas de la
patria, y con ellos también se colocó a la cabeza
14
de los combatientes.”

As primeiras cartas que coñecemos dos dous escritores datan de 1863 cando Murguia xa editara o
seu Diccionario e traballaba nas entregas da sua
Historia de Galicia cuxos dous primeiros tomos
vai editar Soto Freire en Lugo en 1865 e 1866. Os
Xogos Florais da Coruña de 1861 que promovera

Desde os anos 60 a relación entre os dous escritores é permanente, cada quen pon da sua parte o
que pode, Murguia seguro que oferece os seus contactos na metrópole e as moitas curiosidades bibliográficas ás que ten acceso. Rosalia abenzoa as relacións do seu home co Bardo e abre camiños para
a nosa literatura publicando en Madrid en 1861 un
poema en galego (¡Adiós q’eu voume). Nas cartas
que se cruzan Pondal e Rosalia fica patente a amizade daquel con toda a família desta, o interese
pola saúde física e literária do outro e o sincero
aprezo que tiñan polas suas obras poéticas. Pondal
non esconde esa alta consideración que sente pola
autora de Follas novas, libro que para alguns críticos -como o próprio Murguia- foi determinante na
aparición dos Queixumes. No seu Diccionario
Murguia tiña prevista unha entrada para Pondal,
citado como colaborador da Corona fúnebre a la
memoria del distinguido poeta gallego Aurelio
15
Aguirre Galarraga que edita en Compostela en
1859 Xosé Domínguez Izquierdo.

Pascual López Cortón e a publicación a que deu
13
lugar, o Álbum de la caridad , fora outro lugar de
encontro de Pondal con Murguia e Rosalia, xa casados desde 1858. Pondal editara A campana d’Anllóns, texto que para Murguia tiña un especial significado:

Cando, en marzo de 1863, Pondal oposita en Madrid
para o Corpo da Sanidade Militar é recebido na
capital polo seu amigo Murguia sendo convidado por xestións deste- a participar na colección de

“La Campana de Anllóns, en que bajo una forma
semi-clásica, se desenvolvía un asunto, cuyo fon-

13. Segundo Pardo Bazán “libro importante porque contiene una especie de Antología de los poetas gallegos que hasta entonces habían escrito,
y merced a él se salvaron de olvido y pérdida segura bastantes poesías que andaban diseminadas por la prensa ó que tal vez estaban destinadas
á morir inéditas” (De mi tierra, páx. 45).
14. Los precursores (1976: 146). Murguia dirá (1917: 202) que a Campana, “joya de nuestra literatura”, “abrió a Pondal las puertas de la Fama
y fue su consagración como verdadero poeta regional, pues desde entonces la producción principal de su musa fué en el habla materna que en sus
esrofas adquiere la virilidad y energía que muchos echaban de menos en los poetas anteriores”.
15. A Corona contén poemas de Rosalia e Luís Rodríguez Seoane e “una sentida plegaria en prosa gallega” do próprio Domínguez Izquierdo.
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entregas que van aparecendo da
Historia de Galicia do seu amigo
–para a que mesmo envia dados–
e afirma preferi-la á de Vicetto –a
quen corrixe e acusa de incorrer
en ‘groserías históricas’–, escrebese con Murguia para queixar-se
do mal que o pasa en Tr ubia
(Astúrias) na sua condición de
médico militar e convida ao
Patriarca a pasaren xuntos, na
Ponteceso, o verán de 1864, actividade que Rosalia tamén ve con
bons ollos e que testemuña, máis
unha vez, o grau atinxido pola sua
relación amical. Mesmo cando o
Bardo sopesa o abandono definitivo da medicina e a dedicación á
criación poética (1865), consulta esas determinantes posibilidades co autor do Galicia.

L

E

G

A

S

En 1868 Pondal apoia con
aparente entusiasmo a candidatura de Murguia a Deputado recoñecendo-lle “talento”,
“nome” e “circunstáncias” ainda que despois celebre que o
Patriarca non se teña candidatado pois estaba convencido
“de que la política suele estirilizar los mejores ingenios
y de que su nuevo cometido
-no Arquivo de Simancasestá más en armonía con su
carácter y le será, por todos
conceptos, más provechoso”.
Proba desta privilexiada relación é que en 1870 o Bardo
redixe en Laxe un primeiro testamento onde lega
a Murguia

No I volume da Historia de Galicia (1865), Murguia refere-se a Eduardo Pondal como a “uno de
nuestros jóvenes poetas de más genio e inspiración” citando do Bardo fragmentos do seu poema
Colón e A Campana de Anllóns, poema que seria
editado na Coruña na imprensa de D. Eusebio Cascante en 1866. Murguia non só quere ao seu amigo senón que ten en alta estima o seu traballo poético como demonstra oralmente e por escrito en
numerosas ocasións.Amado Ricón (1981:67) ten-se
referido a algun texto que nós non temos visto
onde Murguia se volve ocupar de Pondal; é o caso
dun dos “Pensamientos” editados en 1870 pola Ilustración de Madrid. Na segunda edición dese I volume da sua Historia (1901) situa a Curros ao lado
de Pondal:

“todos los libros, y escritos literarios que pertenecientes al Don Eduardo Pondal resulten ecsistentes a su fallecimiento, con el anillo de oro que
lleba puesto y usa el testador para que desde que
este fallezca, le sea entregado al Don Manuel
Martínez que lo conserbará como recuerdo y símbolo del aprecio e íntima amistad que le profe16
sa.”
Quince anos máis tarde, en Los Precursores, Murguia -ignorante no seu dia daquel primeiro testamento- agradece a confianza do seu irmán por
deixar-lle “sus versos y el cuidado de su publicación” pero insiste tamén en proclamar-se depositário das intimidades do Bardo:
“Además, ¿quién conocía como yo el pensamiento que preside su obra poética? ¿quién que, no
fuese dueño de su secreto, podría en todo caso,
cuidar que las diversas composiciones tuviesen
en su libro el natural enlace, y que las aladas
hijas del poeta siguiesen el camino que él les
había trazado? Nadie en verdad, porque nuestro

“No nombraremos, por ser larga la lista, á los
nuevos poetas que (...) se hicieron dignos de
recuerdo, bastará con citar entre todos, á Curros
Enriquez, quien en unión de Pondal -Rosalia xa
morrera-, es al presente el primer poeta de la
región gallega”.

16. Citamos por Ferreiro (1991: 32).
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petición de Pascual Veiga, da edición da Revista
Gallega e a fundación da Liga Gallega, da xestación
da Escola Rexional de Declamación, aqueles onde
o Bardo estreita realcións con Martínez Salazar e
Carré Aldao, tamén figuras da órbita murguiniana,
como Salvador Rueda, comun amigo do Bardo e o
Patriarca.

amigo, que tiene como pocas almas la pureza
virginal de sus emociones, no había hecho más
que á uno la confidencia de algunos de los sentimientos que llenaron su vida. Cubiertos enteramente por el velo con que los oculta, apenas si
en sus versos se delatan á las miradas más escrutadoras, apenas si los acostumbrados á leer en
u n a p a l a b ra t o d o u n
mundo habrían adivinado el misterio
que á veces
e n c i e r ra n , n i
percibido su
perfume y castidad. (...) El
autor de La
campana
de
Anllóns podía
decir más aún,
porque no era
tan sólo á la
dulce amistad á
quien encomendaba la sagrada tarea, sino á
uno con quien
de antiguo le
ligaban especiales, pero no por
eso menos estre17
chos lazos.”

Deixando á marxe as breves referéncias ao Bardo
xa comentadas, é en Los Precursores (1886) onde
Murguia realiza unha extensa e séria análise da
poesia pondaliana e onde se nos apresenta
impelido por “extrañas coincidencias“ a un
destino compartido co Bardo. Presume Murguia de estar nas claves do seu amigo, de
descifrar a sua estética, o que lle permite
afirmar “No direis que no conozco el águila y su nido!...” Poucas persoas no XIX chegaron á altura analítica e comprensiva de
Murguia. Entre elas debe figurar a Pardo
Bazán quen se ocupa do Bardo, entre outros
textos, no seu ensaio “Luz de luna”, incorporado ao seu volume De mi tierra. Pola sua
parte, Murguia comenta os textos de Rumores (1877) vinculando-os á “vida afectiva” do
poeta, á sua infáncia, ao seu amor contrariado, á sua mocidade compostelana -quer como
estudante quer como poeta das liberades en
Conxo, o motivo da paisaxe, eloxiando en particular ‘El sueño de primavera’ ao que compara con Anacreón. No mesmo texto onde
o Patriarca afirma que na Galiza se comprendeu máis tarde que non chegaba con “proclamar una idea” (a democrácia) y levantar una clase
-o proletariado-, que había que formar una patria”,
destaca, cremos que sinceramente, o labor dos poetas:Apolo levantou os muros de Thebas ao son das
flautas. Neste texto Murguia subliña a influéncia
dos Cantares gallegos no progreso do galego como
língua literária, reclama o desenvolvimento dunha
literatura “puramente gallega” (1976: 141), entende
o rexionalismo como movimento simultaneamente literário e politico, e morto Aurélio Aguirre, considera a Eduardo Pondal “la única musa que hablaba en Galicia”.Valora a escasa pero excelente obra
de Pondal con afirmacións rotundas:”Prodigarse no

OS SALÓNS DA COVA CÉLTICA
Desde a década dos 80 Pondal pasa máis tempo na
Coruña, entre os anos 1881 e 1887 e a partir de
1908 de maneira definitiva. En 1883 figuran Pondal
e Murguia como membros da Sociedade Folclore
Gallego presidida por Emilia Pardo Bazán, enérxica defensora do primeiro e notória inimiga do
segundo. En 1885 Pondal lamenta o pasamento de
Rosalia e fai xestións para aliviar a situación economica do seu amigo. Son os tempos da Cova Cética, de colaboración co Círculo de Artesáns, que ten
700 sócios en 1885, os da elaboración do Hino a
17. Los Precursores (1976: 127-128).

88

~

L

E

T

R

A

S

G

A

L

E

G

A

S

Carré custodien alguns dos seus manuscritos, especialmente Os Eoas, de cuxa criación Murguia se
apresenta como privilexiada e antiga testemuña.

es ser fecundo, ni contenerse esterilidad”(1976:
148), fala da Campana d’Anllóns, dos proxectados
Os Eoas, Os ilotas, Os idiotas, dun Pondal mergullado ”en los inexplorados abismos del pasado de
Galicia”, apenas casado coa poesia, compéndio das
aspiracións do noso povo, dun Pondal solitário e
pouco viaxeiro, feliz entre Compostela,A Coruña e
a sua Ponteceso, fiel ás antigas amizades e no plano literário conversor dos nomes de lugares en
deuses, nunha natureza animada que destila o espíritu do povo e as suas tradicións, perfeito escenário para facer reviver tempos e herois. A respeito
do nome dos lugares dirá Murguia do Bardo

A morte de Pondal provoca a edición de “Don
Eduardo Pondal” (1917) onde Murguia tenta reiterar o que sempre dixera do amigo falecido, un
irmán con quen compartiu a sua paixón pola poesia e pola tradición, o seu
compromiso coa rexeneración de Galiza:

“nos nomes dos lugares que ten diante dos ollos,
o noso poeta personifica, cando nos fai entrar
no relato, os héroes dignos de toda lembranza”
(Murguia, in Rabuñal 1999: 132)
18

1890 é o ano da composición do hino .Ainda que
alguns estudosos opinan que fora pedido por Murguia a Pondal o certo é que, como asinala Manuel
Ferreiro, é Pascual Veiga quen en 1890, na sua condición de Presidente do Orfeón coruñés nº 4 e co
gallo da celebración dun certame musical que destina un prémio ao mellor hino galego, pede ao Bardo un texto. O texto comezará a entrar na vida
pública na Habana en 1907. Por esta altura Murguia fala dun Pondal que vive un pouco á marxe de
todo, ignorando a vida social e literária.
En torno ao ano 1903 detectan-se alguns problemas
na relación entre o Bardo e o Patriarca. Sen embar19
go nunha carta de Pondal de 1905 -cando celebra
a designación do seu amigo como Presidente da
Academia- recoñece que “podríamos haber regañado, pero de ningún modo reñido”. E engade

“Nuestra tierra nos parecía, por su hermosura y
por su fertilidad, la tierra de promisión”
(Murguia, 1917: 201)

“Esto depende del noble concepto que el uno del
otro tenemos y de aquella no menos noble y buena
amistad que de antiguo nos profesamos, la cual nos
eleva y redime de ciertas pequeñeces humanas”.

O Patriarca resume a biografia do poeta, ve a sua
obra como “el Evangelio de la raza” (1917: 203) ao
tempo que lamenta unha certa incomprensión da
poesia do Bardo:

Pondal, un dos primeiro académicos, traballa ao
parecer no Diccionario da Galega (1916) cando
requere que os seus amigos Martínez Salazar e

“Hombre cultísimo, de poderosa inteligencia y de
espíritu superior, por su vida de retraimiento,
sólo a pocos de sus íntimos nos fue dado poder

18. Para esta cuestión é imprescindíbel o traballo de M. Ferreiro, De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego, A Coruña, Laiovento, 1996.
19. A que fai a número CLXII en Ferreiro (1991).
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Logo de personificar a figura do Bardo en Gondar
21
e a da sua amada en Rendar, fala de Os Eoas , subliñando a categoria do poema inédito ‘A golondrina’
(“sin rival no parnaso español”) e ‘O Mar Cantábrico’, editado en Compostela ao parecer na sua
época de estudante

estimar el gran valor literario de este genio excepcional, ni bien conocido de todos los suyos, ni
bien apreciado en su labor reivindicadora por no
estar al alcance de los más el simbolismo de sus
composiciones.”
(Murguia, 1917: 203)
Murguia vela o cadáver do Bardo, asiste ao seu ente20
rro e redixe o ensaio “Eduardo Pondal e a sua
obra”, aparecido no Boletin da Academia
e n 1 9 3 3 . N o n p o d e m o s fa l a r d e
“Eduardo Pondal e a sua obra” sen
facer-nos eco das reservas –xa
referidas- de Carballo Calero
cando na sua História advirte
que o texto foi redixido por
un Murguia moi velliño -de
86 anos.Trata-se dun borrador non corrixido e escrito en galego. Aqui descrebe a primeria vez que o
viu, a sua solvéncia económica, o enigma dos seus
amores e dos seus siléncios, distinguindo duas
modalidades na sua obra: a
poesia íntimista -arredor do
sentimento e a paisaxe- e a
heroica presidida por uns
herois que ainda que recordan
vellos tempos e ideais, deben
constituir un exemplo para o presente. Xa se referira ao Bardo no Galicia (Vigo, Eds. Xerais, I, 1982: 112):

ALGUNHAS CONCLUSIÓNS
Quixemos nas páxinas precedentes
fundamentar unha profunda relación amical e intelectual entre
duas das personalidades máis
relevantes do noso XIX. Desde a mocidade á vellice,
Eduardo e Manuel viveron
o un perto do outro,
senón fisicamente si no
território das paixóns e
das convicións. Sabemos
con certeza que abriron
os seus territórios máis
íntimos -o da família, o da
casa, o da arte, o da ideoloxia- e que entre as suas
obras existen conexións
nunca negadas. Une-os desde sempre a sua fe celtista,
fe para alguns transmitida
polo Patriarca ao Bardo. Murguia detecta vestíxios célticos nos
nomes de localidades, montañas,
lagos, en divindades e personaxes, na
antiga relixión celto-galega, na mitoloxia
popular, nos seres sobenaturais ou no druidismo.
Para Murguia, con efeito, cos celtas comeza a verdadeira história de Europa, todo comeza para el
nos e cos celtas e todo testemuña a sua orixe. Os
celtas son na opinión do Patriarca un povo guerreiro ao cal os galegos estamos ligados, unidos á
“grande y nobilísima familia ariana” (Galicia, 1888,
páx. 118).

“y así se ve que no yerra el poeta cuando evocando los tiempos y los héroes pasados, desciende hasta aquellos días misteriosos de los cuales
no queda ya otra cosa que los vagos recuerdos
que á la voz del inspirado toman cuerpo tangible y se presentan á nuesta vista como seres que
dejan para siempre las tinielbas de la eterna
noche que hasta ahora les ha envuelto.”

20. Cf. “El entierro de don Eduardo Pondal”, BRAG, 116, 1918, pp. 224-229.
21. “a obra en que pensaba deixar ó seu país e ás posteridades a nota superior e groriosa da súa inspiración. Xa sabedes que a empezóu ben
mozo, e que nela ocupóu a vida enteira. Morría vello e aínda a limaba e correxía, pois tiña posto os seus ollos, como única filla de quen non sabía
separarse”(Murguia en Rabuñal, 19992: 133).
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Para Murguia (1888: 139-40)
“el celta gallego (...) aparece, en cuestión de creencias religiosas, apegado al extenso naturalismo
que es como su sello imborrable. El sol, la luna,
las múltiples estrellas que tiemblan y centellean
en los espacios celestes; la mar, los ríos, las fuentes, lo mismo que el bosque y la montaña; cuanto está encima, cuanto se halla a sus pies; lo que
le rodea, lo que teme, todo, todo tiene para él
voces y misterios, todo encierra un algo del espíritu divino con que los ha dotado. Les presta
alma, una pasión, una voluntad inteligente.A los
mismos espíritus ó sustancias inmateriales, que
según sus creencias residen en las potencias
naturales, atribuye influencia sobre los destinos
humanos. ¿Les rinde culto como a representación
material de la divinidad que se manifiesta en
cuanto de ella proviene, ó como á fuerza viva de
la naturaleza, con la cual el hombre primitivo se
confunde y mezcla de tal modo, que les invoca
como á agentes invisibles pero activos, ora propicios, ora contrarios á sus deseos e intereses? He
aquí lo que la ciencia moderna ha de decirnos”.

cara ela, onde os reis da illa ferírono de morte.Traguido o seu corpo a España, as xentes da súa castimonia axuntadas en Brigandsia, botaron as súas
naos ao mar e asoballaron aos reis de Irlanda, ficando donos da terra.
A Cova Céltica, a poesia de Pondal e Aguirre, as alusións a Breogán -imortalizado polo Bardo no hinosupoñen a xeneralización do mito milesiano.

Por outra parte sabemos que Murguia leu e deu a
22
ler a Pondal , en edición francesa, o Leabhar Gab23
hala comezando a chamada fase irlandesa do mito
celta cando, cando en palabras de Barreiro Fer24
nández (1986) Murguia “integra no ciclo mítico
céltico o novo mito milesio”. En síntese de Carballo Calero (1981: 271)

Ainda tratando-se de figuras de biografia moi dispar,
o seu encontro foi animado pola interposición de
persoas relevantes -en particular a de Rosalia- e permite-nos ver en Murguia ao primeiro analista do
alto significado de Pondal na história das nosas
letras. Xuntos viveron, cada quen á sua maneira, o
seu compromiso con Galiza que foi compatíbel
cunha amizade non isenta de confisións e confidéncias.

Breogán, pai de Ith, desta liñaxe, fora nado en España, e á morte do seu pai Brath, que loitara, á súa chegada, con xentes preesistentes no país, tomou o
principado. Breoghan sometéu as tribus de España
dempóis de moitas victorias, fundóu unha cidade
chamada Brigantia e unha torre foi ergueita por il
no frente daquéla, que é a Torre de Breoghan /.../
Ith, dende a Torre /.../ albiscóu Irlanda, e navegóu

Para nós foi un honor e un pracer vir á terra de Bergantiños a entregar-vos esta reflexión moi oportuna nun curso académico que sendo o de Murguia
é, por razóns que agora todos podedes corroborar,
tamén o do voso Eduardo Pondal.

22. Segundo Ricón, Pondal non lle debe a Murguia a sua formación celtista ainda partillando opinións parecidas (1981: 79): ”Murguía e Pondal
tiñan o mismo pensamento sobor o orixen celta do noso pobo que, os dous, herdaran de Verea e Aguiar. Murguía fíxoa historia, mentres que Pondal transformouna en arte poética”.
23. Manuscrito anónimo do XII escrito en língua celta onde se narra a história primitiva de Irlanda e as invasións prévias á chegada de Breogán,
vindo da Galiza.
24. Vid.“A recreación do mito celta”, in VV. AA., Eduardo Pondal. Home libre, libre terra, Extra-7 de A Nosa Terra, Vigo, Promocións Culturais
Galegas, 1986, pp. 27-29.)
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C RONOLOXÍA
DE
MANUEL
MURGUIA

17-V-1833: nace en Arteixo (Froxel-Oseiro), na casa do
labrego Antonio Pan, o 17 de maio de 1833, fillo da
moza basca Concepción Murguia Egaña, e do boticário liberal compostelano Xoán Martínez de Castro. O dia
18 de maio é bautizado en Pastoriza.
27-VII-1833: casan os pais de Murguia na igrexa coruñesa de San Nicolás de Bari.
1834-1851: educa-se e vive en Santiago co seu irmán
Nicolás, dous anos máis novo ca el, compañeiro de
estudos de Pondal e morto prematuramente en Cuba.
1846: aos 13 anos, é testemuña do levantamento de
Solis. Frecuenta o Liceo de la Juventud.
1851: con 19 anos, temo-lo xa en Madrid e non para
estudar farmácia senón para entregar-se en corpo e
alma ás artes e ás letras publicando nos mellores xornais e revistas da capital e nalguns de Galiza -como La
Oliva e El Miño- numerosas obras de ficción asi como

Henrique Rabuñal

ensaios de temática galega ou crónicas de sociedade.
1854: publica a exitosa noveliña Desde el cielo, aparecida en La Iberia.
1856: nunha viaxe a Galiza coñece a Benito Vicetto e
ve-se con Aguirre. Nese ano La Oliva edita o seu poema “Nena d’as soledades”.
1857: Murguia asina en La Iberia unha recensión de La
Flor, obra de Rosalia. En Madrid amplia ou comeza
relacións intelectuais e humanas con figuras tan destacadas como os irmáns Chao e os Avendaño, o pintor
Federico Ruiz, o editor Xoán Compañel, Xosé Rodríguez
Seoane ou Ventura Ruiz Aguilera. O vigués Alexandre
Chao (1835-1894) é unha das figuras máis próximas e
íntimas de Murguia. Naqueles anos 50, entra en contacto con Vicetto e fai-se mozo de Rosalia de Castro.
10-X-1858: casa con Rosalia, en Madrid, na igrexa de
San Ildefonso.
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1859: primeira edición de La primera luz. Instalado en
Compostela o casal, nace o 12 de maio a primoxénita,
Alexandra Teresa (falecida en 1937), bautizada na cidade do Apóstolo e andado o tempo excelente debuxante.
1862: presentes Murguia e Rosalia no Álbum de la caridad, o noso escritor orienta a sua produción cara a
investigación histórica, literária e cultural do país. Comeza a edición do inconcluso Diccionario de escritores
gallegos.
1865-1866: aparecen os dous primeiros volumes da
Historia de Galicia. Optando polo rigor documentalista, a apelación a textos escritos e o uso dunha bibliografia solvente, oferece xa, segundo as concepcións
orgánico-historicistas, unha teoria de nación: Galiza é
unha nación natural e espontánea, herdeira da raza
superior celta, falante dun idioma próprio, habitante dun
território definido, e posuidora duns costumes, unha mitoloxia, unhas instituicións e un folclore senlleiros.
1868: nace Aura (falecida en 1942). 2ª edición de La
primera luz. Secretário da Xunta Revolucionária de Santiago en 1868 e designado Xefe do Corpo de Arquiveiros con destino en Simancas (Valladolid) onde permanece até 1870.
1870-1875: nomeado Director do Arquivo Xeral do Reino de Galiza vive na Coruña estes anos. Daquela perde o emprego e até 1892 non o ten estábel.
1871: o dous de xullo nacen os xémeos Gala (18711964) e Ovídio (1871-1900) en Lestrove.
1873: nace Amara (1873-1921) na Coruña o 17 de
xullo.
1875: nace Adriano, falecido nun accidente en 1876.
1877: nace morta Valentina o 14 de febreiro.
1879-1881: Murguia volta a Madrid onde dirixe La Ilustración Gallega y Asturiana (1879-1881) que promove
Alexandre Chao. Na Ilustración xunto cunha cultura
extensa e actualizada, Murguia deixa ver os seus intereses: desde a literatura á pesca, desde a língua á música, desde a economia aos asuntos sociais, desde o tema
da propriedade até a emigración, desde a indústria ás
artes e á educación, desde as comunicacións até os
comentários sociais.
1882: edita a sua monografia sobre El foro.
1885: morre Rosalia de Castro.
1886: edita Los Precursores para ollar ao pasado, ser
o seu cronista e o seu notário e para incidir na vida
pública galega. Faraldo representa a acción política iniciadora do nacionalismo e a xerazón comprometida cos
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sucesos do 46. Vicetto é visto como outro entusiasta
camarada do pasado. Aguirre era para Murguia un dos
mellores amigos, un tipo progresista que está no Banquete de Conxo. Pondal é un dos grandes camaradas
de Murguia, compartiron viaxes, libros, ideais. Pouco se
pode dicer de Rosalia, porque a vida dela e a vida de
Murguia están confundidas, invadidas unha pola outra.
Tamén evoca o escritor Felix Moreno Astray, a pintura
de Serafin Avendaño, a arte de António Cendón e as
fazañas de Leonardo Sánchez Deus. No intenso período rexionalista, Murguia preside o certame de O Galiciano e defende o carácter plurinacional de España en
La Región Gallega.
1888: III volume da Historia de Galicia. Edita o Galicia
onde insiste nos seus postulados ideolóxicos desde o
celtismo até os testemuños dun poder galego coas suas
próprias instituicións (Xunta do Reino, Audiéncia e
Armada) pasando pola mitoloxia popular. Para alén de
evidenciar a nosa história, visita as cidades e vilas, a
sua arquitectura, os mitos e as suas figuras ilustres.
1889: Murguia sai ao paso de determinados aspectos
do discurso de ingreso de Sánchez Moguel na Academia de Historia, (Madrid, 1888) en El regionalismo
gallego onde acusa ao novo académico de ser partidário do estado uno, indivisíbel e coercitivo, de confundir estado e nación e de non querer ou non saber
entender o discurso rexionalista. Murguia non quer que
Galiza sexa tratada como unha colonia e exixe autogoberno, misa e escola en galego, oficialidade do noso
idioma próprio, xente do país para dirixir a xustiza ou
as instituicións ao tempo que reitera o seu coñecido ideário nacionalista, rebate a teoria histórica de Moguel e
censura a acción centralista do estado español na Galiza, privada de bispos e oidores galegos.
1890-1892: En 1890, participa en Barcelona nos Xogos
Florais e pronúncia o seu célebre discurso “Orixes e
desenvolvimento do rexionalismo na Galiza” onde história o débil rexionalismo galego, propugna a fundación
dun partido rexionalista, lamenta que non teñamos na
Galiza un grande centro urbano como Barcelona e rende homenaxe aos galegos da diáspora. Naquel ano
1890 funda-se a Asociación Rexionalista Galega que
reclama representantes galegos en Cortes asi como
actuacións que favorezan as artes, a indústria e a agricultura do noso país. A A.R.G. cria o seu xornal La
Patria Gallega, dirixido polo mesmo Murguia, quen
publica o seu texto “Donde estábamos, estamos”. As
principais actividades da Asociación foron a sua parti-
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cipación no traslado dos restos mortais de Rosalia en
1891 á igrexa de Santo Domingo en Compostela, a
celebración dos Xogos Florais de Tui, a homenaxe a
Murguia en 1892 e a adesión á protesta polo posíbel
traslado da Capitania Xeral da Coruña a León. O 24
de xuño de 1891, celebran-se en Tui os Xogos Florais
que pasan á nosa história pola reivindicación que se
facia do galego e do seu uso en público. No se discurso, un Murguia emocionado patentiza a sua imensa ledícia por expresar-se nunha fala case morta que asi renacia esperanzadamente, no contexto dunha festa nacional e nacionalista, na que ademais de lembrar mágoas
e ofensas pasadas, era preciso proclamar os direitos
do noso povo. Murguia é consciente do labor precursor
e comprometido que desde os ilustrados e os primeiros
cultivadores do galego no XIX foron criando unha dinámica que prelúdia e explica o Rexurdimento e todos os
fenómenos que o caracterizan.
1891: IV volume da Historia de Galicia.
1894: Murguia volta á Coruña onde pasa as tres últimas décadas da sua vida traballando no Arquivo da
Facenda e desenvolvendo unha intensa actividade intelectual.
1895: edita En prosa.
1896: polémica con Juan Valera.
1897: presidente Honorário da Liga Gallega.
1898: publica o seu Don Diego Gelmirez.
1905: edita Los trovadores gallegos. Traballa con Curros
e Fontenla Leal para constituir, xa xubilado, a Academia en 1905 e da que resulta elexido Presidente. No
Boletín da Academia edita moitos dos seus últimos traballos.
1909: casamento de Aura, a quen lle morreron moi
novos dous fillos. Nestes anos participa en actos de
homenaxe a Curros, Pondal, Rosalia, Fontenla Leal, Chané, sendo el o homenaxeado en 1913 ao cumprir 80
anos. Sobre Curros e Pondal publicaria en galego dous
importantes textos: “A Curros” e “Eduardo Pondal e a
sua obra”, este editado postumamente.
1911: V volume da Historia de Galicia.
1920: unha nova homenaxe a Murguia celebrou-se no
Balneário de Mondariz.
1922: casamento de Gala con Pedro Izquierdo en Pastoriza (Arteixo).
1923: morre na Coruña o 2 de febreiro sendo enterrado no camposanto de Santo Amaro.
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