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PRESENTACIÓN 

ANTONIO FRAGUAS, GALEGO EGREXIO 

O Consello da Cultura Galega desexa lembrar a Antonio 
Fraguas Fraguas (1905-1999), figura excepcional que na súa 
longa traxectoria vital foi exemplo de servizo a Galicia. Tiña unha 
constante preocupación polos nasos valores culturais que empeza , 
senda moi novo, ao fundar a Sociedade da Lingua para a Defensa 
do Galega e a elaboración dun dicionario. E de xeito constante tra
ballou ata o derradeiro día da súa existencia no estudo das nasas 
particularidades culturais, nos máis diversos eidos, pois foi histo
riador e etnógrafo, antropólogo e xeógrafo con importantes inves
tigacións que espallou en centos de libros, artigas e conferencias, 
sempre con sabenza e amenidade. 

Moitas son as pegadas, fondas e importantes , que deixa 
nas súas varias actividades e nos postas de responsabilidade que 
asumiu: Instituto de Estudos Galegas Padre Sarmiento , Real Aca
demia Galega, Museo Municipal de Santiago, Museo do Pobo 
Galega -do que foi fundador e prirneiro director-, Cronista Xeral 
de Galicia e membro electo do Pleno do Consello da Cultura 
Galega , por só citar algúns. 

Como tantos outros sufriu as consecuencias por dar teste
muño das súas ideas en defensa de Galicia e durante a Guerra Civil 
(1936-1939) foi separado da súa cátedra . 

AnLonio Fraguas traballou neste Consello cunha excepcio
nal eficacia e, sobre Lado, cunha especial sensibilidade para salien
tar e promover estudos decisivos para o coñecemento donoso ser. 
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Desexo salientar o seu labor como coordinador da Sección de 
Antropoloxía Cultural e o seu traballo na organización de simposios 
de alto nivel científico. 

Todo o seu labor tiña como soporte unha persoa singular, 
unha atinada mestura de modestia, humor e sabedoría que a facía 
sumamente atractiva. O seu trato humano era especialmente emique
cedor e afable para todos aqueles que tivemos a sorte de coñecelo. 

En lembranza dunha parte do seu labor ao servizo da nosa 
cultura, o Consello da Cultura Galega ten a ben editar e presentar 
esta escolma dos artigas por el publicados nos xornais O Correo 
Galega e La Voz de Galicia, aos que lles agradecemos a súa boa dis
posición para conmemorar o primeiro centenario desta egrexia e 
exemplar personalidade. 

Alfonso Zulueta de Haz 
Presidente do Consello da Culrura Galega 



U MIAR 

APUNTAMENTOS DAS DERRADEIRAS COLABORACIÓNS 
DE A. FRAGUAS NA PRENSA 

Antonio Fraguas Fraguas foi un deses galeguistas que valo
rou a importancia dos medios de comunicación na sociedade do seu 
tempo e que, en consecuencia, considerou necesario intervir en cal
quera espazo que lle ofrecesen para difundir os seus puntos de vista, 
nomeadamente os relacionados coa identidade do país, coa súa lin
gua, cos seus costumes e coa súa forma de ser. O seu compromiso, 
marcado pola humildade e a coherencia, levouno a participar nas 
primeiras emisións de radio no noso país, como locutor, ou a escri
bir artigas en distintos medios impresos, tanto periódicos como dia
rios. En moitas ocasións publicou sen percibir pago económico nin
gún. Era unha mostra máis da súa forma de ser en todo canto tiña 
que ver coa reconstrución da identidade de Galicia e co seu amor á 
terra, que mamou desde pequeno. Foi home dunha vila pequena 
que despois se formou e traballou sen traizoar as súas orixes. 

Antonio Fraguas Fraguas naceu en Loureiro de Cotobade o 
28 de decembro de 1905. Estudou Filosofía e Letras na Universida
de de Samiago de Compostela a partir de 1924. Durante aqueles 
anos na capital, comezou a traballar no Seminario de Estudos Gale
gas, onde estableceu relación con Antón Losada Diéguez, Castelao 
-ambos foran profesores de Fraguas no bacharelato en Ponteve
dra-, Vicente Risco, Florentino López Cuevillas ou Ramón Otero 
Pedrayo. Fóra do seu contacto cos maiores da Xeración Nós, Fra
guas, na súa estancia compostelá, coñeceu os intelectuais do seu 
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tempo. Fermín Bouza Brey, Xosé Fi.lguei.ra Valverde ou Xaquín Lo
renzo trazaron o mapa das amizades de Antonio Fraguas. 

Dentro do Seminario de Estudos Galegas, Fraguas partici
pou no traballo de campo para o libro Terra de Meliele en 1929, 
encargouse da secci.ón de bibli.ografía e contra 1933 exerceu de 
bibliotecario. A segui.r trasladouse á Estrada como profesor no i.nsti.
tuto da vi.la. O golpe fasci.sta de xullo de 1936 rachou os seus pro
xectos e en novembro daquel ano foi. suspendí.do de emprego e 
soldo e expulsado do ensino oficial. 

Rematada a Guerra Civi.l, Fraguas traballou de mestre na 
docencia parti.cular. Xa en 1950 obtivo unha cátedra numeraria no 
instituto de Lugo. Despois de nove anos, solicitou a mudanza para 
o Rosalía de Castro, en Compostela, onde ficou ata 1975, ano da súa 
xubilación. Foi director do Museo Municipal de Compostela e, 
dende 1976, do Museo do Pobo Galega. Cronista Oficial do Reino 
de Galicia, Antonio Fraguas morreu na capital de Galicia o cinco de 
novembro de 19991

. 

O seguinte baleirado e proposta de escolma de artigas de 
Antonio Fraguas Fraguas realizouse a partir dos xomais La Voz 
de Galicia e O Correo Galega. Estes textos abranguen os últimos anos 
de vi.da de Fraguas, entre 1992 e a súa morte en 1999. 

La Voz ele Galicia 

Os artigas de Antonio Fraguas en La Voz ele Galicia que 
incluímos corresponden ao período que vai do 9 de agosto de 1992 
ao 23 de xaneiro de 19942

. Apareceron publicados na edición de 
Santiago de Compostela os domingos e ocupaban unha plana entei-

1 Os datos das liñas anteriores proceden do artigo de Clodio González Pérez « Lembrando a 
Fraguas» publicado en Galida Hoxe o 5 de novembro de 2005, seis anos lago do pasamento de 
Antonio Fraguas Fraguas. 

2 Excluirnos da escolma as colaboracións publicadas os días 19 de decembro de 1993 e 23 de xanei
ro de 1994, dedicados a Benito Vicetto e a Luís Seoane nunha serie titulada «Personaxes de 
Compostela». Dado que esta serie non tivo continuidade decidirnos obvialos para mantera cohe
rencia dos textos escollidos, todos eles relativos a prazas e rúas compostelás. Así mesmo, desbota
mos a colaboración do día 6 de setembro de 1992, publicada baixo o título de «Ü academicismo 
de Fonseca», ao conter datos practicamente idénticos ao publicado o día 23 de agosto ele 1992. 
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ra. Todos os artigas, agás os dous últimos, tirados en La Voz por 
Fraguas fixérono baixo o encabezamento da sección «Prazas e rúas». 

Os escritos de Fraguas en La Voz de Galicia forman un corpo 
de texto homoxéneo. O cronista vai revisando os recantos da cidade 
de Compostela, histórica e non, e inzando o seu traballo cunha eru
dición histórica por veces mesmo excesiva. Así, a profusión de datos 
relativos á peripecia temporal dos lugares estudados por Fraguas 
empece a fluidez da lectura. No entanto, é a anécdota e non a pre
cisión erudita o que ofrece un interese fóra de toda dúbida a estes 
artigas . En aprender que a casa do concello se situaba na praza de 
Cervantes -antiga praza do Pan-, que as badaladas da Berenguela 
rompían os cristais das casas de Praterías, que a Porta do Camiño 
facía honra ao seu nome e pechaba entre as sete do serán e as seis 
da mañá , que pola praza de Mazarelos «entraban tódolos viños que 
se bebían en Santiago», que o Teatro Principal se clausuraba duran
te o curso «para non entreter os estudantes» ou que o Tribunal do 
Santo Oficio da Inquisición estaba na praza de Galicia reside o enga
do da obra de Fraguas publicada pola edición de Compostela do 
xornal La Voz de Galicia. 

O Correo Galega 

A última colaboración regular de Antonio Fraguas na edi
c10n compostelá de La Voz de Galicia foi a do 23 de xaneiro 
de 1994. O p1imeiro número d'O Conw Galega botouse á rúa o día 
de Reis daquel ano e a sección de «Cartas ó director» do día doce 
dese mes e ano recolle unha saudación asinada por Antonio Fraguas 
Fraguas intitulada «Necesidade destas forzas para dar fe de vida», na 
que defendia que o «xornal en galego era unha necesidade e a súa 
aparición ten que ser louvada por vir na lingua, na que aprendimos 
a falan> . 

O domingo 13 de xaneiro publicouse o artigo de Antonio 
Fraguas «A montaña galega, o home e o medio», a primeira das 
colaboracións regulares que Fraguas mantivo no xornal en lingua 
galega ata a súa morte. Os textos ocuparon sempre a derradeira pá
xina, a contraportada, do suplemento «Lecer», que O Correo Galega 
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editou encartado os domingos . Agás nos últimos meses de 1999, de 
certo por motivos de saúde relativos á idade do daquela xa Cronista 
Oficial do Reino de Galicia -93 anos-, o texto de Antonio Fraguas 
apareceu regularmente case cada semana. 

Ao contrario que o carpo recollido en La Voz de Galicia, os 
artigas de Fraguas n 'O Correo Galega refírense a toda caste de temas, 
libros ou personaxes. Se «Prazas e rúas», en La Voz ele Galicia, cen
traba a atención nas rúas e prazas da capital, valéndose de anécdo
tas e documentación arquivística variada, os escritos para «Lecer» 
presentan unha heteroxeneidade que tamén se explica polo volume 
escrito e a necesaria procura de materiais non tratados. 

Esta andaina xornalística coincidiu no tempo coa presiden
cia de Fraguas no Museo do Pobo Galega. A documentación, profu
sa , manexada polo cronista tamén se explica en relación con esta 
activídade no Museo. No seu artigo de «Lecer», Fraguas adoito ba
séase nun novo libro acabado de saír, que emprega como alicerce 
para construír o texto. No entanto, cando o tema se centra na etno
grafía propiamente galega, Antonio Fraguas semella turrar de toda a 
bagaxe almacenada xa dende o seu traballo no Seminario de Estudos 
Galegas. Se cadra, estes traballos - os publicados n'O Correo Galega-, 
que amais son os máis abondosos, gardan un rneirande interese para 
o lector. Así atopamos nos textos de Fraguas referencias á celebración 
dos solsticios, as témporas, o folclore, os traballos e os días , os cos
tumes populares no seu vencello coa tradición pagá, o cantigueiro 
popular, o Entroido , o final de ano e a cultura cristiá, as arquitectu
ras do pobo. Amais, pódense engadir artigas, poucos, nos que 
Fraguas escribe da paisaxe e da xeografia no ronsel da Xeración Nós. 

A respecto dos escritores galegas, os artigas de Fraguas n'O 
Correo Galega presentan máis interese se xiran arredor das súas 
vivencias persoais con eles . E malia que non moitos o fan, estes tex
tos aseguran unha ollada diferente sobre, por exemplo, Ramón 
Otero Pedrayo. Así mesmo, rescata ou reivindica traballadores da 
escrita nin sequera recollidos na historiogra fía literaria oficial e pres
ta atención á lusofonía e á historia galega. As recensións de libros 
ocupan, con todo , ben máis espazo ca as vivencias arriba referidas . 
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Debido á canticlade dos escritos de Antonio Fraguas nesta 
cabeceira -un texto semanal durante case seis anos-, a escolma cén
trase naqueles artigos publicados en «Lecer» que non se apegan a un 
libro como pretexto, serrón que desenvolven unha argumentación 
máis ou menos propia fundamentalmente arreclor de materias de 
etnografía, xeografía ou historia . 

PALXÓN POR CONTAR 

Dos artigos de Antonio Fraguas nos seus últimos sete anos de 
vida podemos concluír que o mestre de Cotobade tiña verdadeira 
paixón por contar o que viu , viviu e pensou no seu país , na terrados 
seus amores e suores . Sen dúbida, poucas persoas do seu tempo sou
beron afondar tanto nas pequenas cousas. Fraguas foi un deses gale
guistas que gañou día a día os cualificativos de bo e xeneroso. 
Traballou arreo para sobrevivir, especialmente nos anos escuras, nos 
que padeceu os efectos da represión polo seu xeito de pensar e 
entender o mundo. E moveuse tenazmente para espallar o seu amor 
por Galicia, tarefa para a que utilizou os medios de comunicación 
como vía para difundir os seus puntos de vista e para facer posible a 
socialización de parte do seu coñecemento sobre o país. 

Antonio Fraguas formou parte desa tribo de galeguistas 
empeñados en participar activamente nos medios de comunicación. 
Era desas xentes que vían no xornal un «faro que ilustra» e unha 
ferramenta que ofrecía contidos que podían abrir portas. Quizá por 
iso aproveitaba as ocasións que se lle presentaban para escribir sobre 
o que sabía, sobre aquilo que coñecía . Facíao con xenerosidade e con 
rigor, cumprinclo os seus compromisos con estri.ta puntualidade. 

Mentres ¡ ui.clo , Fraguas levou persoalrnente, moitas veces 
acompañado da súa clona , os anigos aos dous xornais en que publi
cou a prácLica totaliclacle das súas últimas colaboracións na prensa. 
O mestre ele Cotobade manLiña así unha afectuosa relación con 
algúns xornali.stas <lestes clous medios, cos que aproveitaba a oca
sión para entrañables conversas. Era a súa forma de ser e de actuar, 
o seu xeito de estar presente nos diarios con xenerosidacle e humil
dade, sen desexos ele figurar. 
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A súa exemplar hurnildade azoutaba a conciencia de «narci
sos» e facía pensar. Entendernos que era a súa particular forma de 
sumar pequenos esforzos para construir un sólido futuro para un 
país que viviu e amou: Galicia. Fraguas confiaba no futuro e espera
ba «pequenos cambios» que mudasen a tendencia dominante e 
situasen o seu pobo, coa súa forma de ser, no lugar que lle corres
pondía (e lle corresponde) no mundo. 

De Antonio Fraguas quédanos o seu exemplo e os seus arti
gas, que son moitos máis que os que están nesta escolma, onde só 
aparecen algúns da derradeira etapa da súa vida. Do seu exemplo 
todo é meritorio . E dos artigas destacaremos a súa forma de contar, 
con abondosos refráns e anécdotas no carpo do texto; o seu amor 
por Compostela e por Galicia como país -de case todos os sitios 
sabía cantos e lendas- e polos homes e mulleres que lle daban vida 
día a día á súa terra. Foron a súa carta de despedida dos xomais nos 
seus últimos anos de vida en Compostela. Foron uns apuntamen
tos para recordar, para pensar e para que non esquezamos de onde 
vimos, que mantiveron viva a lapa da nasa identidade, e a onde de
bemos ir. Foron folerpas xornalísticas de amor a un pobo e a unha 
terra. 

NOTAS SOBRE A PRESENTE EDICIÓN 

No texto substituíronse os castelanismos, estandarizáronse 
as formas dos xéneros e dos plurais de acordo coa última normati
va da Real Academia Galega e fixéronse pequenos cambios na pun
tuación co fin de facilitar a lectura. Con todo , o peculiar estilo da 
escrita de Antonio Fraguas mantense. 

Xosé López 
Daniel Salgado 

Sección de Comunicación 
Consello da Cultura Galega 
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A CASA DO CONCELLO TLVO QUE TRASLADARSE DA QUINTANA 

POR SER ESTE UN LUGAR SAGRADO 

PRAZA DE CERVANTES E ACIBECHERÍA 

O derradeiro tramo do Camiño para entrar no Santuario 
era o que comezaba na praza de Cervantes . Esta praza chamouse 
durante séculos a praza do Campo e a praza do Pan. Agora chá
mase de Cervantes, nome que adquiriu despois de colocar no 
remate da fonte o busto de Miguel de Cervantes, alá no ano 1840. 
A praza comprende o espazo entre a igrexa de San Bieito polo 
nacente deica o comezo da rúa da Acibechería, e dende as casas 
da Banca e o burato da saída das rúas de Casas Reais e as Algalias 
polo norte e a liña antiga de casas do concello, a de Carrete, a de 
Peña e o comezo da rúa do Preguntoiro polo sur. A auga sobran
te da fome foi doada para regar as súas terras a dona Maior Arias, 
muller do rexedor Nuño Don Lope de Mendoza; dereito que lle 
recoñeceu o Concello no ano 1418. As terras que conseguían 
semellante regadío estaban saíndo da Porta da Mámoa. 

Na casa que fai esquina polo nacente, á praza e mais ó 
Preguntoiro, estivo instalado o Concello, xa que unha disposición 
dos Reís Católicos do ano 1480 obrigou a concellos de cidades e 
vilas a ter casa de seu para que alí se xuntasen «Xustizas e 
Rexedores a entender nas cousas cumprideiras na república que 
han gobernar». Buscaron morada e atoparon a comezos do sécu
lo XVI lugar axeitado na Quintana, arrimada dunha parte ó mos
teiro de «San Paio con la escalera y portada della junto con la 
capilla de la Cofradía de los sastres, y saliendo con la delantera a 
la dicha Quintana ele Palacios». 

Todo [oi moi ben deica que no ano 1582 un visitador, o 
licenciado Velarde, asignado pola Audiencia, sinalou que a Quin
tana era lugar sagrado e o Concello tiña que deixar aquel lugar 
con arranxo e en curnprimento conforme ó dereito e leis do Reino 
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ós sagros Cánons e ás disposicións do Santo Concilio de Trento. 
Venderon lugar e materiais en pública poxa e compraron por 736 
ducados a Rodrigo Palmero a casa do Preguntoiro. Fixeron obras 
no interior, varias divisións e colocaron fara cornixa, gárgolas e 
tres escudos coas armas da cidade, das que non quedaron ren. 

E chegamos a Ra.xoi 

No ano 1687 tiveron que trasladar as oficinas ó Seminario 
de Nenas Desamparadas, nas Casas Reais, onde está a capela das 
Almas . Moi pouco tempo estiveron nese lugar as oficinas, axiña 
volveron para o Preguntoiro , onde permaneceron deica o día 30 
de xuño do ano 1787, que se trasladan ó Pazo de Raxoi. Aquel día 
tomaron posesión destacados cabaleiros dos que, agora mesmo , 
205 anos despois , inda quedan na cidade descendentes. Foron 
sisudos homes que tomaron posesión do pazo municipal, que 
mandara levantar o arcebispo, naquel sitio porque o encontrou 
como de mellares circunstancias, facendo fronte á fachada princi
pal da Santa lgrexa. 

Foi sempre esta praza lugar de paso de peregrinos, feiran
tes, manifestación de fe con grandes procesións. Atención especial 
merece a Procesión de Corpus do ano 1596 na que o Concello 
mandou: «Que se notifique ós fogueteiros , fagan enramar ben a 
fonte da praza do Campo e poñan un castelo de papel sabor do 
cano dela e postas tres cordiñas ou cordeis , dende a lgrexa ó cam
panario de San Bieito e ás casas do Concello, que vaian dar ó cas
telo, onde poñerán catro ducias de foguetes que suban ó tempo 
que pasa o Santísimo Sacramento, e isto se faga moi ben por este 
ano ata que para os vindeiros sinalaráselles outra rexouba». 

A igrexa de San Bieito perdeu a vella personalidade da 
época xelmiriana e presenta no interior unha Adoración dos Reis, 
quizais a peza máis antiga nun dos máis vellos monumentos com
posteláns por ser fundación do bispo Pelayo Rodríguez no século 
X, reedificado por Xelmírez dende os cimentos. Debai.xo dun arco 
conopial está un relevo representando a Visitación, conxunto de 
estilo gótico. Hai unha Piedade de Manuel de Prado e Mariño , 
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pinturas importantes, algunha de Fernández Erosa. Posúe un 
Cristo ele marfil de gran tamaño , doazón dun familiar de don 
Felipe Cordero Carrete. A fachada é do arquitecto Melchor de 
Prado. Polas dúas bandas da igrexa as dúas rúas levan á praza de 
Santo Agostiño , que dá ó Mercado. 

Da Acibechería dito esLá que é unha rúa gremial, dos aci
becheiros. O gremio non consentía que se traballase o acibeche 
falso, que recoñecían facilmente porque non collía a palla , non 
adquiría poder magnético , e se non se queimaba usábano para 
adorno de roupa e para doas do rosario. Foi morador nesta rúa o 
Mestre Mateo , onde debeu ter o taller no que teñen aparecido res
paldos de cadeiras de coro e capiteis . Hai algún edificio que des
taca pola solución dada ós miradoiros e galerías, como o número 
8 , para o que pediu autorización no ano 1908 don Avelino 
Cimadevilla e realizou os planos don jesús López de Rego . Viviu 
tamén na Acibecherta don Manuel García, o crego das Misións , 
profesor de Relixión , galeguista do grupo Logos . 

CANDO O ROSALÍA ERA COLEXIO 

A praza de Santo Agostiño ten dúas partes sinaladas con 
relación ó paso das Algalias ó Preguntorio. A numeración é curio
sa. Na parte norte estaba o pazo dos Vizcondes de Torres Novas, 
medieval, ele tres arcos, clous anclares e un faiaclo. Un dos arcos , 
grazas ó interese que o arquitecto don jesús López de Rego mos
trou sempre polo historial compostelán , con motivo da 
Exposición do ano 1909 foi levado para o claustro do edificio do 
antigo Colexio ele San Clemente ele Pasantes, agora instituto 
Rosa lía ele Castro. No ano 1846, Pérez, don Olimpio, establece 
unha casa de Banca, era a casa número 17. No ano 1886 os fillos 
ele don Olimpo Pérez mercaron a fila de casas números 15 , 16, 
18, 19 e 20 . Eran casas ele soportal e dous pisos . O arquitecto 
Pereiro Caeiro ordenou un só edificio «de tipo academicista deci
monónico coas achegas dos clous miracloiros ele forxa e a estrutu
ra con lumieiras do seu pórtico, non acloitos na cidade» , como 
indican os arquitectos Costa Buján e Morenas Aydillo, que esti-
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man que, visto o conxunto artístico e os medi.os de conservación, 
non estivo ben sem.ellante reforma_ Na casa da esqui.na consérva
se un escudo onde destacan as armas dos Fi.gueroa, e na segui.nte 
inda está un observador do paseo polo soportal, como os das rúas 
Nova e do Vi.lar. 

9 de agosto de 1992 



AS BADALADAS DA CAMPÁ DAS HORAS DA BERENGUELA ROMPÍAN 

OS CRlSTAlS E CAUSABAN TRASTORNOS ÁS EMBARAZADAS 

POLA PRAZA DE PRATERÍAS 

Praterias é unha praza gremial, a do gremio dos prateiros. 
Comezou a praza como un lugar de venda de cousas para atender 
ós devotos que acudían ó Lugar Santo, loxicamente cunha atención 
principal ás cousas de comer. O lugar era un remanso na beira do 
rego da auga que baixaba por alí, era o «Vallis Milvorum», onde 
comezaba o Vilar, que foi a composición da rúa do Vilar que chega 
ós nosos días. Praterías está dividida en dous tramos, un máis alto, 
a nivel da lgrexa e da Quintana, é como un adro para saír doada
mente as procesións; e a segunda ten como punto de referencia a 
fonte , da que recentemente voltou saír auga . 

Os días das festas a estrela soltaba un fermoso chorro de 
auga no conxunto. Foi colocada no 1828. Ademais da escaleira 
principal hai outra xunto á parede pola parte da dereita saíndo da 
lgrexa, baixando ó lado da gran cuncha que sostén a subida para as 
estancias altas desa parte da Catedral. 

O peche da praza está formada pola torre Berenguela ou 
Torre do Reloxo , a portada románica . Formando ángulo co románi
co, Gil de Hontañón levantou o muro plateresco que deslinda polo 
poñente, e no pedazo, un pouco arremetido, a fachada estreita do 
barroco. No mediodía, a Casa do Cabido; e polo nacente, o Banco 
de España e o muro da Canónica. 

O primeiro tramo da torre , que serve de contención á nave 
da lgrexa , foi levantado na época de don Rodrigo de Padrón, a 
comezos do x1v, pero rematouna, como torre defensiva, frei Beren
guel de Landora, e por iso se chama A Berenguela. Entre 1676 e 
1680, o arquitecto Domingo de Anclracle levanta a torre máis fermo
sa de Europa en estilo barroco, cunha altura de cerca de 90 metros. 
Don Ramón Otero Pedrayo, que poetizou cada pedra de Santiago, 
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dedicou amplos parágrafos á Berenguela. Nesta torre estivo sempre 
o reloxo que gobernaba ó pobo. O primeiro colocouse no mesmo 
ano que se fundou o Colexio de Fonseca, 1522. Outro mellar colo
cárono en 1533, este daba horas e cuartos, días da semana, do mes 
e fases da lúa. O actual foi construído no Ferrol por Andrés Antelo, 
dá as horas e cuartos. Acaban de poñerlle outras campás porque xa 
levaba bastante tempo parado , arranxouse e volve o seu son ser 
guieiro na cidade e en varias leguas ó redor. A campá das horas tivo 
a súa lenda , rompían os cristais as badaladas das horas e causaban 
trastornos ás mulleres grávidas próximas a dar a luz. O seu diáme
tro é de dous metros e medio , pero a xente dicía que debaixo dela 
collían doce xastres cosendo cada un na súa máquina. Era a medi
da axustada polo sistema lendario. Era así tan grande como dicían 
que eran outras campás que tocaban en afastadas torres. E os poe
tas repenicaron cos seus versos as voces sonoras da campá. Vaia 
como exemplo un poema de Avelino Gómez Ledo: «Cando por vez 
primeira sentín as badeladas/ que do reló na torre, resoan as cam
panas,/ coma un tronido rauco que ven da lontananza/ ou coma 
tempestade do mar na costa brava,/ solene, estrombiosa, subrime 
maxestática,/ non sei que peso grande caieu na miña i-alma/ foi 
coma se sentira rozarme pala cara/ da eternidade inmobre xigantes
cas as aas/ ¡qué o tempo non-o miden as tuas badaladasl ». 

De tan bela torre, na parte que dá á entrada da igrexa qui
xeron apoiar un alpendre, pero non fixeron roáis que o arrinque 
dos arcos . No muro están os escudos de Castela e León, dos Osa
rio , dos Trastámara e de Fonseca. 

«OH, QUE GRAN CASTIGO PARA A MULLER ADÚLTERA!» 

A entrada de dúas portas con arcos de medio punto de tri
pla arquivolta apoiados cada un en once columnas arrimadas ás 
xambas: catro lisas, catro en espiral e tres en mármore. As de már
more teñen na parte baixa uns rebaixes como afiadoiras; non están 
feitas por presumir que o mármore é boa afiadoira, serrón que foron 
rebaixadas con coitelos ou navallas para sacarlles po e levalo para 
gañar a curación dunha doenza dalgún familiar. 
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Na porta da dereita, na xamba está gravada a data da cons
trución, que indica o ano 1078 . Na porta da esquerda están nas xam
bas San Andrés cun libro , Moisés coas Táboas e outra figura máis. 
No tímpano as tentacións feitas por varios demos e os anxos con 
pequenos incensa1ios afastando os demos. No ángulo da dereita a 
muller adúltera coa caveira do amante no colo , que lla puxo o home 
obrigándoa a darlle varios bicos todos os días. O Cali.xtino engade: 
«Oh, que grande e admirable castigo da muller adúltera para contár
llelo a todos! ». Na parede destaparte está representada a creación de 
Adán, a 6.gura do Salvador e o David tocando unha viola. 

Na parte central está no medio a figura do Salvador e ó seu 
lado Santiago no medio de dous cipreses que representan o monte 
de Sión; unha muller dando de mamar a un meniño, que pode ser 
un intre da fuxida ou Nosa Señora do Leite. Se tal fora sería a pri
meira representación de semellante tema. 

Hai outras moitas figuras, apóstolos e representacións, moi 
deformadas polas augas, recoñécese ben Abraham e tres leóns ... Ben 
pensaban os que pretendían facer un cuberto para defender as 
esculturas dos feros elementos. 

A CASA MÁlS ESTRElTA DA ClDADE 

O arquitecto Femando de Casas Novoa resolve en estilo 
barroco o esquinal, o esguince formado pola unión dos muros na 
esquina sur da praza. Estivo aquí o taller de carpinteiro da Catedral, 
sendo o derradeiro que o utilizou Xesús, o home do Botafumeiro, 
como era coñecido pola xente que o vía deter e baixar con dúas vol
tas o grande incensario. 

Casas Novoa coloca sobor da primeira fiestra o escudo do 
prelado, constrúe un balcón e adorna con barroco marco a porta; 
encima coloca a tumba e a estrela e sobor da outra fiestra a Cruz 
de Santiago rematando o muro cun grande escudo. Na esquina do 
muro do Tesauro está o busto en bronce do cardeal Martín de 
Herrera, agora de Benlliure. A escultura foi custeada por subscri
ción popular. 
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Cerra a praza a Casa do Cabido, obra de Fernández Sarela, 
que é a casa máis estreita de Santiago de Compostela , pois non é 
máis que a fachada , que a fixo o cabido da Catedral para adornar a 
praza. Na casa vive o pintor Mariano Tito Vázquez e nos baixos hai 
unha tenda e obradoiro de pratería. 

A praza foi lugar sagrado deica o breve de Clemente XIV do 
12 de setembro de 1772 que deixan en Santiago somentes a Santa 
Igrexa Catedral e a de Santa María Salomé. Creo que no muro de 
Santa María Salomé aínda se le a verba «Refugio». A praza deixaba 
de ser lugar sagrado. 

O cerre pola parte do nacente fórmano a esquina da Canó
nica e o Banco de España, solución dada por Menéndez Pidal ó pri
meiro proxecto da fachada . 

16 de agosto de 1992 



A UNIVERSlDADE DE SANTIAGO TEN AQUÍ A SÚA ORIXE 

CON ILUSTRES MESTRES QUE VlÑERAN DE SALAMANCA E ALCAlÁ 

DA PRAZA DE FONSECA Ó FRANCO 

A situación da praza de Fonseca, moi cerca das grandes pra
zas compostelás, fai que esta quede co nome de praciña, que don 
Ramón Otero Pedrayo describe como «plaza levemente arborada, en 
cuya composición entran las torres de la Basílica, que aquí, sobre 
casas modestas, parecen más altas, más desvanecidas en un apasio
nado anhelar». Posúe no medio unha fonte tipo de copón cerrado 
que bota a auga por catro bocas de caras pequenas. Arborada con 
camelias, que se salvaron dos ataques grazas á defensa que fixo don 
Celestino Sánchez Rivera, parece que son cinco as baixas producidas. 

A praza tivo como primeiro elemento decorativo o cruceiro 
de Ramírez, que o trasladaron dos Agros a este lugar, onde estivo 
deica o traslado ó espazo entre San Fiz e a universidade. 

A praza estivo proxectada máis ampla, pero rematou que
dando con xardín e fonte con asentos ó redor. O nome de Fonseca 
é un recoñecemento da cidade a don Alonso de Fonseca e Acebeda, 
benfeitor da cidade. Durante séculas , un individuo nomeado polo 
Concello, denominado Coquín ou Mullidor, ó toque de oración per
corria as rúas facendo soar unha campaíña «para que llame a las 
Avemarias y por las ánimas del Purgatorio y por la del Arzobispo 
don Alonso de Fonseca y que se guarden del fuego» . Este era o acor
do tomado no consistorio do 8 de xu llo de 1552, pagándolle por tal 
encargo 500 marabedis en atención a que o arcebispo Fonseca os 
librase do servizo ordinario. 

Preside esta praza a nobre fachada do Colexio de Santiago 
Alfeo, chamado Colexio de Fonseca en memoria do fundador. O 
edificio está construído tomando como soar central a casa onde 
naceu o arcebispo. Comeza a construción en 1532, sendo os mes
tres j ácome García e Alonso de Gontín guiados polos planos de juan 
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de Álava e Alonso de Covarrubias. De claro estilo renacentista, cons
ta de entrada central con porta de arco de medio punto con meda
llóns nos ángulos con personaxes barbudos e columnas pareadas 
nos dous carpos que ten a fachada. 

A primeira imaxe da dereita é a da Virxe dos Praceres, que 
tivo culto cunha luz permanente da que aínda se ven os puntos 
onde se cravaran os ferros de soster o farol. Ademais da luz, tiña es
molas de espigas de millo e outros froitos como trigo e centeo. Foi 
esmorecendo deica desaparecer totalmente o culto a esta imaxe da 
Virxe dos Praceres. A outra imaxe é de San Mauro , que se ten dito 
que debía ser Santiago Alfeo. Parece que é válida a opinión de Pérez 
Constanti, de San Mauro . 

No segundo corpo ten a fiestra que corresponde coa porta. 
Nos intercolumnios están as imaxes de San Pedro, á esquerda; San 
Paulo , á dereita; e os do interior son Santiago Alfeo, o da dereita; e 
Santa Catalina, a da esquerda . Quedan outras seis figuras no espazo 
que separa a porta da fiestra, separadas polo escudo de Fonseca, as 
cinco estrelas. Este estivo pintado, como tamén estiveron pintadas 
as imaxes, traballo que realizou por primeira vez Xan González. A 
fachada ten na parte superior as estrelas independentes. Diante da 
porta , para defendela dos carros, puxeron catro columnas, dúas 
grandes e dúas pequenas como as da lonxa do entón Hospital. 

Aquí comezou a Universidade de Santiago con ilustres mes
tres que viñeran de Salamanca e Alcalá, e no ano 1555 o visitador 
Cuesta separou o funcionamento do colexio do da universidade. 
Brillantes actuacións de mestres e fortes loitas, preitos curiosos e 
para cumprir os horarios constrúese a torre e colócase un reloxo 
e dúas campás que no seu día pasaron a sinalar as horas no edificio 
da universidade. 

Había unha boa biblioteca e gastaron moitos ducados en 
preitos de moi diferente significado. A historia do Colexio remata o 
18 de setembro do ano 1840. Perdeuse o mellor retablo que había 
en Santiago e as imaxes que tiña están agora na capela da Comuñón 
da Catedral. No retablo presidía Santiago Alfeo. 
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A LENDA DA RAlÑA SANTA ISABEL DE PORTUGAL 

A Raíña está domada pola lenda da Raíña Santa que peregri
nou dende Portugal, a súa terra, ó santuario do Apóstolo. A secular 
tradición asegura para ela o nome. O nome débese a outra raíña, 
porque o pai Lino Gómez Canedo atopou un documento no Tombo 
C da Catedral, do 25 de maio de 1169, dunha venda de Guillermo 
Pérez ó cóengo Diego Ordóñez do quiñón que tiña nunha casa na 
rúa Fome Regina, e a Raíña Santa Isabel veu, despois de quedar 
viúva de Don Dinís, no ano 1326. 

Merece ser mencionada a ofrenda de Santa Isabel ó Santo 
Apóstolo o día 25 de xullo durante a misa celebrada polo arcebispo 
don Berenguel. A ofrenda consistiu nunha coroa cuberta de pedras 
preciosas, os vestidos bordados de perlas e pedras preciosas que 
usaba nas cerimonias e festas reais , a vaixela dos días de festa no 
pazo real e panos de brocado bordados coas armas de Aragón e 
Portugal. A raíña, que fixo a viaxe en mula, detívose en Padrón 
e visitou os lugares de tradición xacobea. Dende o Humilladoiro ata 
a Catedral fixo o camiño a pé. O arcebispo regaloulle un bordón 
cuberto de chapas de prata e cobre e unha escarcela. Din que na súa 
man o bordón obrou varios milagres e apareceu na compaña dos 
seus ósos cando abriron o sepulcro. A Raíña remata nunha pequena 
praza que conserva a casa que foi capela do Hospital da rúa do Vilar. 

O xeneral Eguia castigou os blasfemos a pavimentar a rúa 
do Franco, o que deberon facer no remate da rúa porque diante do 
Colexio conservou os grandes seixos, como a subida da Rapa 
da Folla, posiblemente restos do camiño romano. 

EDLFlClO CON DONAIRE SANTIAGUÉS 

A praza de Fonseca dá á rúa do Franco, co nome co que 
xa figura en documentos do 1189 e 1194 e que provén da chega
da de franceses , ou francos, á cidade. Na rúa está a capeliña e a 
[onLe, ó lado. Aquí a tradición sinala como lugar onde pararon os 
bois co carro que traía o cadáver do Santo Apóstolo. Na capela 
celebrouse durante moito tempo a santa misa e a xente levaba 
auga que daban o día de Santiago, na mesma capela. A devoción 
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tiña moita fe nesta auga, que dicían devolvera a vista a moita 
xente . Foi reparada en 1850. 

Pasada a Travesía de Fonseca, que limitan a parede do anti
go Colexio dunha banda e da outra o edificio de Teléfonos, Correos 
e Telégrafos, a vella portada coa entrada para o edificio de Teléfonos, 
obra do arquitecto Candeira, ten ademais da cuncha e letras S.T a 
seguinte lenda: «En 1930/ se construyó este edificio/ en terrenos 
cedidos por el/ excmo. Ayuntamiento de esta ciudad/ a condición de 
conservar la portada/ de la casa grande que edificó/ el cabildo en 
este lugar a/ fines del siglo XV». 

Magnífico acordo que permite conservar a entrada dun pazo 
compostelán nun edificio que Candeira construíu con gran donaire 
santiagués. Na mesma rúa aínda quedan algunhas casas coa cruz 
potenciada e o piñeiro con S.M. 

A rúa do Franco remata na desembocadura da rúa do Vilar, 
e ambas as dúas dan á Porta Faxeira. Dende o Franco pásase a rúa 
do Vilar por dous calellos. O primeiro cruza a Raíña e o segundo 
cerca do remate. 

23 de agosto de 1992 



CON ANTERlORlDADE TLVO NOMES COMO MOEDA VELLA, 

DAS CAMBlAS E PARAÍSO 

ANDANDO POLA PRAZA DA INMACULADA 

Seguimos as nosas viaxes por Santiago e irnos dar unha volta 
á Catedral. A praza do norte, que ten o nome oficial de Inmaculada, 
é o remate da rúa da Acibechería e forma o adro de pequenas 
dimensións diante das entradas á Catedral e ó pazo arcebispal no 
norte da Igrexa. Chamouse de moitas maneiras: da Moeda Vella e 
das Cambias, por ser o sitio onde estaban os cambiadores, e parece 
que estivo nesa praza a fábrica da moeda da época de Xelmírez , ins
talada por Tandulfo, privilexio para as obras da Catedral. Tivo o 
nome de Paraíso , o da fachada da Igrexa. Na praza, á que se baixa
ba por unha escaleira, estaba unha fome monumental. 

Era unha fome ó pé da escaleira, tan admirable que en todo 
o mundo non se atopaba unha semellante. A pía era tan grande que 
collerían quince homes para bañarse. 

A pía era de pedra e no medio erguíase unha columna de 
bronce cuadrangular de sete caras. No remate tiña catro leóns polos 
que saía a auga, que era doce, nutritiva, sa, clara, moi boa, queme 
no inverno e fresca no verán. No claustro da Catedral hai unha peza 
da fome. 

Foi obra do tesoureiro Bernardo, que trouxo alía auga e rea
lizou a presenLe obra para remedio da súa alma e das almas dos seus 
pais. Fixo a obra na era MCLX o terceiro dos idos de abril, que vén 
sendo o día 11 de abril do ano 1122. Ata hai algúns anos houbo 
unha fonte, case podemos clicir fomiña, diante das casas que dan 
fronte ós xardíns, baixando á dereita. Para coller auga na vella había 
que subir dous chanzas. 

Na praciña ademais de cambiar moeda vendíase de todo: 
fardela de pelica de cervo, calzado, cousa moi necesaria polo moito 
camiño percorrido que traían, as típicas cunchas, pezas de acibeche, 



34 Polas catro témporas 

traballo que exercían os acibecheiros, que tiñan o seu gremio e non 
consentían que se traballase acibeche falso . En caso de que viñese 
unha partida que non collía a palla, o que quere dicir que non se 
imantaba, queimábano. Toda sorte de herbas medicinais, vendíanse 
tamén botas de viña, correas e cintos, e toda clase de recordos . 

No remate da rúa, que era o remate do chamado Camiño 
Francés, estaba o Hospital de peregrinos chamado de Xelmírez pero 
máis da Acibechería. Na súa portada e na mesma entrada había 
pequenas tendas de vendedores de acibeches. O Hospital deixou de 
cumprir a misión de atender os peregrinos no intre en que comezou 
a prestar asistencia no Hospital dos Reis Católicos. Don Alonso de 
Fonseca deulle outro destino: estableceu aló o Colexio Universidade 
e despois o Colexio de San Xerome, que estivo alí deica que a 
Universidade vendeu ó mosteiro de San Martiño Pinario o edificio, 
e como xa se sabía que ía ser desfeito a Universidade vendeu, para 
o caso, soamente o soar porque reservou os materiais e a portada, 
que foi trasladada ó novo edificio da praza do Obradoiro e alí se 
conserva. Parte do soar foi utilizado no ángulo do mosteiro para o 
edificio , pero o resto é xardín que está diante da fachada do medio
día , onde durante séculas estivo alí a botica, da que ata hai pouco 
había botame e andel. Esta fachada ten a súa escalinata e o grupo de 
San Martiño, o que partiu co pobre a capa e foi castigado a pasar frío 
espido , pero Deus mandou bo tempo e ese é o verán do San Martiño. 

A fachada da Catedral era a do Paraíso e sabemos ben como 
era polo Calixtino: dúas entradas con tres columnas de mármore e 
tres de pedra , é dicir, seis en cada porta . Sabor da columna central, 
e na parede, El-Señor sentado dando a beizón coa man dereita e na 
man esquerda un libro; ó redor do trono e como sosténdoo, os catro 
evanxelistas ; á súa dereita o paraíso e nel El-Señor rifándolle a Adán 
e a Eva polo pecado; e na esquerda está a expulsión do paraíso, ó 
redor moitas imaxes de santos, de bestas, de homes, de anxos, de 
mulleres, de flores e doutras criaturas, que non podo describir dada 
a cantidade. Sobar da porta da esquerda, no tímpano , a Anuncia
ción da Santísima Virxe María. Fálalle o anxo Gabriel. Á esquerda , 
sobre as portas están representados os meses do ano e outras alego-
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rías . Nas paredes, na parte de fóra, dous feros leóns, un á dereita e 
o outro á esquerda, miran cara ás portas, en perenne vixilancia. 
Arriba, nas xambas, os catro apóstolos benzoan coa man dereita e na 
esquerda levan un libro, benzoan ós que entran na lgrexa. Pedro 
está na entrada esquerda e na parte dereita e Paulo á esquerda. Na 
entrada da derei.ta están San Xoán á derei.ta e Santiago á esquerda. 
Sobor das cabezas dos apóstolos están esculpidos uns boi.s que so
bresaen dos limeis. Así era a entrada que había na praza do Paraíso, 
no norte da Catedral. Desta fachada non queda máis que o remate, 
que non é visible dende a rúa e a praza. Para vela hai que ir ó tellado. 

BARROCO FINAL E NEOCLÁSICO 

A fachada actual foi pensada por Sarela e Ferro Caaveiro no 
barroco final pero Ventura Rodríguez trazou as liñas académicas e 
saíu a traza neoclásica. As obras foron realizadas por un discípulo de 
Ventura Rodríguez, tan académico como o mestre, Lois Monteagudo. 

Ten dous carpos con catro columnas cada un e un ático 
onde colocaron catro figuras de diferentes crenzas sostendo a comi
xa. No remate deste frontispicio está a imaxe do Apóstolo Santiago 
de peregrino e os reis Alfonso II1 e Ordoño II , obra de Máximo 
Salazar. Nun pedestal, entre as dúas portas, está a estatua da Fe, 
obra de Gambino. Nos muros, e a pouca separación da porta prin
cipal, hai unha porta sempre fechada. Era a entrada á antiga parro
quia de San Andrés, agora agregada a Salomé. A parede para o 
poñente vai deica o muro da entrada ó pazo arcebispal, para o na
cente atópase o muro co pequeno campanario, unha espadaña e 
dúas campaíñas da Corticela, capela restaurada hai pouco . 

Nas casas da rúa da Acibechería vi.vi.u o Mestre Mateo. Tiñan 
un soportal para rúa semellante ó que remata a casa que dá á parte 
alta da praza da Inmaculada. Nos baixos dunha das casas aparece
ron anacos do antigo coro de pedra, obra de Mateo, presumo que 
debía ser parte do taller de Mateo. Na actualidade hai tendas , como 
nos tempos pasados, tanto na parte baixa como na parte superior, 
nalgunhas segue traballándose o acibeche que deu nome á rúa. 
Dende a esqui.na da rúa na parte alta da praza pode contemplarse 
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parte dos panos de cuberta coa cruz dos farrapos e da Torre do 
Reloxo, a da Carraca, cúpula da entrada de San Martiño, en cuxo 
primeiro patio pode verse unha artística fonte, obra de Fernando de 
Casas Novoa. 

No arco do pazo arcebispal hai restos do señorial pazo de 
Xelmírez que se poden observar dende a rúa. 

30 de agosto de 1992 



LEMBRANZAS DA COMPOSTELA QUE FECHABA AS SÚAS ENTRADAS 

ENTRE AS SETE DA NOlTE E AS SEIS DA MAÑÁ 

DA PORTA DO CAMIÑO A CERVANTES 

A Porta do Camiño xa di quen era: a porta de entrada na cida
de do Camiño Francés, o chamado Camiño por antonomasia. A lem
branza da Porta trae unha visión de seguridade. Cerrada ó anoitecer, 
como as demais, parece que xa podías durmir tranquilo, porque a porta 
de cerrar debía ser grosa, con boa fechadura e boas trancas de ferro. A 
realidade era moi diferente. A muralla, ademais de caer por calquera 
chuvia forre, estaba chea de broza, silvas e seguramente bos carballotes. 

Falando das murallas no século XVl, o informe de Ánxel 
Rodríguez González parece de divertimento: polo ano 1550 á pre
gunta de que portas necesitan reparo responde Sotomayor dicindo: 
«Las nueve porque aunque se habían puesto nuevas, eran como si 
no las tuviera, ya que sólo cerraban la mitad, quedando abierto todo 
lo que era arco». Nalgunhas podíase pasar por baixo e non eran sufi
cientemente forres. 

Tamén se coidaban os camiños. Dende a Porta do Camiño 
deica San Marcos de Arriba e de Abaixo, deica a leprosería de San 
Lázaro, repartíndose os gastos entre os habitantes de Santa María do 
Camiño. Os das Algalias e da Porta da Pena, o camiño ía deica 
Combarro e tiñan que pagalo os da parroquia de San Xoán. 

Con estas portas de forma tan pintoresca había que tomar 
providencia para non deixar entrar viño e saír pan pola noite. 
Mandaban que se cerrasen as portas dende as sete da noite deica as 
seis da mañá , pero a de Faxeiras e a do Camiño estarían abertas ata 
as dez da noite e volvían abrirás catro da mañá. 

Tamén había que cerrar as portas en tempo de pestilencia e 
tiñan que facer garda na Porta do Camiño os veciños de San Bieito, 
Santa María do Camiño e San Miguel. O día 10 de nadal do ano 
1599, no remate do século, acordan que, con motivo de facerse por 
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arde do arcebispo unha nova Porta na Algalia de Arriba, se lle fixe
se presente a comenencia de facer un pasadizo que comunicase coa 
Algalia de Abaixo. 

Na parede da casa da vella Porta, entrando, está colocada 
unha lembranza ó Camiño Xacobeo: pegado á muralla, á dereita, hai 
de antigo un vello camiño, a rúa de Entremuros. Os vellos muros 
transformáronse en soares e son as casas entre As Rodas e Entrernu
ros. A rúa remata na praza da Algalia de Abaixo. 

A pouco de seguir a rúa das Casas Reais vén o remate da rúa 
Travesa coa praza de Santa María do Camiño, o Santuario que pode 
chamarse de cobertura do longo Camiño que vén dende Francia, o 
derradeiro amparo nesta rúa na que viviu o poeta Eduardo Pondal 
nos seus tempos de compostelán como estudante de Medicina. A 
igrexa cuxos muros se adornan coas grilandas rococó da súa facha
da como un ramo de rosas do tempo amigo e italianizante dos 
pazos, como di don Ramón Otero Pedrayo. Ademais das grilandas, 
ten as columnas xónicas e un sinxelo rosetón. No interior hai que 
destacar o grupo da Adoración na parede lateral, a capela da esquer
da onde está o sartego con estatua orante do marqués de Camarasa; 
tamén a representación da Derradeira Cea de Naso Señor cos após
tolos que figura no seu día da Semana Santa. Son valiosas as imaxes 
que se veneran no retablo do altar maior. 

A praza ten comunicación dobre con Casas Reais e tamén 
con Sae se podes e con Oliveira , que tamén pasa á rúa principal. 
Nesta rúa o pazo dos condes de Friegue, coñecido co nome de casa 
da Favorita, pasou a ser propiedade de don Xosé Cotos López, quen 
pediu para facer o derribo da casa antiga e facer outra nova encar
gando da obra ó arquitecto Xosé Franco Montes. Na fachada amiga, 
so de dúas plantas, lucía o escudo protexido polo aleiro pasando 
con arco de medio punto por encima do brasón. 

A capela das Ánimas preside a praciña que leva o seu nome. 
É unha igrexa de gran devoción popular construída a fins do sécu
lo XV111 en estilo neoclásico. Dous pares de columnas de arde xóni
ca sosteñen o frontón que está rematado por unha cruz á que ado
ran dous anxos axeonllados semellando á igrexa de San Francisco. 
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O interior canta a paixón , marte e resurrección de Naso 
Señor nas capelas laterais, obra de Prado Mariño, que nos primeiros 
tempos de comezar o culto cantan que tivo que marchar de Santiago 
por estar representados moitos composteláns e hai que pensar que 
estarían representando papeis que non eran do seu agrado. 

PAZOS QUE FORON MORADA DE REl 

A igrexa das Ánimas está construída no que foi pazo de certo 
valor pala súa feitura e polo seu posuidor. O dono foi o Dr. Beltrán 
e nel pasaron uns días don Felipe el Hermoso e a súa dona, dona 
Juana, máis tarde Juana la Loca. 

Tamén foi importante o pazo dos Luaces cos correspondentes 
brasóns. Parece que nel tivo lugar un acto de acatamento a don Carlos 
cun beixamáns ó xeneral Gómez dos carlistas composteláns. 

Formando ángulo co pazo dos Luaces está o pazo de Fon
devila, que mandou construír en 1760 don Valentín Sánchez de 
Boado, previa ampliación do soar primitivo coa compra dunha casa 
que facía «punta coa principal do seu margado» e facía a compra a 
súa sobriña dona Margarita de Castro e Boado, casada co rexedor 
don Pedro Varela Fondevila. A casa pasou máis tarde ó marquesado 
da Vega de Gres, e foi o primeiro titular don Manuel Calderón 
Herce, fillo de don Saturnino Calderón y Callantes. A casa segue, 
despois de moitas reformas, co seu chafrán, a onde vén dar un bal
cón que está na fachada á rúa das Casas Reais, balcón que xa por 
dúas veces morderon na esquina os camións con moita carga, con 
algo tan alto que tropeza co balcón e lévalle un pedazo. Na parte alta 
do chafrán está o escudo. 

O pazo segue [ermoseando a praza que se chamou praza das 
Casas Reais deica que pasou ás Ánimas. É obra de Sarela, arquitec
tos que tiveron sempre a preocupación de ennobrecer os diferentes 
lugar s, prazas , rúas ou esquinais, que están estudados por María 
del Carmen Folgar de la Calle. 

Antiga casa é tamén a do número 20 co seu correspondente 
brasón . No brasón desLacan as armas dos Figueroas. O número 16 
é da Concepción, como se le na lumieira, e o 18 o da Catedral pala 
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cuncha. Con alegre galería figura a casa número 21 , da que foi pro
motor don Xesús Raposo no ano 1913. 

O pazo foi mansión compostelá moi importante e os Sarela 
cléronlle forma a moitos e tamén a casas máis humildes, que son 
moradas na ciclacle dos nosos días. 

Á rúa das Casas Reales ou Reais quixeron cambiarlle o nome 
polo do capitán Galán pero cleberon esquecerse da proposta e segue 
co nome que clebeu ter ele bastante amigo. 

13 de setembro de 1992 



NA PRAZA AÍNDA SE PODEN OBSERVAR ALGUNHAS VELLAS SEPULTURAS 
DE CANDO FORA CEMITERIO 

OS RECORDOS ENTERRADOS DA QUINTANA 

A Quintana é a praza do nacente catedralicio. Polo norte está 
a Casa da Parra, de abundante decoración barroca, seguida por outras 
dúas construcións de casas particulares de paredes lisas . No medio
día, a amiga Canónica que pertenceu ó Cabido e foi vendida cando a 
exclaustración. Na esquina do soportal que da ás Praterías tivo o seu 
taller durante moitos anos o grande artista, acibecheiro e gravador 
Mayer, a quena cidade concedeu hai pouco a Medalla de Prata. 

Na actualidade, a casa de Mayer é sede do ilustre Colexio de 
Arquitectos. No nacente está cerrada polo muro conventual de San 
Paio , con sesenta e cinco fiestras emeixadas onde viven as monxas 
bieitas, as benedictinas, que ocupan o mosteiro dende fins do sécu
lo XV, por xuntarse ós frades de San Pedro de Fóra e San Martiño 
neste mosteiro , e viñeron para San Paio, que antes se chamara San 
Pedro, as monxas que estaban espalladas por Galicia e outros luga
res. Cenan a praza polo poñente os muros da Catedral. 

Inda lembramos algunha árbore na praza que rematou o 
lousado no ano 192 7, e parte da pedra procede do arruinado mos
teiro de San Pedro de Fóra. 

Unha traballada escaleira de granito permite baixar do plano 
alto que vén do Tránsito da Quintana de Monos, por ser a praza un 
vello cemiterio, do que poden v rse aínda unhas cantas sepulturas 
diante da Porta Santa. Debaixo da escaleira están restos dunha cape
la , achegado ó muro conventual, un pozo de auga potable que 
noutros tempos estaría dentro do recinto conventual. 

A primeira pona, a máis meridional do muro que dá saída 
da igrexa para A Quintana, é chamada Pórtico Real, construído 
dende 1657 deica 1666 polo rnestre José de la Peña de Toro, que ó 
parecer foi quen presentou por primeira vez a frondosidade barroca 
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e sería este portal unha das primeiras obras que, por suposto, se 
vería amparada polas ideas artísticas do cóengo Vega y Verdugo, un 
home entusiasta da vistosa frondosidade barroca e, ó parecer, inca
paz de comprender a grandeza do románico e a espiritualidade do 
gótico. O Cabido viu detidamente o debuxo o día 8 de )(Ull.o do ano 
1657 «e visto o desell.o que se presentou para obra do Pórtico da 
Quintana, mandouse ó fabriqueiro, don Xoán Moreno, que poll.a en 
execución e sen levantar man esta obra denantes que ningunha », 
porque a porta que había «estaba con pouca curiosidade ao antigo». 
Sacaron para facer os cimentos mil cincocentos corenta e un carros 
de terra e mais cascallo. 

Consta de dous tramos, no p1imeiro está o grande escudo 
condecorado co toisón, e quizais por este escudo se chame Pórtico 

Real. O segundo tramo vai sobre a cornixa cun balcón e remataba 
cunha imaxe do Santo Apóstolo, agora non hai máis que a base. 

Por esta porta o 24 de xullo, véspera da gran festa, ó dar a 
primeira badalada das doce o reloxo da torre , saen para a praza o 
coco e a coca, e detrás os xigantes, que era preceptivo que desen tres 
voltas á praza e marchaban logo a percorrer algunhas rúas acompa
ñados polo santeiro da igrexa, ó mesmo tempo baixan á praza os 
cabezudos, que bailan uns compases de mumeiras e xotas que tocan 
unha pequena banda de música. 

Había que continuar o cerramento frontal da igrexa deica a 
Corticela, porque a igrexa por esta parte till.a «unha grande ábsida 
curva, en dous chanzas, que se adiantaba da recta dos brazos do 
transepto , tanto da ábsida ou oso como dos brazos brotaban nove 
absidiolas máis baixas, unhas circulares e outras poligonais». Esta 
xugosa arquitectura polilobulada debeu afearse non pouco coas 
incrustacións medievais de torres defensivas, capelas, casiñas de 
notarios e tendas, traducimos de Santiago de don Xosé Guerra 
Campos. Fíxose o cerramento, que foi decorado cunha artística ba
laustrada de forma nobre que se encontra nos balcóns da maior 
parte dos pazos galegas. No muro está a Porta Santa ou Porta dos 
Perdóns. Está no lugar da vella porta de San Paio. Está entre os 
muros das capelas do Salvador e a sancristía da capela da Azucena, 
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de San Xudas Tadeo ou dona Menda, pois de todas estas maneiras 
lle chama a xente. 

A Porta está sempre cerrada, tan só se abre o día 31 de nadal 
véspera do ano que o día de Santiago é domingo . A coincidencia é 
cada seis, cinco, seis, once anos, agora será Ano Santo en Compos
tela o ano 1993 e tamén será o fin de século, o 1999. 

«ABRID LAS PUERTAS DE LA CASA» 

A cada lado da porta, pola parte de dentro, hai unha figura 
cunha cartela na man. Di a da esquerda: Venient omnes gentes. Segue 
na dereita: Et clicent gloria tibi Domines. E na noutra cartela pode 
lerse: Ecce clomus Dei et porta Celi. 

En cada xamba da porta hai unha cruz aberta con punteiro, 
un paso estreito deica a praza. Esta porta está cerrada con reixa de 
ferro. No espazo entre portas está achegado ó muro de fóra un 
sepulcro con escultura xacente, brasóns centrais e esta indicación: 
«Armas antiguas de los Abraldes». 

Na parede, pola parte de fóra, están doce figuras de cada 
lado, colocadas dúas en cada casetiña, procedentes do antigo coro 
de pedra que era obra do Mestre Mateo. Algunhas teñen sufrido 
deterioración, por golpes ou pola grampa de ferro coa que os suxei
taron. Son venerables anciáns: profetas, patriarcas e apóstolos. Na 
parte superior, debaixo da cornixa, unhas rosetas de adorno proce
den tamén do Coro antigo. Sobre a cornixa están tres figuras: a cen
tral, co locada nun pequeno templete con arco de medio punto que 
está ocupado pola figura do Apóstolo, e en dúas fomelas, unha a 
cada lado, esLán os discípulos Atanasia e Teodoro. Son obras de 
Pedro do Campo. Todos eles comp01ien os vinte e se te cla Porta Santa. 

A apenura da Pona anta comunícase ó mundo enteiro e 
para abrila sae a procesión da igrexa polo serán e sitúase cliante o 
prelado. A Escota canta durame un espazo curto de tempo. A porta 
esLá cerrada con pequenas laxas. O prelado, co martelo de prata , 
que pasa logo a propiedade do Mestre de Cerimonias, dá un primei
ro golpe e ó mesmo Lempo li: «Abridme las puertas de la casa en 
que habita el justo». No segundo golpe di : «Entraré en tu casa, 
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Señor». E na tercei.ra di: «Abrid las puertas que el señor está con 
nosotros». O coro responde a cada unha das tres veces que canta o 
prelado e dá co martelo na Porta. Canelo vai a terceira derrúbase 
o muro , as xentes callen unha pedra pequena e lévana para a casa. 
Entrementres apartan as pedras e dous acólitos lavan con auga biei
ta e herba hisopo as xambas da Porta. Arredaclas as peclras, o prela
do colle a cruz, entra e axeonllado entoa o Te Dwm, e seguen can
tando deica o altar. 

20 de setembro de 1992 



A PRAZA DO OBRADOlRO TEN AS PARTICULARIDADES ARQUITECTÓN lCAS 

DE DISTINTOS SÉCULOS 

«UNHA DAS MÁIS BELAS DO MUNDO» 

Foron moitos os nomes cos que deseñaron esta praza: do 
Hospital, do Obradoiro, Maior, de Alfonso Xll e, de remate, volta a 
praza do Obradoiro, a fachada máis fastosa da basílica. Un catalán, 
Agustí Calvet, describe así a «quarta pla<;a, la mes gran de rotes, la 
monumental, una de les més belles del món, on s'al<;a, entre altres 
meravelles, la famosa fa<;ana de l'Obradoiro». E continúa dicindo: 
«Aquest és, realment, un dels conjunts arquitectonics més extraor
dinaris d'Europa , tan bo com els millors de Roma». 

A praza ten ademais a particularidade de non ser obra dun 
xenial arquitecto, é obra de varios séculas e cada un puxo a súa filo
sofía, deixou as súas ideas artísticas, que eran as que dominaban 
naquel momento. 

Cerran a praza: polo norte o antigo hospital, hoxe Hostal 
dos Reis Católicos; polo sur o edificio do amigo Colexio de San 
Xerome; polo nacente a fachada da catedral; e no poñente o Pazo de 
Raxoi. Cada un <lestes edificios responde aos estilos artísticos plate
resco , románico, barroco e neoclásico, respectivamente. 

Denantes de falar do hospital quero deixar a lista dos hospi
tais que habia en Santiago cando se funda, rematando o século xv, 
o Hospital Real. Figuran no folleto de don Ramón Baltar Domínguez 
da Exposición do ano 1968 polo Instituto P Sarmiento de Estudios 
Gallegos sobre La escuela médica compostelana: Hospital de Sisnado 1, 
de fins do século 1x; Hospital da Fonte Sequelo, establecido por 
Alfonso l de León no ano 1061 ; Hospital de Xelmírez, fundado nos 
derradeiros anos do século xi; Hospital de San Lázaro, fundado no 
ano 1149; Hospital de Santa Marta, ó redor da data anterior; Hos
pital de Xerusalén, fundado en 1175: Hospital de San Paio , no ano 
1195; Hospital de Salomé, do que se descoñece a data da fundación ; 
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e o Hospital de San Andrés, do ano 1446. Máis tarde fundáronse os 
hospitais de San Xoán, San Roque e Carretas. 

A fundación do hospital 

A figura compostelá que se presenta como peticionario ós 
monarcas dun hospital en Compostela é o deán don Diego de Muros, 
que nun parlamento expón as necesidades dun centro novo en todo 
canto a verba atinxe, pedras e homes que saiban a nova ciencia de 
curar. Finando o século , o 3 de maio do 1499 vén a Real Provisión 
dirixida ó moi ilustre deán, don Diego de Muros, nome que usou 
como pseudónimo don Celestino Sánchez Rivera , escritor e grande 
amante de Santiago. 

Di a carta fundacional: «por cuanto nos somos informados 
e certificados que en la dicha ciudad de Santiago donde concurren 
peregrinos e pobres de muchas naciones ... ay mucha necesidad de 
un ospital donde se acojan los pobres peregrinos e enfermos por que 
allí vienen en romería e por falta de tal beneficio han perecido e 
perecen muchos pobres enfermos peregrinos por los suelos de la 
dicha yglesia e otras partes ... mandamos para ello facer un ospital a 
nuestras costas ... e confiando de la fidelidad ... de vos Don Diego de 
Muros ... por la presente vos mandarnos e cometemos ... que vayades 
a la cibdad de Santiago e elijais e concerteis el sitio cerca de la igle
sia para facer e hedificar el dicho ospital con todas sus oficinas , 
corrales, huertas , vergeles, entradas e salidas», así di Manuel Lucas 
Álvarez en Hospital de los Reyes Católicos (G.E.G.). 

A praza está separada da parede do hospital por unha lonxa 
sinalada con columnas traballadas polo mestre Miguel; son iguais ás 
que estaban diante da entrada de Fonseca. Portada plateresca, porta 
con arco de medio punto e a cada lado nas pendentes os medallóns 
cos monarcas. Parece que Enrique de Egas, autor do proxecto do 
edificio, figura no medio de tantas figuras alí representadas. 

Sala Real 

Nas figuras do primeiro plano están representados Adán e 
Eva, xa fóra do Paraíso; nos carpos superiores santa Catalina e san 
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Xoán Bautista; e seguen santa Lucía e santa Isabel. Colocados en for
mación liñal, os apóstolos co distintivo do seu martirio. Unha ins
crición debaixo da cornixa. A inscrición en latín que traducida di: 
«Ü magno Fernando e a magnánima Isabel mandaron construír pa
ra os peregrinos de Santiago esta obra comezada no ano de El Señor 
de 1501 e rematada nun decenio». Encima, unha fiestra chamada da 
Sala Real por estar reservada para os reis cando viñesen de romaría 
a Santiago, sobre da fiestra a cruz potenciada, insignia do hospital. 

CANDO O HOSTAL ERA HOSPITAL REAL 

Os lados en fornelas , á dereita a Virxe co Meniño no colo , san 
Xoán Evanxelista e san Paulo , á esquerda O Divino Salvador, 
Santiago peregrino e san Pedro. Na parte superior seis anxos músi
cos tocando instrumentos de corda e vento, piares de apoio e de 
separación moi traballados. Sobre columnas xónicas, dúas aguias 
sosteñen coas uñas o escudo do hospital. 

Unha ampulosa cornixa está como amarrada á parede cunha 
cadea de preciosa cantería e unha vella lenda asegura que por ela os 
ingleses traían o mar a Santiago. Son barrocos os balcóns e adornos 
das portas, todo obra posterior porque a fachada estaba ruinosa e 
tiña perigo de caer. 

Viran a obra os especialistas Domingo Antonio de Andrade, 
mestre de obras da Catedral, e o aparellador Domingo de Barros. 
Non agradou o seu informe e mandaron vir a Pedro de Arén de 
Ourense, Antonio Rodríguez Maseda de Monforte e Alonso 
González , que estaba en Monfero; engadiron a Diego de Romay e 
tamén Andrade e Barros. Era preciso refacer a parede e levou a cabo 
semellante obra Fr. Tomás Alonso, que realizou a obra no ano 1678 
manifestando o empuxe barroco pero respectando toda a portada a 
valiosa cornixa coas súas gárgolas, algunha en atrevida postura 
semellante a outra peza do interior, quizais para gozo dos enfermos 
que saísen a ver o conxunto artístico do muro. 

Era costume amigo que pasase polo hospital a procesión noc
turna da Quinta Feira Santa, era de disciplinantes, e tivo que pasar a 
diúrna. Era abriga dos veciños limpar a rúa diante da porta. A praza 
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en noites festivas alumeábase cuns carros de billardas que se queima
ban en braseiros enormes colocados estratexicamente na praza. 

Recorelos ele hai cinrnenta anos 

Agora mm atardecer calquera pasamos sosegadamente pola 
praza e lembramos a estatua de Montero Ríos plantada por Benlliure 
no medio e medio da praza. Un recordo de festas de hai cincuenta 
anos, volvémonos para as torres e é algo así como se ouvísemos a 
Gerardo Diego, que estivo no soportal da rúa e mais no do concello 
a noite do mes de santos, con Ramón Martínez López e comigo. 

2 7 ele setembro ele 1992 



OS BALCÓNS DE SAN XEROME ERAN 

MAGNÍFICOS PALCOS PARA AS FESTAS 

ARREDOR DA PRAZA DO OBRADOIRO 

No mediodía do Obradoiro está San Xerome. No claustro 
hai unha inscrición que resume un capítulo de historia relacionada 
cos estudos. A inscrición di: «Año de 1652, el Claustro de la insig
ne universidad mandó reducir y trasladar a este sitio el colegio de 
San Hieronimo». Aquí constrúese o edificio e trouxeron a portada e 
outros elementos da derrnbada obra vella do Hospital da Acibe
chería. O edificio ten menos volume que os veciños pero ninguén 
protesta pola súa presenza no extremo que ocupa. 

Interesa lembrar que o Colexi.o era de estudantes pobres ós 
que os veciños, os colexi.ais de Fonseca, chamaban «Estudantes de 
pan e sardiña». 

A portada, unha «Obra mestra do antigo Hospital da Acibe
cheria», é de arco de medio punto, con molduras figurando falsas 
arquivoltas, no que se distribúen once pequenas figuriñas , dispostas 
en sentido radial. Seguimos ó profesor Caamaño Martínez, citado 
por Otero Túñez: «No tímpano hai tres grandes pezas e outras <lúas 
máis pequenas nos ángulos. A peza central é a Virxe e as outras 
clúas son santa Catalina á clereita e santa Margarida á esquerda. 
Completa o tímpano unha faixa semicircular ele baixorrelevos». 

«0 lintel describe unha liña ondulada no centro servinclo 
de ménsula pinxante a modo ele peat'i.a da Virxe . Sostén un escudo 
co brasón dos Fons ca. Sobordo anxo , un crecente de lúa no que 
a Virxe apoia os pés. No resto da cara inferior do lintel, baixorre
levos de anxos oas mans xuntas e nos extremos rostros de El 
Sa l va don>. 

Tendo en contaos golpes, fracturas, cambios e perdas de pe
zas, don Ramón Otero, cles¡)ois dunha detida observación, suxi.re 
que na ordenación podía descubrirse parte clun alfiz que enmarcase 
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«porta , fiestra i-escudo », como se atopa en moitos edificios civis do 
século xv. Nas xambas están as grandes esculturas. 

Na parte esquerda están Santiago, de peregrino, manto, 
túnica longa, sombreiro, coa cuncha, escarcela ou mochila tamén 
coa cuncha, libro cerrado e tachonado. Segue san Xoán Evanxelista 
e san Francisco. Na dereita está san Pedro, san Paulo e santo Domin
go de la Calzada. 

As figuras de san Pedro e san Paulo están sonintes, san Pedro 
coas chaves ben collidas e san Paulo coa espada. Santo Domingo ten 
unha igrexa na man dereita e para o lado esquerdo bastón en forma de 
Tau e sabor del unha ave, será unha galiña, como alusión ó gran mila
gre da ave, galo ou galiña, que cantou na mesa despois de guisada. 

Senda como era esta praza o lugar das festas , os balcóns de 
San Xerome eran magníficos palcos. Os colexiais de Fonseca que
rían que fose lugar reservado para eles. Non fallaron preitos por 
semellante pretensión. O edificio é na actualidade a sede do reitora
do da Universidade de Santiago. 

O nome da praza responde agora non ó lugar de traballo 
senón á fachada da igrexa. É a praza onde se respira o aire de 
Compostela a pleno pulmón. No nivel da praza está a entrada á cha
mada Catedral Vella e ó redor da entrada ordénase a escaleira, pala 
dereita e pala esquerda deica o pequeno adro. 

O Obradoiro varía a súa graza nas horas do día, e na noite, 
coa chuvia e co paso das néboas en pequenas masas , que noutros 
sitios chaman os burricos neboentos. 

Cerra a praza polo poñente o Pazo de Raxoi para Seminario 
de Confesores. Un letreiro que ocupa todo o longo do edificio canta 
a seguinte historia: «Principió la obra de este gran Seminario el año 
1766 y se concluyó en el de 1772. Lo hizo y dotó siendo señor y 
arzobispo de esta ciudad y arzobispado de Santiago el ilustrisimo 
señor D. Bartholomé de Rajoy y Losada doctoral que fue de esta 
Apostólica y Metropolitana Iglesia y comisario general de Cruzada. 
Nació en la vila de Pontedeume, provincia de Betanzos, el año de 
1690 y falleció en el de 1772. » As armas do prelado están represen
tadas nos ferros do balcón central. 



Arreciar da praza do Obradoim 51 

O Pazo é ele estilo neoclásico , ten 84 metros ele longo, ele 
dous corpos levantados sobre ele 25 arcos ele medio punto polo 
enxeñeiro Carlos l emans. Ten como remate un ático central ele 
forma triangular e clous semicirculares nos extremos. Coroa o ático 
central a esLaLua do Apóstolo a cabalo, obra ele Gambino rematada 
por Ferreiro por morte ele Gambino. No interior do triángulo, a 
batalla ele Clavija. 

No edificio esLá o Concello e as oficinas cleste, o Arquivo da 
cidade, a Presidencia da Xunta e Televisión Española. 

A TORRE ROMÁNICA DAS CAMPÁS 

Comecemos coa torre máis vella, a Torre das Campás, romá
nica coas clásicas pilastras e arquiños. Entre 1667 e 1670 levanta o 
corpo barroco José ele la Peña. No ano 1942 foi preciso abater 
o remate e a media laranxa superior, polas gretas que tiña. Cada 
campá ten o seu nome na Guía ele D. Xesús Precedo. Están estes 
nomes: Ángeles, Inmaculada e Santiago, Santa Salomé, María Bárbara, 
Santísimo Sacramento, San Pedro, Jesús, María e José, (cinco campás 
do carillón), Santa María Salomé, apóstolos Felipe e Santiago, Jesús 
Christus e San Andrés, logo a de Vacante, a de Kalenda, a da Oración 
e outras. Noutros tempos tocaban á alba e a vésperas, ás doce. Agora 
os barullos son tan fortes que non cleixan oír a voz das campás e per
cléronse tamén os ditos, o que din cando tocan . 

Fernando de Casas Novoa unifica as torres e comeza por 
facer un sa inete cunha estancia que na actualidacle vende recordos 
da cidade e da basílica. A fachada está como enganchada nas clúas 
torres. A da Carraca chámase así porque era para chamar a culto 
cando non podían soa r as campás nos dias da semana derradeira da 
Paixón. Atopándose os franceses no palio da Catedral , soou a 
Carraca, os soldados co idaron que eran campesiños e trataron ele fu
xir saltaron por onde viron un oco. Houbo moitos feridos ele con
sideración . Este é o chamado CombaLe da Carraca. 

A facha la esLá dividida en tres tramos que se corresponden 
coas tres naves . O portal ele ar o de medio punto con parteluz que 
remata coa bandesca e sobre ela a Cruz de Santiago; por encima un 
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grande escudo e superpostas dúas grandes ventás para dar luz á 
parte alta do Pórtico da Gloria e mais á nave central. Remata mm 

templete onde está Santiago en traxe de peregrino e dous reis, cun 
xeonllo apoiado. A cada lado, sobre esferas, dúas parellas de anxos 
coa Cruz de Santiago. A fachada fíxose do 1738 a 1750. Diante da 
escaleira, na mesma praza , e no pequeno adro, levantan a famosa 
muradela e fachada de pólvora de lucería e máis ou menos fortes 
petardos ou bombas , os famosos tronos das vésperas do Santo 
Apóstolo . 

No medio da praza e debaixo do soportal hai datas e nomi
nacións que fan referencia ós novos rumbos de Santiago en Europa. 

4 de outubro de 1992 



HOXE É LUGAR DE FESTAS, MÚSlCAS E LEDlC!AS, 

E TAMÉN DE MANlFESTAC!ÓNS POLÍTICAS 

PRAZA DO TOURAL, NA ENCRUCILLADA 

O Toural é unha praza de moitísimo tránsito, en pleno casco 
antigo da cidade, comunicada polo norte coa rúa do Vilar; polo 
nacente co cantón do Toural, que enlaza pala súa vez coa Rúa Nova 
e As Orfas para o norte e coa Porta da Mámoa para o sur; e polo 
poñente con Bautizados, que leva á Porta Faxeira e comunícase coa 
praza de Fonterrabía e coas rúas de Entrecercas e do Peso. O cantón 
ten soportal pala parte do mediodía. No número seis viviu o ilustre 
investigador don Xesús Carro García. 

A casa número dez foi dende o ano 1907 deica o 1921 unha 
exemplar estampa modernista obra do arquitecto don Xesús López 
de Rego , con «miradores de hierro apoyados en repisas formadas 
con viguetas de hierro , barandillas de rasilla en los huecos extremos 
y decoración del hueco central y de la coronación de la fachada ». 
Acompañan á descrición un gravado dos arquitectos Costa Buján e 
Morenas Aydillo. Tamén acompaña á da reforma feíta o ano 1921 
polo arquitecto M. Fernández Regal. O feíto é comentado así: «Cha
ma a atención que sexa outro arquitecto modernista da cidade o que 
achegue tanto eclecticismo á obra anterior». 

Ennobrece a praza pala parte norte o pazo de Bendaña, obra 
xa rematada no ano 1759. O terceiro marqués de Bendaña, don 
Andrés Vicente Piñeyro, solicita permiso do Concello para facer un 
cenador e galería na casa que posúe na Rúa Nova e parede que arri
ma á ele don Alonso Romero . Foi o arquitecto Clemente González 
Sarela, como pensou Murguía e clemostrou plenamente María del 
Carmen Folgar ele la Calle. 

A fachada consta de tres partes separadas por unha imposta 
lista. O centro da fachada está na porta alinLelada, con molduras e 
volutas; a clave está inclulda mm cilindro furado e forma como un 
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pinxante feito polo arco de medio punto que baixa para adorno da 
moldura furada. Sobor do arco a pirámide chega ó balcón. Na 
mesma vertical, escudo e Atlante. Son curiosos os ferros planos de
señados polo arquitecto , que corresponden a Sarela. Nas reformas 
desapareceu un pequeno xardín á porta dos carros e as cortes ainda 
conservan o plano no arquivo do conde de Canillas, o segundo 
dono do pazo. 

O pazo ten fachada para a rúa do Vilar, para onde hai tres 
bloques separados por pilastras. En cada bloque hai unha columna 
dórica nas que se apoian dous arcos de medio punto. A porta de 
entrada por aquí é alintelada e con adornos semellantes á da praza, 
as clásicas volutas de Sarela. Aquí, no tramo de soportal as vende
doras de herba , palla e outras materias pasaban parte da noite. Por 
iso o administrador do marqués de Bendaña, don Lois Xaquín 
Patiño, pídelle ó Concello que busque outro sitio pola dificultade de 
pasar de noite polo perigo de caer e quebrar unha perna , polos 
insultos e polo perigo de incendio porque en ocasións annan camo
rras e vai o farol parar ó medio da herba seca e pode ocasionar un 
incendio de graves consecuencias, porque podía prender o lume nas 
dúas portas do pazo e estenderse a outras. O consistorio do 11 de 
xaneiro de 1806 acorda «que se franqueasen aqueles soportais e se 
buscase outro lugar para o tráfico aludido». O marqués de Bendaña 
tiña trece persoas ó seu servizo, como figura no catastro. 

No ano 1719 o marqués de Bendaña promoveu litixio por
que pretendía eximirse do cargo de mordomo para sacar a procesión 
do Xoves Santo, procesión que fora de disciplinantes e que saía de 
San Francisco á media noite. Como había escándalos fortes e as 
medidas tomadas polos prelados apenas daban resultado , o marqués 
gañou un auto e despois de moitos acordos, sempre fracasados , o 
Consello deu orde de que a procesión saíse de dia e o Concello se 
encargase dos gastos. O pazo chega á Rúa Nova e os propietarios 
conseguiron cerrar en liña co amigo Colexio dos Irlandeses e as 
demais casas da beirarrúa. Autorizan o cerre ó marqués porque co 
cerre «se hermosea la calle y priva cualquier inconveniente y ofensa 
de Dios permaneciendo abiertos». O cerre está rematado por unha 
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clásica balconada. Nos salóns do pazo tivo a súa sede o Círculo 
Mercantil e agora pasou a propiedade do Concello. 

No n sabemos a orixe do nome da praza do Toural de 
Faxeiras. A nosa rnodestísirna opinión é dun posible cortello onde 
varias xeracións terían un touro reprodutor, o toural, o que se 
chama «O touro do posto». Hoxe a praza é lugar de festas, músicas, 
así en plural. Ten habido teatro, festa, ledicia e tamén manifestacións 
de ideas políticas. 

DOUS SÉCULOS PARA FACER A FONTE 

O día 30 de maio de 1584 fíxose a primeira petición dunha 
fonte para a praza do Toural de Faxeiras. Calou o conto e o 8 de 
maio de 1586 volven pedir a fonte para a que os veciños están vo
luntariosos a pagar cando menos parte dos gastos. En 1757 ofréce
se o alcalde don José Ignacio de la Vega y Calo con algún veciño 
máis a custear a fonte. Acéprase a proposta pero xorde de novo o 
esquecemento. No ano 1786 o marqués de Bendaña fai unha oferta 
igual á do alcalde Veiga e tampouco se fai semellante fonte. Tardaron 
máis de douscentos anos en traer a auga e facer a fonte. Don Pablo 
Pérez Constanti pon o triste comentario (precedente consuetudina
rio que en materia de reformas ou menor importancia se veu respec
tando relixiosamente na «brúmica» Compostela): «Glorioso Após
tolo, Señor Santiago, deféndenos de tan poltrón inimigo». As augas 
viñeron para o Toural por estar suprimido o Tribunal do Santo 
Oficio e a auga da que gozaba veu para a fonte. 

Querían os composteláns perpetuar a memoria do xeneral 
don Antonio Quiroga i Hermida, acordando o Concello que a praza 
e fonte se chame «Plazuela y Fuente de Quiroga». Comezou a cons
trución baixo as ordes do mestre de obras don Agustín Trasmonte. 
A fome tivo esta d dicatoria : «El pueb lo compostelano al restaura
dor de la Constitución política en 1820». Semellante título desapa
receu axiña. Un escultor fixo a escultura do xeneral e cun tridente 
na man era Marte, que adornou a fonte e deu personalidade á praza 
deica ser ambiada por un inexpresivo porrón . A don Xesús Carro 
dixéronlle que a esLatua a romperan. Hai anos Maside mostrou no 
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café Español un debuxo da fonte con Otero Pedrayo ocupando o 
pedestal en actitude de botar un discurso: a fonte debe ser restaura
da con Marte como estivo no seu pasado, representando a Quiroga 
ou sen ser Marte. 

Aí está a farmacia de don Antonio Casares. Un día saíu 
correndo da farmacia e meteuse na pía con grande asombro de can
tos estaban na praza. Casares estaba traballando con hidróxeno e 
veuse envolto en lapas e para apagalas tomou o baño que causaría 
asombro e, ó mesmo tempo, unha extraordinaria admiración. A 
obra de Pons foi para saír do apuro, non sei quen lle pediu seme
llante solución. 

1 de novembro de 1992 



A RÚA DO VLLAR, LUGAR DE ILUSTRES MORADAS COMPOSTELÁS, 

DESTACA POLA FERMOSURA DOS SEUS EDlFlClOS 

O NOBRE VAL DOS GABIÁNS 

A rúa do Vilar é a amiga Vallis Milvorum, o val dos gabiáns. 
Así aparece nos vellos documentos da Urbis Compostelle. Había o 
Vilar, que era onde se vendía o peixe, e a Cruz do Vilar sería a praza 
de Abastos e ocuparía algo das Praterías e das casas do Banco de 
España e da Casa da Conga. Comeza na rúa Arcebispo Xelrnírez e 
remata na porta Faxeira e na saída á praza do TouraL A rúa concen
tra valios dos máis fermosos edificios da cidade. A Casa do Deán é 
o pazo máis monumental de Santiago. 

A Casa do Deán foi feita con planos de Simón Rodríguez, 
quizais proxecto , porque os planos deberon ser de Clemente Fer
nández Sarela, que se ocupou da dirección da casa dende 174 7 dei
ca, posiblemente, o seu remate, polo menos deica o ano 1753 . Neste 
ano Antonio Rioboo y Seijas no informe que fai da cidade sinala que 
hai « fermosos edificios, singularmente a casa que acaba de facerse 
para hospedaxe dos bispos que veñen nos anos de xubileu a gañalo 
en nome dos Reís» . 

A fachada está composta de portada, balcóns, comixa e 
terraza. A porta centra a atención con marco moldeado e quebrado 
nos ángulos e no medio do lintel. ó lado do marco, rexas volutas e 
senllas placas sobre o lintel; no centro, o motivo xacobeo no resal
te, a cuncha e bordóns, sobresalientes pirámides con bólas e, no 
medio , unha gran ménsula cunha placa cuadrangular, apoiada con 
círculos, para que LOdo quede perfectamente ordenado. A copa, 
ménsula fornida que sostén o saínte, a viseira do balcón onde se ve 
a cruz no medio dos artísticos ferros. «Ü lintel xunta consigo tal 
cantidade de elementos que encerra todo o interese da portada e os 
seus vigorosos xogos de luces son, en parte, continuados polas suce
sivas ménsulas dos balcóns», como di María del Carmen Folgar de 
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la Calle. A Casa do Deán prolóngase coa terraza e os salóns do pri
meiro arco. 

En fronte, o arco do soportal da casa número dous, onde 
viviu no primeiro piso o gravador e acibecheiro Enrique Mayer Cas
tro . Os soportais desta banda consérvanse case deica o remate da 
rúa, parte da desaparición foi a comprendida nas casas que se xun
tan coas derradeiras da rúa do Franco. 

A casa sinalada co número onceé das máis modernas da rúa. 
Edificouse a petición de Ramón Aenlle Loredo e o arquitecto foi 
Xosé María Banet e Díaz Varela . 

Ramón Otero Pedrayo sinala varias moradas: «El número 15 
avanza con su recia y parca traza apoyada en arcos de lujosos capi
teles». O seu propietario , Jaime Varela y Gutiérrez de Caviedes, 
posúe documentación de casa e posuidores dende o século X.V. No 
baixo estivo a Imprenta Editorial Nós, que dirixía Ánxel Casal, que 
estivera nas Hartas 20 , nos baixos da casa onde vivía e traballaba o 
gran artista Camilo Díaz Baliño. 

Debe mencionarse o pazo de Monroy, cos seus brasóns e 
patio interior. Na primeira casa sen soportal viviu o xeógrafo Do
mingo Fontán. Esta casa ten miradoiros semellantes ós da praza de 
Cervantes. A seguinte é obra moderna e do arquitecto Xosé Caridad 
Mateo. Resolve con arco e capitel moi xacobeo e, coidadosamente 
afastados, colora Adán e mais Eva o escultor Alexo Caulonga. Foi 
restaurada a casa de Pedret, onde viviu e morreu don Paulina , crego 
e catedrático de Dereito Canónico na Universidade de Santiago, en 
cuxa Facultade de Dereito foi decano. Tiña recompilada unha histo
ria de datos con agudos comentarios, hoxe quizais perdida. 

Na rúa do Vilar está desde hai bastante tempo o Casino. A 
comezos do ano 1905, parece que polas festas do Entroido , mataron 
o estudante Enríquez Cadórniga, de Xinzo de Limia, mm salón de 
xogo na rúa do Franco. Otero Pedrayo , que veu naquel mes ele maio 
para Santiago, conta o que referían Cuevillas e Temes, os seus ami
gos ele Ourense. Os estuelantes parece que tiñan enviado pro testas 
ás autoridades, que non fixeron caso, e xorde a reacción, a revolta 
contra as casas de xogo. «0 mociño foi mono nun feo barullo ele 
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cartas nunha timba do Franco. Polo menos, o movemento da moci
dade foi unha rachadela dos veos da hipocrisía. Inda lucían xiados 
cabaleiros tafures e eran estimados. .. Coas bólas de billar como 
callaos en mans de pastores quebraron os xiados espellos embaza
dos do dezanove». E don Paulina canta como tiraron os mobles á 
rúa palas fiestras do casino e fixeron con eles unha gran fogueira. 
Castelao informaba aos seus pais nunha carta do suceso e da unida
de estudiantil, que se castigaban a un tiñan que castigar a todos. 

A este episodio de tristes feitos ternos que opoñer os máis 
ledos, como eran os paseos de moda, os bailes, principalmente os 
das festas do Apóstolo. Ás sociedades de recreo hai que sumar ade
mais clásicas librerías e algún café desaparecido hai anos. 

UN INCENDIO BAIXO SOSPElTA 

Hai que lembrar o grande incendio que se produciu na casa 
e torre do rexedor Francisco Gallos Abraldes, onde se gardaban por 
seguridade os papeis máis importantes do Concello na arca de tres 
chaves. Había nas declaracións certa desconfianza de que fara inten
cionado para destruír, precisamente, cenos documentos . 

O 7 de xullo de 174 2 destrúe outro incendio o Hospital de 
San Andrés, cuxa capela estaba na rúa do Franco. No incendio mo
rreron tres mulleres, dúas no lume e a outra ó caer na rúa á que se 
botou por unha fiestra fuxindo del. O edificio da capela inda se reco
ñece na rúa do Franco, na pequena praciña onde remata a Raíña. 

Estivo aquí o buzón de Correos coa boca permanentemente 
aberta e as oficinas deica que pasou ó lugar que agora ocupa. 

Ternos que citar a casa de Xoaquín Vaamonde, na que fixo a 
reforma Xesús López de Rego. Ten o seu brasón coas armas de 
Vaamoncle no escusón e as de Puga, Feixoo, Cabral, Cadórniga e 
Losada. Ten como pelador da porta unha cobra comendo un sapo, 
obra de ferro feito por Asorey. Os ferros dos balcóns, como outros 
varios, todos de gran valor artístico, son obra de Xenaro Tarrío Díaz, 
das que deben destacarse as da casa hoxe sede do Hispano. Estaba 
a forxa no remanso do calello de Entrerrúas. Os seus ferros artísti
cos están esparexiclos por moitos lugares de Galicia. 
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Remataremos con verbas de Otero Pedrayo, que tanto amou 
Santiago: «La rúa es a un tiempo noble y popular, pasajera y descan
sada» e faina comparable á Chausée d 'Antin no París de Balzac. Por 
aquí van as riadas das antigas peregrinacións, as solemnes proce
sións catedralicias e as da Semana Santa , foi lugar de paso da estu
dantina e lugar de encontro de hai algo máis de medio século. A luz 
setembrina dálle unha nova valoración a esta rúa camiño para o 
Lugar Santo. 

8 de novembro de 1992 



POLA PORTA DESTA PRAZA ENTRABAN TODOS OS VlÑOS 

QUE SE BEBÍAN EN SANTIAGO 

O MURO DE MAZARELOS É ALONGADO 

Praza de Mazarelos. É un dos recunchos da zona nobre que 
está' preto dunha das portas da vella Compostela. Por esta entraban 
os viños, como recorda aínda un bronce que alí se conserva. Moitos 
persoeiros da política e da cultura deixaron testernuños dos seus 
paseos polo lugar hoxe recordado. Don Ramón Otero Pedrayo, can
do veu examinarse a Santiago, acudiu de noite para pasear polas fir
mes pedras e recordar os tempos nos que o seu pai vivía aquí, como 
lle contara en distintas ocasións. Outro dos aspectos que mantén a 
praza é a estatua de Eugenio Montero Ríos, aínda que se atopa un 
pouco deteriorada polo paso do tempo e polo roubo dunha das figu
ras que adornan o pedestal. A mirada de Montero Ríos segue alta 
nesta zona da cidade que acolle <lúas facultades, a de Xeografia e 
Historia e a de Xomalisrno. Centos de estudantes pasan todos os 
días por unhas pedras con historia. 

Presumo que o norne de Mazarelos imponse ós de Gramá
ticos e do Instituto. Unha pequena praza arborada é soar da estatua 
de Montero Ríos, comunícase coa praza da Universidade, a rúa do 
Cardeal Payá, a travesía de Mazarelos, e conserva a vella porta do anti
go muro que defendía a cidade. 

A porta en cuxos muros perduran as letras que testificaron 
algo do pasado e nun bronce escrito o texto do Calixtino indicando 
que por esta porta entraba o viño quizais do país, o fino do val do Ulla, 
os rosados, os dos ribeiros, ben, os viños que se bebían en Santiago, e 
vale a pena lelo no seu latín: perquam pretiosus baccus venit ad urbem. 

Xa ternos <lito noutro lugar que pola Porta do Carniño me
tían de noite viño e sacaban pan. Parece que tamén se chamou praza 
do Mercado Vello. Tivo a súa fonte, que o Concello inaugurara con 
toda solemnidade, invitando ás autoridades e, aberro o paso da auga 
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correspondente, foron convidados todos con cadanseu vaso de 
auga, que beberon e todos eloxiaron. 

Casa de exercicios 

Don Calixto García Seoane contaba que apareceran unhas letras 
en lousas e algún estudoso presumía que se referían ó paso de Selim, 
pero tratábase da indicación do lugar de limpeza do cano da fonte. 

Cerra a praza polo nacente a antiga casa de exercicios para o 
clero da diocese baixo o réxime dos padres xesuítas , con dezaoito ce
las para os exercitantes, construído polo arcebispo don José del Yermo 
y Santiváñez, no soar dun convento de monxas. Loce na fachada os 
escudos que dan o mellor realce ao edificio. No escudo a indicación 
IN EREMO. 

No cerre do poñente destacan dúas casas, a que pertenceu ó 
médico don Pedro Pena cos seus brasóns, onde se manifesta un eter
no padecemento de amor expresado nestas verbas: «es tanto mi 
padecer, cuanto es mucho mi querer». 

A outra casa forma a entrada da rúa do Cardeal Payá. Foi o 
antigo Hotel Suízo, no seu tempo o mellor de Santiago. Un grande 
espárrago era o ornamento do comedor. Así cerca, pero xa na rúa do 
Cardeal Payá viviu don Xoán Vázquez Mella. 

Nunha pausada a fins do século pasado viviu de estudante 
o pai de don Ramón Otero Pedrayo e cando veu para examinarse 
don Ramón, en maio do 1905 , o primeiro paseo nocturno foi unha 
volta pola praza lembrando a estampa que o seu pai lle fixera da 
Praza, do arco e das noites con chuvia. 

E ternos que lembrar tamén a Rosalía, coa súa visión de Sar 
e da súa igrexa, que conta nos seus versos: «Orillas del Sar. A través 
del follaje perenne/ que oír deja rumores extraños/ y entre un mar 
de ondulante verdura,/ amorosa mansión de los pájaros,/ desde mis 
ventanas veo/ el templo que quise tanto ». 

Eugenio Montero Ríos 

A emoción vive nos recordos e esas vivencias contan o sau
doso espertar ó ouvir as badaladas do toque da alba que daban as 
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igrexas ó amencer. A Rosalía quedoulle ese soar que contaba como 
se cantan as horas dun reloxo que soan nun salón caseiro: «Oigo el 
toque sonoro que entonces/ a mi lecho a llamarme venía/ con sus 
ecos que el alba anunciaban/ mientras cual dulce caricia/ un rayo de 
sol dorado/ alumbraba mi estancia cumplida». 

É morador perenne da praza un compostelán ilustre, don Eu
genio Montero Ríos; naceu na rúa dos Xasmíns nun martes 13 de 
novembro de 1832, hai agora 160 anos, e finou en Madrido 12 de maio 
de 1914. A estatua, obra do escultor Benlliure, que esixiu que fose 
colocada na praza do Obradoiro e alí se instalou, e dende a súa inau
guración armouse unha guerra contra el que remata co armisticio de 
levala para Mazarelos. 

UNHA ESTATUA CON MOITO GARBO 

A estatua de Eugenio Montero Ríos é, hoxe por hoxe, o único 
monumento que hai no centro da praza. Para a historia quedan as 
loitas pala súa localización definitiva. Pero no presente destaca, 
sobre todo, a autoridade do morador, que ninguén quere cambiar. 

É o garbo da praza. Pero xa lle roubaron unha das figuras que 
adornan o pedestal. Debe saber todo lector que foi un liberal que a el 
se deben os edificios de San Caetano, construído no seu día para ser 
o mellar colexio de xordomudos de España, a Facultade de Medicina 
e o edificio do Parlamento, construído para Facultade de Veterinaria. 

Cando no ano 1924 chegamos a Santiago aínda estaba na 
pausada un estudante daquela facultade e, na cancela do norte das 
reixas, había un letreiro de letras grandes: «Consulta gratis» . 

Foi vivir ó seu pazo de Lourizán e frecuentou a tertulia do 
banco de pedra <liante da fannacia de don Perfecto Feijoo, pero 
seguiu atendendo a SanLiago. Podemos citar as achegas á Exposición 
de 1909 e, grazas ó seu saber, a Fundación de Figueroa durou ata 
estes derradeiros anos. 

Entre os moradores tamén ternos que citarnos, morando no 
mesmo Arco pala parte de fóra, na pequena praza entón, no ano 
1932, era taller de canteiros. Pasada a rúa de Santo Antonio hai que 
admirar o convento e igrexa das Mercedarias, levantado no antigo 
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colexio do Salvador, xa abandonado . A obra, custeada polo arcebis
po don Andrés Xirón, ten na fachada a preciosa estampa da 
Anunciación , obra de Mateo de Prado, feita en 1674. 

A igrexa, obra de Diego Romay, construída de 1673 a 1683, 
de planta de cruz latina, con admirable cúpula. Tamén eu lembro os 
toques de campás e as imaxes da Mercede , de san Xosé e de san 
Ramón. Si, tamén nós ternos saudosas vivencias daquelas xa afasta
das horas dos amenceres. 

15 de novembro de 1992 



A VELLA COMPOSTELA CINXlDA POLAS MURALLAS TIÑA SETE ACCESOS 

FAXEIRA, A PORTA QUE LEVA A PADRÓN 

No Codex Calixtinus figuran sete portas nas murallas para po
der entrar en Santiago. A primeira é a Porta Francesa; a segunda, 
a Porta da Pena; a terceira, Porta de Subfranibus; a cuarta, Porta 
do Santo Peregrino; a quinta , Porta Faxeira, que leva a Padrón; a sex
ta, porta a Sussanis; a sétima, Porta de Mazarelos, pala que chega o 
precioso viña. Falta a Porta falsa ou do Postigo, que deu nome á rúa 
do Pe)(igo. A Porta Faxeira é testemuña de moitos episodios históricos 
da vida compostelá. 

A Porta de Faxeiras, en plural, non responde a unha verba 
de xeito claro e, para velo con todas as razóns, reproducimos a nota 
que o meu amigo Abelardo Moraleja puxo na versión do Codex, feíta 
por el, Casimiro Torres e Xulio Feo, e con notas súas: «la S3 (p. De 
Falgueriis , 4ª en la versión gallega y "de Fageiras") es hoy la más 
conocida por ser la salida hacia la Alameda y la Herradura , pero su 
nombre latino supone falgueria, base del provenzal falgueria y cata
lán,falguera (helecho) , que da1ia en gallego lo mismo que en proven
zal y no fageira o su castellenización fagera; parece, pues de una 
falsa latinización, ya L. Ferreiro (V, 164, n . 3) da también la forma 
de faiarriis, quizá de Jagus, "haya". En una lámina del Viaje de Cosme 
de Médicis por España (1668-1669), edic. de ]. Pujol , lám. LXIX, con 
una vista de Santiago, se ve esta puerta con su arco de medio punto 
emre dos torr ones almenados, que fue demolida en el primer ter
cio del S. XIX» . 

Nós ternos que lembrar que no Codex indica que sae o cami
ño de Padrón, pala profunda crenza do dita: «Quen vai a Santiago 
e non vai a Padrón, ou fai romaría, ou non». 

A casa da dereita , saíndo das rúas, foi da familia Torreira e 
foi construida por Francisco Sarela con moi clásicos ferros dos bal
cóns (María del Carmen Folgar de la Calle, Los Sarela, p. 72 , n. 18) . 
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A comezos do século xx, na época da miña infancia , cando 
alguén deixaba unha porta aberta dicíanlle así: porta Faxeira, ruín 
cualificativo co que se adxectiva a calquera que debendo cerrar a 
porta a deixa aberta. 

Un dos personaxes que consegue escapar unha noi.te dun tre
mendo peri.go de morte foi o bispo Xelmírez. Os revoluci.onari.os 
puxeron lume á torre onde estaban a raíña dona Urraca, varios servi
dores, o bi.spo e varios colaboradores e familias. Xa asaltaran o pazo e 
roubaran canto descub1iran de valor. Prenderon lume á torre e as 
lapas foron subindo. Deixaron saír a dona Urraca e tan axi.ña como 
chegou á Quintana collérona, tiraron con ela na lama, rompéndolle o 
traxe, deixárona espida de pei.tos para baixo, ni.nguén tapou o carpo 
da raíña e unha muller acercouse a ela e feri.una cunha pedra nunha 
fazula. O bispo pasou cunha capa humilde e pui.do esconderse no 
tesauro da igrexa de San Pai.o, logo despoi.s de moi.tos pasos difíciles 
saíu da casa dos cóengos na compaña dun leal, Miguel, e movéndose 
apurados cunha lúa que alumeaba a praza chegan á casa do cardeal 
Pedro Gundesíndez, descansan e saen para a rúa do Vi.lar, van arma
dos Miguel e dous homes máis. En chegando á Faxeira (Vicus 
Fagarium) e á rúa do Vi.lar (Valle Milvorum), vironos os sentinelas que 
estaban tombados a un e outro lado e dixéronlles berrando: «Quen 
sodes?, Onde idesl , Que buscades?». E responde un por i.ndicaci.ón 
do bispo: «Irnos ás aforas a explorar e prover, non sexa que os i.nimi
gos asalten de improviso a cidade. Tempo é este en que debedes estar 
espertos e vixiar, é hora de moverse dunha parte a outra; vós, que 
facedes aí quedos? Como vos entregades ó descanso? Erguédevos. 
Andade e vixiade con máis coi.dado» . Ó mesmo tempo que falaban 
pasaban a trincheira, a zona de peri.go . Foron apurados deica afonten 
quercus , un lugar chamado Carballo inda hoxe. 

Na casa da dereita, saíndo, unha lumiei.ra ten a agu ia e as 
datas. Outras casas da rúa do Vilar teñen o piñeiro e outras a cun
cha; unha das últimas que conserva o soportal ten esta curiosa indi
cación: «Esta casa/ por el norte/ es de la cofradía/ de los Clérigos de/ 
nuestra Señora/ de la Concepción» . Está na casan.º 76: na casa da 
Porta di.cían que vivira o verdugo . 
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Os vellos muros están indicados na rúa Entrecercas, onde 
algunhas vivendas eran dobres: unha para esta rúa e outra para a 
que hoxe se denomina avenida de Figueroa. Case todas teñen dobre 
numeración. 

A praza de Fonterrabía, aberta para a rúa da Senra , comuni
ca con Bautizados e as rúas Entremurallas e o calello do Peso. Na 
praza, na casa onde está o café Gaiola, tivo a súa central a empresa 
Castromil coas liñas a Vigo, Ourense, Ferrol, A Coruña e Noia. A 
empresa comezaba o desenvolvemento. 

UNHA UORTA ENTRE COLEXIAIS 

Algunhas mulleres que vendían froita ou outros froitos pro
cedentes da campiña sentábanse baixo o arco. Un día de feira, o 27 
de xullo de 1739, feira de avoengo por ter cerca a festividade do 
Apóstolo. Son as nove e media e, pola rúa do Franco para saír á 
Carballeira de Santa Susana, vai o colexial de Fonseca Francisco 
Pardiñas Villar de Francos, colexial hóspede, acompañado polo 
familiar Manuel García, natural de San Martín de Meis, que sobe, 
por orde do seu señor, á casa de Félix Pérez Purrúa convidándoo a 
dar unha volta pola feira. Xúntase ó grupo Martín de Zúñiga e así 
diríxense á porta. 

Debaixo do arco está vendendo froita María Felisa de 
Rigueira, casada con Xosé Pedrido, mestre da obra prima. Parola coa 
froiteira Isabel de Campelo, que se dirixe ó forno que hai preto da 
porta, quizais sexa o mesmo forno que inda funciona na actualida
de. A estampa tan saudosa cambia brutalmente. 

Os colexiais de San Clemente están a matar cos de Fonseca 
por levar o título d Maior, titulo que por riba de todo queren posuír 
os de San Clemente. Entran pola porta Xosé de Leis e Xacinto de 
Parga, clementinas, e para disputar as preeminencias detéñense dian
te de Pardiñas sen deixalos pasar. Pardiñas con acento grave dilles: 

- Cabaleiros, non ha de haber máis cortesía no pasar? Pois 
hai camiño dabondo. 

- Para que esa bagatela? Pregunta varias veces Pardiñas, e 
sempre con boas formas . 
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Parga encolerizado, responde: 
- Pois, señor, polo mesmo. 
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Ó rematar a expresión agarra a Pardiñas polo roupón e ó seu 
compañeiro Leis polo pescozo, dándolle golpes e empuxóns que lle 
fixeron caer o bonete e a perruca, sentíndose avergonzado en lugar 
de tanta concorrencia. 

Interveñen as xentes que se atopan na porta, temendo ver a 
Francisco Pardiñas metido nunha cesta de froita dun bofetón cle
mentina. Unha testemuña declara que do primeiro golpe incrustou
no nunha cesta. 

Tamén o paxe de Pardiñas sufriu a rotura total da sotana, 
pala man de Lens , que lle deu senllas puñadas e meteulle dous dedos 
na boca arrimados á parte dereita forcexando para racharlla e fíxolle 
deitar moito sangue. Ó mesmo tempo Xosé de Parga colleuno polos 
pelos e entre os dous déronlle de puñadas, na cara e no carpo, e 
engade o paxe que o matarían se non terzaran xentes que presencia
ban a pelexa. E todo por vaidade. Foron castigados a desterro. 

22 de novembro de 1992 



UN DOS MÁIS COÑECIDOS EDIFICIOS, O TEATRO PRINCIPAL, 

PECHABA DURANTE O CURSO PARA NON ENTRETER ÓS ESTUDANTES 

COMPOSTELA É SEÑORIAL NA RÚA NOVA 

A Rúa Nova é unha rúa señorial que se coñece dende o sécu
lo XII co nome de Vicus novus. Comeza a rúa na baixada de Xelmírez 
con casas de cachotes de granito na esquerda e na dereita unha cere
ría e a casa chamada da Balconada e tamén dos Xesuítas. Nesta casa 
vi.vi.u e morreu dona María Francisca Isla e Losada, irmá do famoso 
P. Isla, que era no seu tempo unha das mulleres máis célebres polo 
seu saber e pola extraordinaria facultade que tiña para ditar un 
número grande de cartas a un tempo e atender, sen interromper o 
ditado, a outras causas da reunión. Era cualificada de «Musa Com
postelá» e «Perla Gallega». 

Nunha das primeiras casas, no número 5, tivo o seu taller de 
marmorista o escultor Eiroa, que merece unha rúa nos ensanches, 
quizais por Sar. 

Dúas casas chaman a atención, a das Pomas e o pazo do 
marqués de Santa Cruz de Ribadulla. Ramón del Valle-Inclán 
estimaba para vi.venda a das Pomas, que é obra de Diego de 
Romay, como nos mostra o traballo de Ríos Miramontes, publica
do en Compostellanum, pero tanto Otero Pedrayo como García 
Iglesias presumen que debeu ser Andrade supervisor e conselleiro 
de Romay. 

Diante , sen soportal, ocupando o seu espazo o bloque maci
zo do edificio de tres portas, as laterais teñen tornarrodas para 
defender o tranquei.ro da porta da roda do carro. O vello pazo tiña 
soportal pero o 17 de mai.o de 1803 o marqués prega ó Concello 
permiso para facer unha nova parede e con novo estilo a fachada do 
novo pazo. E velaquí a resposta que lle dá o conde de Priegue e que 
xa publicou Xesús Carro: «Hallo conforme el buen aspecto al públi
co con motivo de esta obra se suprima el enorme soportal que de 
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antiguo conserva dicha casa. Deberá ésta guardar línea recta con la 
que ya antes de ahora concedió VS. al platero Picul.» 

O capitán xeneral manco 

A guerra contra os franceses levou a juan Ignacio de 
Armada Mondragón, III Marqués de Santa Cruz de Ribadulla, bri
gadier, a ser o que mandou ós estudantes que o aclamaron ós gri
tos de «Viva nuestro jefe!» 

Armando Cotarelo en Palladis Tyrones describe «inmensa 
mole de grandiosa sencillez con anchuroso frontón blasonado y 
hermosa corona volada, nueve huecos rasgados en cada piso y tri
ple balcón de hierro en el principal». Ferros moi artísticos ten no 
central o brasón: dous dragóns enfrontados cos rabos entrelazados 
e as letras IBAN en xefe, o B entre as fauces e NES en punta. No 
escudo do frontón, cuarteado, están as armas de Zubieta e dos 
Eremuzqueta. 

En 182 4 instalouse no pazo a Capitanía Xeneral sen do capi
tán xeneral de Galicia Nazario Eguia, home recto que atendía a que 
todos cumprisen co seu deber, e por iso obrigou a dous escribáns, 
por «descoidos», a traballar, e tiveron que varrer o cuartel e outro 
tivo que ser partidor de leña un día. Non sabemos que «descoidos» 
lles pasaran. E o 29 de outono de 1820 recibiu un paquete selado 
en León dun centímetro de groso e a indicación Reservadísimo e ó 
comezar a abrilo estoupoulle nas mans e perdeu a dereita na súa 
totalidade e varios dedos da esquerda. Todo foi dar contra o teito 
do cuarto e o manchón do sangue conservouse deica hai pouco 
tempo. Era a primeira bomba enviada por correo e chamábanlle un 
vesubio. Eguia queda mutilado pero inda toma parte na guerra ca r
lista ó lado de don Carlos, con quen marchou a Francia e regresou 
cando foron indultados por Isabel II. 

O pazo seguiu prestando servizo para o desenvolvemento 
da vida cidadá, gozando da gran comodidade co seu patio dispos
to para recibir carrozas. 

Na Rúa Nova o conde de Jimonde mercou unha casa para 
instalar nela unha escala de debuxo gratuíta , porque desaparecera a 
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da Sociedade Económica. Podería ser á que lle corresponde o nú
mero 15. A escala durou deica o ano 1809. Foron profesores o pra
teiro e gravador Luis Piedra , o pintor Plácido Fernández, Francisco 
de la Peña, Ramón Pérez Monroy e os arquitectos Melchor e Manuel 
de Prado. A escala tiña o seu regulamento, que era unha perfecta lec
ción de urbani.dade e cortesía. Comezaba así: «Todo alumno , luego 
que llegue a la puerta de ella, sacará su capa o capote y lo echará 
sobre el brazo izquierdo; con la mano derecha sacará el sombrero o 
la montera y dirá: "Alabados sean los nombres de Jesús y María"» . 

Xa celebrou o seu centenario o edificio do Teatro Principal, 
o máis antigo do seu xénero en Galicia. Acaba de ser restaurado con 
grande acerto. Durante moito tempo estaba prohibido representar 
obras durante o curso académico para non entreter ós alumnos. 
Houbo teatro durante os meses de sanxoán, santiago e agosto, case 
todos os días. Cantouse ópera, zarzuela, interviñeron as tunas, os 
afeccionados e os políticos. Nun quiosco da Alameda no ano da 
Exposición de 1909 comezou o cine da empresa Fraga e logo dende 
o Teatro Principal, pola mesma empresa. 

A igrexa de Salomé afianza a estampa máis clásica da Rúa 
Nova. No pórtico inda se le «Refugio» e son delicadas esculturas á 
Virxe do O, á Virxe co Meniño e ós anxos, os canicelos e os capi
teis presentan a estampa románica e na parte posterior o Agnus Dei 
completa o donaire románico , e o barroco na graza do campanario. 

OS FINOS SARAOS DOS FIDALGOS 

Os fidalgos teñen os seus pazos e neles organizaron finos 
saraos con música de piano e clavicémbalo ou clavicordio. Destaco 
o pazo de Ramiráns, hoxe da familia Harguindey. Foi Colexio dos 
Irlandeses, inda se conserva unha imaxe de san Patricio , de pedra, 
de tamaño natural e bastante mutilada . 

A comezo de século era unha pausada onde parou Ramón 
Otero Pedrayo, que escribe dela «boa xente, patrona solemne e gasa
lleira cos estudantes, que había de "moi boas familias" segundo ela 
chcía . Estaban o herdeiro da casa de Valladares, Pérez de Castro, fino , 
calado, "gomoso", e o aberto e estoupante de comentares e risadas , o 
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fillo de Eladio de Lema. Presidía a mesa , moi inzada de boas man
tenzas, un crego vello, fino, branco, o señor Pato, beneficiado da 
Catedral. Alporizábase ao só nome dun cóengo seu inimigo». 

Na lumieira da casa que remata da Rúa Nova para o calello 
de Entrerrúas está escrito «R I. Universidad». No soar desta casa 
estivo o Estudio Vello, do que foi mestre e administrador Pedro 
Vaztierra, coñecido sempre por Pedro de Victoria, que trouxera 
Diego de Muros para dar lección de Gramática co soldo de 25 000 
marabedís, con amplas facultades para rexer, explicar e exercer a 
cadeira, e ensinar e instruír ós escolares. O primeiro documento 
que firma é do 16 de marzo de 1508 e o derradeiro leva data do 5 
de novembro de 1541. Home vaidoso , titulábase nos derradeiros 
anos da súa vida catedrático e colexial do Estudio e Colexio de 
Santiago. 

Remata a Rúa Nova no cantón do Toural e ten de casas de 
remate na esquerda a casona que mostra como nota heráldica un 
escudo co símbolo xacobeo, unha gran cuncha, e na outra beira a 
terraza do pazo de Bendaña, co seu escudo. 

29 de novembro de 1992 



O ACTUAL PAZO DE XUSTIZA, ANTES DE AMARANTE, 

ACOLLEU O ATENEO LEÓN Xlll 

DAS ALGALIAS Á RÚA DA TROlA 

Irnos falar das Algalias e das súas prazas. Relacionada co 
nome podemos lembrar aquí a indicación en resposta de Don 
Quixote ós mercadores que están dispostos a dicir que é verdadeira 
a beleza de Dulcinea del Toboso inda que ó mostrarlles o retrato 
sempre observasen que é torta dun ollo e do outro «lle mana ber
mellón e pedra axubre». Don Quixote responde irado «No le mana, 
canalla infame, no le mana eso que decís sino ambar y algalia». Na 
Colección Aubí de Clásicos e Ensaios, na edición do Quixote feíta 
por Juan Alcina Franco figura esta nota: «Ambar: betún de olor deli
cado ... Algalia: sustancia olorosa». 

Deixemos o agradable aroma e observemos que a Algalia de 
Abaixo ten a súa praza no remate frontal da rúa que dá ás Rodas, e 
vén dar a ela a de Entremuros. Por un calello comunica coa praza de 
San Roque, polos Truques coa Algalia de Arriba e por outro paso coa 
praza de Salvador Parga. Comeza nas Casas Reais. 

Ocupa o número 24 o gran pazo de Amarante, cunha gran
de entrada e señorial escaleira interior, de pedra e dobre. As paredes 
que dan para o sur quedaron á espera de seguir o muro que pode
ria chegar á capela das Ánimas, onde os residentes no pazo terían 
unha tribuna para asistir ós oficios que se celebrasen na igrexa. 
Pertenceu ás nobres familias de Amarante e de Camarasa. A entrada 
do edificio esperaba a realización da grande obra. O escudo estu
douno María del Rosari.o García Lorenzo no traballo «Heráldica neo
clásica compostelana con tenantes y soportes», publicado no Boletín 
de la Universidad de Santiago de Compostela no ano 1958. Fan custo
dia das nobres armas dous dragóns alados. Está timbrado coa coroa 
de marqués que presta homenaxe ó cáliz coa sagrada forma. 
Comezando pola esquerda do observador figuran as armas dos 
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Sarmiento, trece roeis; e dos Meira, sete roeis; a continuación o ape
lido Mendoza, cuarteado en sotuer, primeiro e cuarto de sinople, 
coa banda de ouro cargada coa cotiza de goles, dez paneis de prata 
postas en tres paus e unha en punta polo apelido Hurtado, e bordu
ra xeral de ouro cunha cadea de azur. Á dereita, as armas dos Arias, 
Gaioso e Cabos. As de Ozores, un león rampante en campo de goles 
cunha espada de prata cruzándolle o peito. E no derradeiro cuartel, 
os Bolaño. 

O ateneo 

No pazo estivo o Ateneo León XIII , cuxo primeiro presi
dente foi Luis Rodríguez Seoane, que fundou en Pontevedra o 
periódico El País. Era un home totalmente incluído no grupo dos 
que dalgunha maneira podemos considerar románticos. Rexorde a 
fala galega e a escritura. Por isa o Ateneo trata de fomentar a cultu
ra e nel celebráronse conferencias e actuacións teatrais. Seoane per
tenceu á Escala Médica Compostelana e o ano 1880 publica Varela 
de Montes y la Escuela Médica de Santiago. A esta Escala Médica per
tenceu o ilustre médico don Miguel Gil Casares, que foi morador do 
Pazo, e lago o seu fillo , don Xoán Gil Armada, marqués de Figueroa. 

Como institución estivo varios anos a Academia Méndez 
Pelayo, de primeira e segunda ensinanza. Era colexio legalmente 
recoñecido , onde fun profesor. Na actualidade é o Pazo de Xustiza. 
Fronte a el están as armas dos Amarante: un escudo con soportes 
timbrado con coroa de marqués, que presta homenaxe á cruz dos 
Rivadeneira. Escudo partido. 

Na esquerda do observador, as armas dos Cabos, 5 leóns 
rampantes , de ouro, cornadas tamén de ouro e pastos en sotuer. Á 

dereita, tres bandas de azur, que se alternan con tres troitas raiadas 
dos Gaioso. 

Debemos destacar tamén a casan.º 29 co seu beirado e patio 
modelo de casas da cidade. Moitas tiveron que ser modificadas por
que estorbaban o paso de carros grandes. 

Forma parella coa rúa que deixamos a Algalia de Arriba. 
Comeza nas Casas Reais coa praza de Cervantes e palas Casas Reais 



Das Algalias á rúa da Troia 75 

coa Porta do Camiño. Remata na praza de San Roque e na rúa das 
Rodas. Comunícase coa outra Algalia, coa praza de San Miguel, 
Atalaia, Hospitaliño, Porta da Pena e Santa Cristina. Posúe dúas 
pequenas prazas: a primeira cerrada polo ángulo da Casa Gótica, 
hoxe Museo das Peregrinacións, e a segunda, no remate da rúa . 
Forma parte do camiño norte-sur, que vén dende o Cruceiro da 
Coruña e pasa por San Caetano, Santa Clara, San Roque, Algalia 
de Arriba, Cervantes, Preguntoiro, Cinco Calles, Caldeirería, Orfas e 
Porta da Mámoa. Xa fóra das vellas murallas , segue polo Hórreo. 

Na casa sinalada co n. 0 11 seguimos o traballo de García 
Lorenzo; os propietarios vincúlanse ó señorío xurisdicional de 
Barrantes, nome de moita categoría na política da fin da monarquía 
de Alfonso Xlll. Así quedan fundidos os apelidos Malvar Becerra e 
Armesto. O escudo con helmo é acuartelado , con escusón sobre 
o todo. O apelido Temes está composto no primeiro e segundo cuar
tel, tres barras no primeiro e atado no segundo. 

No terceiro cuartel están as armas de Soutomaior, semellan
te ós Saavedra, pero sen bordura e coa faixiña de ouro, que está 
entre os escaques, mudada de sable. No derradeiro cuartel o apeli
do Trasmonte, e no escusón os Andrade, banda de ouro engolada en 
cabezas de dragóns, que pode levar ademais bordura de prata e o 
lema Ave María Gratia Plena en letras de sable. 

AS CAMPÁS DE SAN XOÁN 
Gardando ceno paralelismo coa Algalia atópase o calello de 

Xerusalén. Comeza onde remata o soportal da praza de Cervantes e 
vai. saír á praza de San Miguel. Debe o nome á existencia dun hos
pital denominado ele Xerusalén ou dos Armenios, situado nas pri
meiras casas que daban á rúa da Troia , na actuali.dade a casa de 
Frai.z , número 10 da Troi.a . Aínda ten luces ás dúas rúas. 

A rúa da Trola é unha rúa estreita e pequena e moi. famosa 
por contar unha historia con cenas agudezas de epi.sodios estudan
tís acorridos nunha pausada e paseados por Pérez Lugín nas páxi
nas da novela La casa de la Troya. A casa , que foi pausada, está des
tinada a Museo da Tuna da Universidade compostelá. A rúa da Troia 
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comeza na Acibechería e remata na Fonte de San Miguel. Saen dela 
as rúas Campás de San Xoán e don Abril Ares, denantes dos Bri
llares. Na das Campás de San Xoán está o seu sitio a espadana, pero 
fallan as campás. 

As campaíñas deberon levalas para o mosteiro de San 
Martiño e non seise estarán colgadas no campanario. Confeso que 
dada a situación do campanario, inda que repeniquen, que estou 
seguro que repenican moitas veces, eu non me dei canta da súa 
sonoridade. Parece que atinxen ceno son misterioso que tivo a sorte 
de ouvir a unha mulleriña un gran periodista , antigo cronista da 
cidade, don Celestino Sánchez Rivera, e anotou coidadosamente os 
seus dicires , que figuran nas súas Notas Compostelanas e así é a letra 
que anotou don Celestino: «Las campanas de San juan,/ desde que 
están en San Martín,/ no cesan de decir dan din,/ siempre repiten 
din dan/. Y diz que así siempre estarán,/ repitiéndolo hasta el fin:/ 
que nos quiten de San Martín/ y nos lleven a San juan». 

20 de decembro de 1992 



CALQUERA BO CATADOR QUE SE PRECE COÑECE QUE NA ZONA 
HA! UNHA TABERNA CON VIÑOS MOI GABADOS 

FONTESECA, PRACIÑAS E RÚAS 

A pequena praza de Fonteseca é unha praciña pola que pasa 
a circulación de automóbiles en forma de cruz. No norte ten a rúa 
do Castro , unha das máis pequenas da cidade, e a de Entrepraciñas 
que vén; no sur a praza da Universidade; no leste a travesía para San 
Fiz de Solovio e para o poñente está a Caldeirería. A praza de 
Fonteseca forma parte da zona máis amiga do poboamento prerro
mano, que formando un longo antecastro chegaba a Castrón Douro. 
Fai supoñer isto o nome relacionado cos tesouros máis ou menos 
encantados gardados por moradores tan misteriosos como os tesou
ros que se supón que posuían. 

A taberna moi soada é a de Cañahueca, de viños moi gaba
dos hai moitos anos. 

Está aquí a estatua do rei Alfonso 11, réplica da que hai moi 
preto da catedral da capital do Principado, Oviedo, e foi regalo de 
Asturias no Ano Santo de 1965. Foi o primeiro rei que veu a Com
postela ó Lugar Santo, onde estaba enterrado o Apóstolo Santiago 
como moi ben lle dixera obispo Teodorniro. 

Aquí no bordo da rúa está El-Rei, perenne, vixiante de pra
zas, rúas e travesías. 

Rúa do eixo norte-sur, polo medio da cidade está a Caldei
rería, que baixa dende o Preguntoiro, contándose a súa entrada co
mo unha das cinco rúas que forman o clásico e popular topónimo 
do remate sur do Preguntoiro: as Cinco Rúas. É rúa peonil e rema
ta na rúa das Huérfanas ou das Orfas. 

«Cinco estrelas de Fonseca» 

Comunícase pola clereita con Tras ele Salomé e no ángulo da 
esquerda, baixacla da Calcleirería e Tras de Salomé, está a casa seño-
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rial con cuncha do Cabido, columnas, un tritón e unha serea; as 
dúas figuras con cartelas onde parecían verse as cinco estrelas de 
Fonseca, ten ademais outras figuras. Podería ser de Rodrigo Gil 
de Hontañón, feíta por encargo do Cabido no tempo de Fonseca. 

No comezo da Casa Ceinos inda se ve a que supoñemos 
entrada do antigo Hospital que houbo nesta rúa . 

Da Caldeirería pásase á praza Fonteseca, á da Universidade 
e á rúa do Cardeal Payá, antiga Zapatería Vella. 

Houbo, paralela á Caldeirería, no tramo final, unha rúa da 
que desapareceron as súas entradas e que parece que se denomina
ba rúa de Callobre. Eu xa nunca vin transitar por ela e tampouco vin 

o nome indicando con exactitude o lugar. 
Na pequena e improvisada praza que se forma nas catro rúas 

que se xuntan (Orfas, Cardeal Payá, Caldeirería e Tras Salomé) está 
como comezo de rúa a igrexa dos Remedios e o colexio, que se dis
tingue pola escultura que representa a imaxe da virxe dos Remedios. 
A súa fundación débese ó arcebispo don Juan de San Clemente y 
Torquemada. O arcebispo fai esta fundación para rapazas humildes. 

A igrexa é de cruz latina, foi consagrada no ano 1671 e na 
súa construción interviñeron os arquitectos Domingo de Andrade e 
Fernando de Casas Novoa. Ten un interesante retablo no altar da 
capela maior, obra de Lens, e as imaxes: San Xosé, Santiago e a 
Asunción de Gambino. Axudaron á edificación e reedificación o ar
cebispo Monroy e o Cabido catedralicio. 

Na capela da dereita está o sepulcro do cardeal don José 
Martín de Herrera, que rexentou a Igrexa compostelá dende o ano 
1888 deica o 1922, un dos prelados de maior duración na rexencia 
da Igrexa. Non se ve o sepulcro, pero vese a estampa ma1mórea feíta 
por Asorey que había pouco gañara, no 192 4, a Segunda Medalla na 
Exposición Nacional coa súa obra «Ü Tesauro» e no 1926 a Primeira 
Medalla co seu «San Francisco» e no ano seguinte, 1927, esculpe o 
«Cardenal Martín de Herrera» nun acto solemnísimo revestido de 
pontifical cos dous cóengos tamén solemnemente revestidos. A obra 
mostra o estilo propio de Asorey porque Asorey -escribe Otero Nú
ñez- «supone la ruptura, la evasión de los usos y tradiciones consa-
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grados, el vitalizador afán de comenzar, de rehacer, de plantearse 
nuevamente los problemas». Nesta obra de Asorey, as tres figuras 
mosLran a singularidade do seu estilo inconfundible , xulgado por 
moila xente que entra nesta igrexa por ter exposición todos os días. 

A rúa das Orfas chamouse a rúa dos Ferreiros, gremio que 
tiña como paLrón a san Xulián, e no ano 1840 inda figuran como tal 
gremio na función do Colexio de Fonseca, en memoria do fundador, 
pouco tempo antes da supresión. 

É curioso como debían estar dous oficios dos que tanto pre
cisaba a campiña. Como nota exemplar debemos lembrar os ferreiros 
de Entrerrúas, xa lembrados por nós como testemuños do pasado. 

27 de decembro de 1992 



O MERCADO COMPOSTELÁN CONSERVA 

UNHA TRADlCIÓN DE HA! MÁIS DUN SÉCULO 

A PRAZA DE ABASTOS 

A Praza de Abastos de Santiago foi construida na antiga har
ta e dependencias do gran pazo de Altamira, facendo a escritura de 
liquidación de compra do Palacio e Harta o día 9 de xuño de 1871 , 
entregando como terceiro prazo 110 000 reais , firmando como al
calde interino don Ildefonso Gallego. Da Praza antiga queda no pa
seo da Ferradura a fonte de mármore que está máis ó norte. A Praza 
parece que comezou a funcionar como tal polo ano 1884. Non que
daba do palacio máis que un soar e un topónimo que inda se con
serva: «As Trompas», alusión sen dúbida ós costumes cinexéticos 
dos condes nun tempo en que se cazaba facilmente pala abundan
cia de pezas que había; pero o barullo dos cans debía ser nota dis
tinguida dun cazador de avoengo. 

Estimouse pequena a Praza e o goberno da cidade, vista a 
necesidade, encargou a don Xaquín Vaquero Palacios o proxecto da 
nova Praza. 

Alguén falou dun gran proxecto que parece que non se tomou 
sequera boa nota del. O gran proxecto consistía en baleirar o terreo 
sacando a terra deica chegar ó nivel da rúa da Virxe da Cerca. Os 
metros cúbicos da terra poderían facer un camiño a nivel dende a 
Virxe da Cerca deica Belvís. Inda que a terra se botase noutro lugar 
a Praza, de varios pisos e con facilidade de descarga de coches na 
parte baixa e na parte alta, resolvería os grandes problemas que se 
presentan cun só lugar e un só tramo. 

Non sei de quen era o proxecto, comentoumo Mosquera Pé
rez, o vello dos cantos. Fálase de nova Praza, por isa recordo aquel 
gran proxecto, que hoxe non asusta cando hai medios de traballo 
que faltaban hai cincuenta anos . 

Vaquero Palacios é un grande artista, ademais de arquitecto. 
A cidade de Santiago presentoulle as grandes estampas que podía 
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debuxar, debuxos que xunto cos do seu fillo Vaquero Turcios foron 
expostos no Instituto Padre Sarmiento e foron apadriñados por don 
Francisco Xavier Sánchez Cantón, autor do folleto da mostra. 

A Praza, dun só andar, está dividida en naves, onde, en pe
quenas dependencias, se pon á venda a gama de elementos da nasa 
terra e do mar, das pequenas industrias campesiñas. Os peixes dos 
partos das rías centrais e das Rías Baixas, os produtos das hartas, 
dos primeiros f roitos deica os máis tardíos. Pero hai tamén as tendas 
de louza, roupa, plantas e flores. 

No poñente, a rúa de paso e as vivendas da rúa de Altamira, 
con baixos comerciais, casas de banca, bares, mobles. 

As naves están separadas en dous planos: norte e sur, afasta
dos por un amplo paseo que pennite que entren no recinto coches con 
carga para vender nas naves dunha e doutra banda. No medio, unha 
artística fome con reloxo e un pequeno cuarto onde funciona unha ofi
cina comprobadora. 

Nun pequeno reaxuste dunhas casetas tivemos ocasión de 
ver restos dunha fiestra , que nos informaron que fara nos cascallos. 
Non sei como serta o palacio e as dependencias que tiña ó seu lado , 
tampouco ternos nota dos cuartos castrexos , nin das moradas dos 
pobos que fom1aron os primeiros núcleos con xentes distinguidas, 
como escribe o autor da Crónica de Santa Maiia de fria , que escribiu 
o clérigo Ruy Vázquez e estudaron López Ferreiro e don Xesús 
Carro. Ruy Vázquez di estas verbas: «Por revelac;on foi alguns homes 
et personas de grande autoridade demostrando et apertamente vian 
grandes lumes de cancleas arder de noite e de día e hun monte espe
so de moitos aruores et silvas a oito millas de lria». 

Isla mostra claramente unha sinxela organización con xen
tes de maior categoria, a suficiente para ser rielas de canto facían 
outros veciños cantando e acend nclo cancleas na beira do bosque. 

Eran de diferente lugar e quizais todos sabían a razón das 
lurnieiras e dos cantos. Eran feitos sinxelos que mostraban, con se
guridade, un sinxelo costume que agora collla máis importancia . 

Fóra da Praza, na parte do muro hai unha serie de tendas e ta

mén mesas de peclra deica os grelos das veigas dos arredores da cidade. 
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Tivo sempre moita fama o pan de trigo, lembren que saía, 
clandestinamente, pola Porta do Camiño durante a noite namentres 
entraba o viño seguro nos pelellos onde o traían os arrieiros. Os 
moletes de pan tiñan o peso sinalado por raias feitas cun serronci
ño, en libras, e asinadas as fraccións de media libra e unha cuarta de 
máis ou de menos. Para pesar usábase a romana. 

Dúas cantigas chaman ás panadeiras a despedirse da Virxe 
da Cerca e loan o pan que se vende na praza: A Virxen da Cerca 
vaise,I o Cabildo vai con ela;! panadeiriñas da Praza,I vinde despedirvos 
d-Ela./ Santiago ten boas augas,I dá de beber a quen pasa,! ten bo vil1o 

do Ribeirol bo pan de tiigo na Praza. 

3 de xaneiro de 1993 



A PRAZA REClBE O NOME DA IGREXA DOS AGROS, 

QUE FORA ARRASADA POR ALMANZOR 

SAN MIGUEL, NO ALBOR DA CIDADE 

A compostelá praza de San Miguel recibe este nome da igre
xa de San Miguel dos Agros, que se levantou neste lugar, a primeira 
vez, nos primeiros intres da formación da cidade , cando se comeza 
o culto ó Apóstolo guiado por Teodomiro , obispo de lria. Arrasada 
por Almanzor, refíxoa Xelmírez. Os anos arruinaron o templo de San 
Miguel e cantas veces apareceu a ruína outras tantas se volveu erguer, 
pero cada vez co estilo do momento. O máis amigo é a capela oxival 
que ten a igrexa dos Agros na parte do Evanxeo, entrando á esquer
da. Está comunicada coa rúa Algalia de Arriba polo nacente, coa 
praza de San Martiño polo poñente, por esta coa porta da Pena ó 
norte e a Troia polo sur, e para o sur co calello de Xerusalén. 

O calello de Xerusalén ten na parte esquerda un pequeniño 
xardín, e adquiriu cen a importancia o movemento de xente polo 
centro de radio instalado aquí. É famoso de amigo polo hospital que 
existiu nesta rúa, o Hospital de Xerusalén ou Hospital dos Arme
nios. Estaba nas primeiras casas, que tamén dan á rúa da Troia e 
pode que fose a casa fronteira á famosa casa da pausada que inrnor
talizou Pérez Lugín coa novela La casa de la Troya. No hospital había, 
a hora moi temperá, misa en rito oriental , principalmente armenio . 

A igrexa ten a fachada neoclásica, obra de Melchor de Prado 
y Mariño , formada por catro pilastras de orde xónica sostendo o 
frontón. Para dar luz a nave central ten sobre a porta unha fiestra 
circular. Posúe dúas Lorres levantadas nos extremos da fachada e 
cada Lorre Len catro fiestras con arco de medio punto sobre pilastras 
tamén de estilo xónico. 

No altar maior, de estilo neoclásico, figuran as imaxes do 
arcanxo san Miguel, de san Rafael e do Anxo da Garda. Nos altares 
laterais venéranse san Cándido e santa Constancia, cuxas reliquias 
están expostas en urnas de cristal. 
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Na nave da Epístola, a da dereita, no comezo está o grupo 
do Cristo do Perdón coa cruz ás costas e dous saións, imaxe de gran 
devoción que sae procesionalmente na mañá do Venres Santo deica 
a praza da Quintana, onde ten lugar a representación do Encontro , 
presentándose por diferentes lugares Nosa Señora das Dolores, a 
Verónica e san Xoán evanxelista. Nosa Señora das Dolores ten o seu 
altar na capela oxival e alí están os restos dun matrimonio que dei
xou os seus bens a esta igrexa, como indica o seguinte texto: In 
nomine Domina Amen. Aquí yacem Domingo Eans, tendeiro, e a súa 
muller María Fitz, que leixaron rendas e posisones por súas almas pera 
sempre; que e hwm capelam diga misa e toclalas horas clo día en esta 
capela ele S. Miguel e o clia que o non Jezer o reitor o cleue acusar pelo 
claian e que percla a capelanía. Corresponde ó ano 1336. 

Na mesma entrada da igrexa están o baptisterio a un lado e 
enfronte está a capela do Santo Cristo da Misericordia. Imaxe que 
noutros tempos tiña unha luz alumeando noite e día. 

Os muros que se erguen nas beirarrúas, as moradas non 
ofrecen particularidades. Sabemos dalgunhas reformas que se reali
zaron no século XIX, como a que se realizou no número 2 no ano 
1921, por don Avelino Cimadevila Rey. É bastante frecuente que pi
dan para unhas reformas e fagan unha fachada . Para esta mesma 
casa o ano 1934, desexando reformar ocos na fachada , pide licenza 
para as obras o mestre destas, Xesús Pazos. 

No ano 1927 don Antonio Coira, secretario do Concello de 
Enfesta, desexa facer uns arranxos na casa número 3, unha reforma 
interior nas plantas primeira, segunda e terceira, dirixida polo arqui
tecto j enaro de la Fuente. 

As reformas poden ser para as casas que teñen as fachadas 
para a praza e para a rúa de saída como, entre outras, a feita na casa 
número S, que pide o médico don Xosé de Río Chico. 

A PRATA DE RANDE 

Na rúa de San Miguel, saída da praza deica a Algalia de Arri
ba, está a denominada Casa Gótica, un amigo torreón pazo de don 
Pedro que dá a unha pequena praciña no remate da costa da Algalia. 
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Detrás, con proxecto de Pons Sorolla y Banet, con ideas de Chamoso 
Lamas, ergueuse o edificio destinado a Museo de Santiago e das Pe
regrinacións . 

Na praza hai sempre algún establecemento famoso polas 
comidas. Na rúa da Fome de San Miguel, esquina para Abril Ares, 
antes Os Brillares, hai un gran taller de pratería e na parte esquerda 
un acibecheiro, dous oficios de singular estima en Compostela. Os 
prateiros non dispuñan de tanta prata como os andaluces polo co
mercio de América e cando a batalla de Rande querían que queda
ran en Santiago os carros; salvaron gran parte da prata que traían de 
América e dispuxeron de 500 carros do país para cada un dos tres 
tramos. Tiñan que ter coidado co acibeche falso, que coñecían por 
se collía ou non a palla. Cando era falso o gremio ordenaba a súa 
queima. Moito foi aproveitado para abelorios, doas e figas, nunca 
unha peza nobre. 

Unha sentenza antiga indicaba: «Semana Santa en Compos
tela e Corpus en Pontevedra». E a Semana Santa comezaba coa 
Procesión das Dolores, que saía no serán do Venres Santo e ía pola 
praza, Fonte de San Miguel, Abril Ares, Acibechería , pasaba a 
Catedral , Praterías, rúa do Vilar, Toural, Rúa Nova, Conga, Pregun
toiro, praza de Cervantes e Algalia de Arriba, San Miguel e a igrexa. 
Dicíase que se saía esta procesión saían as demais e, se chovía e non 
saía, había o dito: «Non saíu a Nai, tampouco sae o Fillo». 

17 de xaneiro de 1993 



O TEMPLO NON TEN MÁlS QUE UNHA TORRE 

PORQUE UN RAlO DERRUBOU A SEGUNDA EN 1788 

SANTO AGOSTIÑO, IGREXA E PRAZA 

Santo Agostiño é a praza que limita polo nacente coa igrexa 
deste nome; polo poñente coa praza da Pescadería Vella, pala que se 
comunica co Preguntoiro e co cantón de San Bieito directamente, o 
mesmo que coa rúa de Altamira e coa Praza de Abastos; e pala rúa 
de Santo Agostiño coa rúa Travesa e a praza que rodea o Colexio 
Maior de Santo Agostiño e a Escala de Artes e Oficios Aplicados 
«Mestre Maestro», pasando ó calello da Oliveira e por este a Sae se 
podes, Casas Reais e Virxe da Cerca. Na praza de Santo Agostiño 
atópanse o convento e a igrexa do mesmo nome, ambos os dous 
proxecto de Fernández Lechuga e González Araúxo. Por ela ten 
unha entrada a Cociña Económica, e tamén hai que destacar o cole
xio maior e a residencia da Comunidade. 

A igrexa de Santo Agostiño ocupa o antigo soar da Virxe da 
Cerca, pequena capela que estaba nos muros da cerca, doada polo 
arcebispo don Xan Beltrán ós agostiños de Arzúa o ano 1617. Con
vento e igrexa son proxecto de Fernández Lechuga e González Araúxo. 

A fachada é de «serea concepción clásica na que se inician 
certas concepcións artísticas avanzadas que abren a senda ó barro
co». Consta a fachada de dous carpos, destacando as columnas clá
sicas e a Virxe da Cerca. Non ten máis que unha torre porque a com
pañeira foi derrubada despois de que un raio a deixase arruinada na 
noite do 28 de febreiro de 1788. A torre que posúe está sen rematar 
e parece que debía ter un segundo carpo que aparece no proxecto. 

Ternos referido máis dunha vez un episodio que tivo lugar 
un día de festa da Comunidade de Santo Agostiño, á que asistían 
autoridades . 

Entre os que asistiron á función estaban os reitores do Cole
xio Maior de Fonseca e o de San Clemente de Pasantes, que ocupa-
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ba o edificio que agora ocupa o instituto Rosalía de Castro. Os dous 
colexios tiñan celos entre si por ter o título de Maior, que tiña de 
antigo o de Fonseca e disputáballo o de San Clemente. 

Asistiran á misa e saíron cada un para o seu colexio pero a 
casualidade fixo que se a topasen en dirección contraria, un fronte ao 
outro e ningún cedeu a beirarrúa para que pasase o outro. 

Os dous sostiñan a súa superioridade e todos cantos viaxei
ros pasaban entretíñanse escoitando as razóns de cada reitor. 

Se algún traía unha Orde da Superioridade, collía e pasaba 
pola cabeza e prometía obedecer, pero pasaron as horas e foise xun
tando tanta xente que chegou a inquietar ó alcalde, quen mandou ó 
sarxento maior para manter a orde. 

Non foi preciso empregar a forza. Pasou o día enteiro e, ó 
tocar a campá grande da Catedral chamando á oración, os reitores 
desandaron o andado, cada un volvendo pola dirección con que 
saíra da igrexa. E pensamos agora se non sería mellor que resolve
ran a cuestión no intre mesmo de atoparse. 

A ROMARÍA DE SANTA RITA 

No espazo grande que vai polos muros da escola Mestre 
Mateo estiveron os bombeiros e a xente chamáballe ó lugar co nome 
de praza dos Bombeiros; despois pasaron a San Domingos e agora 
pasaron a ocupar un novo lugar. 

Todo o espazo, xa desfeita a dependencia dos bombeiros , 
era ocupado nos días de mercado e algúns máis polas tendas, onde 
se vendía algo de todo, dende os zocos con boas solas de madeira 
ata un farol de aceite para uso campesiño. Na derradeira ordenación 
da praza, este lugar cleclícase á verdura. 

Por esta praza ten unha entrada a Cociña Económica, que 
ten a entrada principal pola rúa Travesa. 

No inte1ior, a igrexa de Santo Agostiño ten tres naves con 
valiosos retablos. Gozou de extraordinaria importancia a festa de Santa 
Rita, verclacleira romaría en Compostela. Son importantes as proce
sións de Xesús Flaxelaclo na Semana Santa e a do Corazón de Xesús no 
día que lle corresponda. 
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O claustro é obra de Xaime Fernández. O soar, ademais da 
capela, cedeulle ó Concello unha praciña, tres calellos e tres rúas. 
Hai nos muros escudos dos condes de Altamira polo padroado e 
axuda que lle deron. No seu claustro quería ser enterrado o conde. 

É importante o Colexio Maior Santo Agostiño, que dirixe o 
padre Rábago . No mesmo edificio está a Residencia da Comunidade. 

24 de xaneiro de 1993 



Á PRAZA CHEGABAN OS POSTOS DE ÁRBORES, 

FROITAS E QUE!XOS OS XOVES 

PESCADERÍA VELLA, LUGAR DE MERCADO 

A praza da Pescadería Vella está aberta á praza de Santo 
Agostiño polo nacente e no poñente comunica co Preguntoiro polo 
calello da Pescadería Vella, e polo norte co cantón de San Bieito. Nos 
meus xa tan distantes anos de estudante tiven a pausada con entra
da polo número 17 do Preguntoiro pero a parte do nacente con bal
cón daba á praza; máis tarde na casa que está fronteira á praza de 
Santo Agostiño, o cantón de San Bieito e a praza da Pescadería Vella. 
A esta praza chegaban os postas de árbores, froitas e queixos do 
país, principalmente os xoves, día de mercado, antes da derradeira 
ordenación da Praza de Abastos. 

O primeiro lugar de venda de causas de comer: carnes, pei
xe, pan e verzas estivo na que hoxe constitúe a praza das Praterías, 
que formaba O Vilar, de onde saía a rúa do Vilar; trasladouse a 
outros lugares e a fins do século XVII estaba cerca do Preguntoiro. 
Pero as casas onde estaban os postas de venda de carne eran vellas 
e foron caendo cos derradeiros anos do século e tratan de arranxar 
semellante asunto. O Concello estuda a petición de Benito Tubío, 
que manifesta: «Arruinándose as casas antigas que servían de carni
cería para o abasto común desta cidade, mudáronse de sitio, pero o 
que ocupa por ser curto e de tan pouca capacidade que non caben 
dentro del vinte persoas e por iso sucede gran falla de abasto, ou 
retardándose o despacho en grave prexuízo do común ... ». 

O Concello merca a casa e a dona pide que lle indemnicen 
o gasto que tivo a familia nos arranxos de alcobas, tenda, corte e 
outras obras. O día 2 de xuño de 1701 póñense os edictos para que 
con prazo de vinte días se faga a poxa da obra, cuxos planos parece 
que son de Domingo de Andrade. Era preciso buscar o firme sábre
go ou xábrago bo. Portas, fiestras, arcos e bóveda serían de cantería 
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ben labrada e axustada con cal de fixar. Paredes e bóvedas de lousa 
con bos tizóns e traseiras matando cortes. Fai a obra, adxudicada en 
17 890 reais, Francisco Tarrío , mestre de cachotería e cantería. Foi 
preciso para facer unha obra con capacidade alargada o soar e 
Domingo de Andrade, autor do proxecto, fixo a ampliación e foi 
recoñecida a obra por frei Gabriel Casas. A fins do ano 1702 debe 
rematarse a carnicería, que consta de dez departamentos, cinco a 
cada lado con paso para a xente. 

Freto debía estar a peixería, unha debía ocupar a primeira 
casa á esquerda, entrando na praza polo calello. A obra estaba cuber
ta con lousas, as fiestras eran dunha vara en cadro con fortes reixas. 

Non sabemos cando deixaría de ser a praza lugar de venda 
de carne e peixe. De aquí deberon trasladarse a uns lugares máis ou 
menos improvisados, no soar que deixou o torreón do Ficho da 
Cerca e mais da muralla; alí fixéronse unhas casetas onde dende 
1853 foi lugar no que se vendeu o peixe e a carne. Alí estaría a car
nicería e a peixería deica a inauguración da praza actual. 

Ben pouco volume edificado separa a Pescadería Vella do 
cantón de San Bieito, praciña en parte con soportais e sae á rúa de 
San Bieito, e por outro paso á praza do Pan. Limitan a praza os muros 
da igrexa de San Bieito, o soportal e alzado das casas limitan polo 
nacente e os muros de varias mansións cerran polo sur e o poñente. 

Hai que destacar polo seu estilo a Casa de Bazán, que foi do 
Cabido, como se ve pola cuncha ben destacada na fachada princi
pal. No baixo estivo a famosa taberna de Canitró que comentaba a 
copla en castelán. Se non me engano dicía: El vino ele Canitról es un 
vino supe1i01;/ no emborracha, pero pone/ señal ele embriaguez. 

A fachada consta de tres corpos, o soportal de arco rebaixa
do, os dous primeiros andares con balcón corrido e o terceiro sen 
balcón e con portaventás; son curiosas as gárgolas decoradas, case 
manuelinas , di Otero Pedrayo, e os ferros planos dos balcóns. Mur
guía ere que é obra de Clemente Sarela . O pai de Murguía tivo aquí 
cerca unha farmacia. Don Manuel conta un episodio da revolución 
do 1846 describindo a morte dun tenente que trouxeron ó portal da 
súa casa, que fixeran hospital de guerra; valorando as bágoas do asis-
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tente do tenente e a triste sorte do oficial mono, Murguía conta así 
o instante da guerra non lonxe da súa casa: Uns cantos soldados cha
maron á nasa porta; baixou meu pai; baixamos meu irmán e eu, abrimos, 
e entraron no portal ca marta, os seus acompañantes. Pasaron cerca de 
40 anos e inda o recordo, tanto me impresionou a vista daquel pobre 
mancebo, guindado de golpe á elernidade no mellar da súa vida e dos seus 
sañas de gloria. Era o serán da derrota e as xentes estaban máis ó lado 
dos que loitaban por tempos novos. Carral é a referencia dos tristí
simos feitos. No cantón de San Bieito unha placa lembra a estancia 
de Murguía por estes lugares. 

31 de xaneiro de 1993 



TAMÉN É COÑECIDA CO NOME DE «BORRIQUITA» OU BURRIQUIÑA 

PRAZA DE FEIXÓ, LUCES E IMAXES 

A praza de Feixó, coñecida co nome de praza da «Borriqui
ta» ou Burriquiña, ten ó Preguntoiro no seu nacente e comunica coa 
Conga, e por ela pasa á rúa Xelrnírez no comezo para Fonte Sequelo 
ou Zequelo. O mosteiro de San Paio, que se chamou primeiro de 
San Pedro, ó que lle quedou o primeiro nome tras cambiar o patrón 
polo mártir San Paio , desenvolverá a súa vida, con toda a grande 
historia , co nome de San Paio de Antealtares, parece que por estar 
relacionado cos tres altares da igrexa de Santiago. É fundación do rei 
Alfonso II , o primeiro monarca que atende con emoción as verbas 
dun bispo, de Teodomiro , o prelado de Iria, que rozado o bosque 
quixo vivir e morrer ó pé do Lugar Santo. 

Os primeiros que custodiaron os restos do Apóstolo foron os 
monxes deste mosteiro, que, para resolver os problemas de loita 
polo espazo que precisaba o bispo para facer o gran templo, fixeron 
unha fixación de lindeiros entre os monxes e obispo, problema que 
coñecemos co nome do convenio de San Faxildo, pala necesidade 
de soar que tiña o bispo Diego Peláez para facer a basílica do 
Apóstolo Santiago. Tivo que mediar o rei Alfonso Vl. 

Non queda nada da vella igrexa e mosteiro de San Paio. A 
esta praza vén ennobrecida a esquina da torre do mosteiro e a porta 
dos carros. Alí está a estampa triste da Sagrada Familia, a fuxida , o 
triste camiño do exilio. É claro o que escribiu san Marcos mostran
do a necesidade de fuxir sen esperar razóns. Velaquí o texto latino, 
ben fácil de entender, o aviso urxente a san Xosé: Surge, et accipe 
puenim, et matrem ejus, et ftige in Agyptum et esto ibi usque dum dicam 
tibi. Futurum est enim ut Herodes querat puerum ad perdendum eum. 
Érguete , dinlle a san Xosé, calle o meniño e a súa nai e fuxe de 
Exipto, e estate alí deica que eu che diga, porque Herodes quere 
matar o meniño. O lector pode lembrar Las tristes e Las pónticas e 
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terá na mente as verbas da muller que quere marchar tamén , para 
ser no clesterro a muller do desterrado. Ou a despedida do Cid. Ben , 
non hai ninguén que non sima por moitas razóns históricas, ele his
toria compostelá, intres ele tristes viaxes. 

Na escena da praza ele Feixó queda aínda un farol porque a 
xente quixo sempre a luz alumeanclo imaxes illaclas e grupos que 
inda vemos en moitos camiños. 

O mosteiro ten a súa entrada pola rúa de San Paio ou Pelayo, 
fronte ó calello que dende o Preguntoiro baixa ó mosteiro, á mesma 
porta. No mosteiro hai un interesante museo e un arquivo moi va
lioso; e agardamas que non tarde a publicación dun índice de docu
mentos, obra da monxa que coida con interese todo o seu comido. 

Quizais a casa número un fose deseñada por Andrade. Ten 
os asemos nos remansos das escaleiras e non sabemos se tivo tamén 
asento nas ladeiras das fiestras, que reciben varios nomes. O que 
máis me agrada é Namoradeiro, moi clásico no obrar dos canteiros 
nas aldeas do século XIX. Case formando peche da praza pola parte 
da rúa do Preguntoiro, na casa número 3 7, está a lápida dedicada a 
don Enrique Mayer con esta información: «En esta casa nació el 
buen azabachero Enrique Mayer Castro 1861-1931». Acibecheiro 
singular, debuxante e gravador e establecido en Santiago, foi grande 
ilustrador de libros tales como as obras ele don Antonio López 
Ferreiro, Historia de la Santa, Apostólica, Metropolitana Iglesia de 
Santiago , as Lecciones de Arqueología Sagrada e o Pórtico de la Gloria. 
llustrou revistas como Galicia Diplomática e mais xornais como La 
Voz de Galicia. Foi discípulo de Bracos en Santiago e de Arturo 
Carretero en Madrid. 

Formou pane da comisión organizadora da Exposición Galle
ga de Santiago de 1909, percorrenclo moitos lugares de Galicia con 
ese motivo. Coa súa obra e as súas ensinanzas e publicacións conse
guiu restablecer en Santiago o traballo do acibeche e mostrar a prio
riclade dos artistas composteláns na especialiclade do gravado en 
buxo de pé, adiantándose corenta anos ó gravador inglés Bewick. 
Foi profesor de Debuxo na Económica e na Escala de Artes e Oficios 
Artísticos. Tomou parte en exposicións nacionais e en París. O seu 
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ensino valeu para que a arte tan brillante que atinxira cumes en tem
pos pasados volvese recobralos na actualidade. Da súa creación figu
ran obras no Tesauro da Catedral de Santiago, en diversos museos, 
de entre os que destaca o de Pontevedra, en coleccións particulares de 
España e doutros moitos lugares de Europa e de América. Mereceu 
unha rúa en Compostela pola súa creación artística, polo seu ensino 
como mestre de saber facer e saber amar a delicada e histórica arte do 
acibeche. 

A primeira casa na babeada da Conga ten o símbolo do 
Cabido, a cuncha. Ningunha tan desenvolvida como a desta casa 
que deu nome á mansión A casa da cuncha; ilustre e señorial pausa
da en tempos idos, é hoxe centro de extensión universitaria. 

Non estaba soa a Sagrada Familia fuxindo para Exipto, na 
casa de tres frontes: Conga, paso para Fonte Sequelo e Xelmírez. 
Estivo durante centos de anos nunha fornela a imaxe da Virxe que 
está na fachada do Colexio de Fonseca. Esta era a virxe de Praceres. 
Tiña unha luz de aceite que doaban as nais da veciñanza ou de fóra, 
dos arredores de Santiago. Esta imaxe non ten fomela. Na nova edi
ficación, os señores de Maristany instalaron a imaxe nun apartamen
to da casa a onde algunhas nais levaban aceite para a luz que alu
mea a Virxe. 

HABITANTES ILUSTRES 

Conta a historia da casa das tres frontes don Celestino 
Sánchez Rivera en Notas compostelanas, onde relata os inquedos 
soños de Maximino Regalado, un troiano que soñaba que as turbas 
revolucionarias ían contra a casa en procura do bispo, nada menos 
que de Xelmírez, que nacera naquela casa. É valiosa a hipótese e 
curiosa a lenda moi en ton coa época do primeiro arcebispo de 
Santiago. Un sinxelo debuxo, no libro de don Celestino, mostra a 
fachada da vella casa coa fornela, onde se via a vella imaxe da Virxe. 

Un pouco máis ababco da fonte viviu no número 17 don Ber
nardo Barreiro de Vázquez Varela, que firmaba os seus traballos Bernar
do Barreiro de VV. Era un ilustre historiador, político republicano que 
tivo que fuxir á Arxentina. Foi arquiveiro do Concello de Santiago e na 
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casa onde naceu hai unha placa na parede que lembra o feito . 
Publicou unha cantidade moi grande de traballos e desenvolveu 
tamén o cargo de arquiveiro da Deputación, praza que gañou por 
oposición. Dos seus escritos destaca a Galicia Diplomática, a primeira 
da súa clase que se publica en Galicia; Las leyendas de Maiia; Colección 
histórico arqueológica de bellas artes, costumbres, antigüedades, tradicio
nes y santuarios de Galicia. Santiago 1872; Brujos y astrólogos de la 
Inquisición en Galícia; e o famoso Libro de San Cipríano, e moitísimos 
máis que escribiu na prensa aquí e en América. E na casa anterior 
viviu e morreu Ramón Piñeiro, un dos grandes, dos bos e xenerosos. 

7 de febreíro de 1993 



O TRIBUNAL DO SANTO OFlCIO TlVO O SEU PAZO NESTE LUGAR 

QUE NON É DE DESCANSO NlN DE PASEO 

PRAZA DE GALICIA, LUGAR DE INQUISIDORES 

Débese ás insinuacións de don Ramón Otero Pedrayo a de
nominación actual de praza de Galicia. A extensión que no seu co
mezo se chamaba praza de Vigo, e para a que no intre da súa reforma 
soou o nome de Xelmírez e incluso se comentou que tería a corres
pondente estatua, rematou co nome proposto por tan ilustre padri
ño. Estiven onte e antes de onte á marxe dunha cuestión que sempre 
estimei moi delicada, pero eu, iso si, tamén me figuro que hai nece
sidade de lembrar o primeiro bispo, Teodomiro , que deixou Iria e 
veu para o Lugar Santo asistindo á formación do primeiro grupo 
humano organizado ó redor dunha sepultura. Foi sen dúbida o fun
dador da cidade, pois aquí viviu, morreu e foi enterrado xunguindo 
o título de Iria a Compostela. 

Na actualidade faltan dous edificios que se desfixeron no 
século xx: o pazo da Inquisición e o Castromil. As rúas circundan a 
praza e para o norte sae a Porta da Mámoa para seguir polas Orfas; 
para o leste sae a Fonte de Santo Antonio; para o sur, o Hórreo e 
Doutor Teixeiro, e para o poñente, Montero Ríos e Senra. Unha serie 
de muros forman rectángulos con tena onde plantaron camelias e 
outras árbores de adorno. O conxunto fai da praza un conxunto xi

boso que non se usa para descanso nin paseo. 
Aquí tivo o seu pazo o Tribunal da Inquisición, da que inda 

se conserva a Cruz que se garda no Museo da Sociedade Económica. 
O pazo da Inquisición da praza de Galicia era o segundo do que 
gozaban, o primeiro estivera na Porta da Pena, nas casas do conde 
de Monterrei que daban á horta de San Martiño. Fixeron un aumen
to de obra e abriron unha fiestra para a horta. Protestou o rnosteiro 
e a tensión chegou a lindeiros de forza. 



Praza de Galicia, lugar de inquisidores 97 

Copiemos este acontecemento que refire Bernardo Barreiro 
de VV na Galicia Diplomálica, onde, referíndose a estas obras, di: 
No faltó mucho para llegar a las manos frailes y ministros del Santo 
Oficio, habiendo dicho el abad de San Martín, «que si no mandaban 
cerrar la ventana él había de derribar la obra nueva, qLte para ello tenía 
consigo sesenta frailes y olros lanlos arcabuceros»; a lo que respondió el 
inqL1isidor Muñoz diciendo qLte «lampoco a la Inquisición le faltarían 
otros tantos arcabuces» . Esta cuestión ruidosísima fue a terminar ante el 
Consejo de la Suprema ... 

Seguimos mostrando os problemas que indica Barreiro de VV 
explicando as ofertas que fixeron de canos polas casas, pero os inqui
sidores non as aceptaron porque no tenían en toda la ciudad, a pesar del 
enlLtSiasmo religioso de los oistianos viejos, de catorce conventos, y de que 
el Cabildo Metropolitano, la Cofradía ele la Prima, el Colegio ele Sancti
Spi1itus y otras agrupaciones eclesiásticas poseían banios enteros, no tenían, 
repetimos, quien les diese en arrienclo, para fines tan piadosos, los necesarios 
locales. Entonces el Monasterio ele San Martín viose obligado a un último y 
poderoso esfuerzo. Compró tenenos fuera ele la Puerta ele la Mámoa y levan
tó edificios por su cuenta, con destino a la Inquisición, canjeándolos después 
con las viejas casas que habían sido del Conde ele Monterrey. El Santo Oficio 
se estableció cómodamente en esta mteva morada el año de 1729, siendo 
todos los gastos ele traslación por cuenta de los benedictinos. 

O novo pazo ocupaba aproximadamente o soar no que se 
Levantou o hotel Compostela. A Inquisición foi sup1imida definitiva
mente por decreto do gobemo de Martínez de la Rosa do mes de 
xullo de 1834. A mansión foi ocupada e prestou diferentes servizos. 
Estivo alí a Administración de Rendas. O pazo tiña dous pisos, o 
primeiro de fiestras e o segun lo de balcóns; a portada, barroca. 

En 1924 xa non había máis que un valo pechando o soar 
que ocupou o hotel Compostela con simulación de castelo e colum
nas en feixe con capitel historiado de Asorey. 

Do cine Royalty ó Castromi1 
Seguido do hotel estaba o cine Royalty , onde os domingos 

anunciaban tres ou catro mil metros de cintas cómicas. Así como 
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noutros teatros vendían dentro pastillas de café con outras causas, 
seique estaba na porta un home maior que tiña unhas minúsculas 
galletiñas que anunciaba «morenas a patacón la docena». 

O edificio que destacaba neste lugar era o Quiqui, nome que 
tiña un café instalado no primeiro andar. Logo foi o Castromil, por
que a empresa de transportes que estaba en Fonterrabía pasou a 
ocupar aquel lugar moi estimado dos viaxeiros. Detrás do edificio 
Castromil estaba o hotel Estrella, a fonda Nova Galicia e outros esta
blecementos para os que había que baixar unhas escaleiras, e por 
detrás quedaba un café-bar cun emparrado diante. 

O Castromil era un edificio obra do arquitecto Rafael 
González Villar, natural da Coruña, onde nace no ano 1887, un día 
seis de outono. Tense dito que o Castromil destacaba «pola súa per
fección formal, pola calidade do seu deseño e a minuciosidade con 
que estaban resaltos todos os seus detalles». Fun admirador do edi
ficio e cando xurdiu o tema do seu derribo parecíame imposible que 
se chegase a semellante causa. Sentín a súa falla e cando paso por alí 
vén ó meu record o un proxecto do que me falaran; unha casa por -
ticada polas catro caras, podía ser de comercios, de oficinas ou dou
tro hotel. Non foi adiante ningunha obra de creación e sigo pensan
do que a praza ten unha solución moi pobre. Lugar e nome debían 
ter outra faciana, un rostro de sosego ou de camiñante, pero como 
quedou nin pasan por ela, nin se deteñen a admirala. 

O camiñante vai sempre polos bordos dos edificios, ben 
poucos son os que cruzan a rúa e van pola beirarrúa da praza, por
que non dan a man, segundo dito dun paisano. 

Son clásicos os edificios que enmarcan a praza: os bancos e 
as casas de comidas e cafés, en todos está sempre viva a grandeza do 
lugar que tivo tantos nomes e proxectos técnicos e de paseantes. 
Curiosas historias dun pasado compostelán que xira ó redor do ano 
1975 , data do derrubamento do edificio Castromil. 

14 de marzo de 1993 



A FONTE E MAIS O CRUCEIRO MARCAN A SIMETRÍA 

DA FRANXA COMPRENDIDA ENTRE SAN ROQUE E LOUREIROS 

CAMPIÑO DO CARME, LUGAR DE CONVENTOS 

O Campiña non é máis ca unha estreita franxa comprendida 
entre as rúas de San Roque, máis alta, e a dos Loureiros, máis babea, 
amparado o desnivel cun muro. Unha fonte e un cruceiro dispoñen a 
simetría do Campiña. Na casa co número dous viviu Asorey, o escul
tor da raza. Francisco Asorey González, que naceu en Cambados o 4 
de marzo de 1889 e morreu en Santiago o 2 de xullo de 1961 e que 
foi enterrado no Panteón de Galegas Ilustres, na igrexa de San 
Domingos. Coñecín a Asorey no taller de Caramoniña, a onde fun 
con Sebastián González e con Xosé Filgueira Valverde. Estaba coa 
policrorrúa da virxe da Soidade, que tiña colocada nunha angarela que 
daba unha volta completa. Explicou a figura como a dunha muller 
galega ataviada coa súa mellar vestimenta. Asemade, fuma dar volta 
no sarillo para mostrar o seu conxunto artístico. 

Visitei a Asorey bastantes veces no taller de Santa Clara 
cando eu estaba en Lugo e el facía o monumento ó alcalde lucense 
López Pérez. Fomos moi amigos dende o primeiro día que estiven 
con Sebastián e Filgueira en Caramoniña. 

A muller galega [oi sempre hgura predilecta. Basta ver o tesau
ro, Santa, Naiciña, a ofrenda a san Ramón e as virxes do Carme e a de 
Tanxil, e mais as figuras que [oron para América e outras moitas. 

Ramón Otero Núñez, o historiador de Asorey, sitúa o noso 
escultor entre as nove figuras que constitúen as tres direccións fun
damentais da nosa escultura contemporánea: Xulio González, Pablo 
Picasso e Pablo Gargallo ; Xosé Capuz, Vitoria Macho e Xulio Anto
nio; e o propio Asorey, que supón a. rotura, a evasión elos usos e traeli
ci.óns consagraela.s, o vitaliza.elor afán ele comenzar, ele refacer, ele pla.nte
xarse nova.mente os problemas. 
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Obra de Dona Violante 

Está aquí, no Campiña, o convento de Santa Clara, fundado 
no século Xl ll por dona Violante -a esposa de Alfonso X, o Reí 
Sabio- , que deixara rendas abundantes que se viran aumentadas 
polo que trouxo a abadesa dona Isabel de Granada, filla do Infante 
don Xoán - capitán xeneral de Galicia , descendente de Mu ley Hacen 
e a súa dona Zoraia, quen cambiara o nome de Isabel de Salís cando 
renegou da relixión católica-. As rendas deron para facer un edifi
cio moi grande onde se crearon as belidas lendas de Margarita la 
Tornera e dona Estefanía la Desdichada. 

A obra, debuxada por Simón Rodríguez e realizada por 
Pedro de Arén, foi construída nos derradeiros anos do século XVlll. 

O primeiro que atopamos son as escaleiras e a gran fachada , que 
lago dun pequeno túnel deixa paso a un poético xardín onde está a 
porta do noviciado. Aberta de par en par, pasa a novicia e féchase 
cerrada dun forte portazo. 

A fachada é a obra máis famosa de Simón Rodríguez, dispos
ta en tres carpos divididos en tres rúas ou tramos, dos que o máis 
curioso é o central , que comeza coa porta . Xa no alzado, enmarca
da nunha fomela, está santa Clara con báculo na man esquerda e a 
custodia na dereita. Ó remate sobre a comixa, en cada rúa , hai un 
cilindro. É máis voluminoso e máis alto o da rúa central. 

Don Armando Cotarelo dicía que era a métopa máis importan
te do barroco, illada ademais sen tríglifos. Chamas escribe no remate: 
«É, en suma, esta obra, un xenial expoñente do sentimento antinatu
ralista detrás do que derivou o derradeiro barroco compostelán». 

Do edificio amigo só queda na igrexa o púlpito con orna
mentación do xv e os escudos dos fundadores colocados no coro . E 
no coro poida que inda adoren á virxe das Chaves , que é o amparo 
da monxa que , estando un día no tomo coas chaves das portas de 
saída, parece que franqueou as portas e marchou. Pasou algún 
tempo fóra e vendo que o mundo era un lugar de moitos e moi 
duros sufrimentos decidiu volver ó convento. 

DE ALCALÁ A SANTIAGO 

Fronte a Santa Clara está o Carme, fundado a mediados do 
século XVlll pala venerable madre María Antonia de j esús, a monxi-
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ña do Penedo, para quen acaban de iniciar o proceso de beatifica
ción e santidade. A monxa chegou a Santiago procedente do con
vento Corpus Christi de Alcalá de Henares con outras seis monxas 
que estiveron dez anos nunha casa particular fronte a San Roque. O 
día 19 de xull o de 1753 abriron os cimentos e remataron o 23 de 
outono de 1758, dez anos despois de chegar a Compostela en so
lemne proces[ón dende a casa de don Manuel Xosé de Aguiar, coro
nel de milicias de Santiago. Ían na procesión os gremios cos seus 
pendóns, as comunidades, as imaxes da virxe do Carme, San juan 
de la Cruz e Santa Teresa, o crego de San Miguel e o de San Bieito e 
arcipreste da cidade, don Antonio Ituarte, que levaba co Santísimo 
ás monxas en dúas filas , cara á cidade, con acompañamento de pín
fanos e tambores do rexemenlo. 

A igrexa é de cruz latina, ten unha gran fachada con pórtico 
de tres arcos e a virxe do Carme nunha fomela. Ten senllas bóvedas 
e unha maxestosa cúpula. As imaxes principais son atribuídas a 
Ferreiro. No muro do Evanxeo están gardadas nun nicho especial as 
cinzas da fundadora. 

Foron sempre famosos os cultos á virxe do Carme, a santa 
Teresa e ó Neno Xesús de Praga. Pala parede norte pasa a avenida 
de Coímbra, coa residencia da Estila; polo sur, un pequeno calello; 
e polo poñente, a rúa dos Xasmíns, onde naceu don Eugenio 
Montero Ríos, un compostelán ilustre tanto polo seu saber como 
por canto frxo pola cidade. Cando a casa pase a transformarse debe 
quedar ese ou un mellar recordo da orixe dun home ilustre. 

21 de marzo de 1993 



UNHA FlESTRA COMUNICABA A RÚA CO BERCE 

DO HOSPIClO PARA DElXAR OS NENOS 

SAN FRANCISCO, ANTESALA DO OBRADOIRO 

A rúa de San Francisco comeza na praza do Obradoiro e 
remata na avenida de Xoán XXIII. Comunícase co Arco de Palacio , 
rúa das Dúas Portas, Val de Deus, Costa Vella e costa de San Fran
cisco. No seu comezo está entre os dous edificios nobres, o pazo 
arcebispal e o muro do seu pequeno xardín, pola dereita, e o muro 
do antigo Hospital Real, agora Hospital dos Reis Católicos . Unha 
pequena fiestra especial comunicaba a rúa San Francisco co berce 
para deixar os pequenos no Hospicio, o famoso «Tomo». Desapa
receu a fiestra antes da transformación pero quedará nos ditos o que 
se refire ó traslado do neno: «Está tan ben como o rei nunha cesta» . 
Chamábase rei ó neno que ía na cesta para o hospicio . A Facultade 
de Medicina trasladouse en 1928. 

Hai anos viviu nesta rúa Evaristo Correa Calderón. Xuntá
monos para preparar algúns temas en horas nocturnas e confeso o 
meu paso apurado polo arco por un especial respecto que teño eu 
para todos os camiños nocturnos . Por aquel entón Correa Calderón 
escribía en El Pueblo Gallego «Arar y cantar», que máis tarde facían 
o volume Índice de utopías gallegas, do que Eugenio Montes dixo 
cando se publicou que equivalía con respecto a Galicia á xeración 
do 98 con respecto a España. Teño aquí unha das derradeiras obras 
deste ilustre creador literario e agora sisudo historiador: Registro ele 
arbitristas, economistas y reformadores espai'l.oles (1500-1936), cun 
prólogo de don Manuel Fraga Iribam e, alumno de Correa Calderón 
no Instituto de Lugo. 

O autor comeza dando a coñecer a razón do libro, valiosísi
mo comentario do pensamento español fronte ós fracasados gober
nantes, con tremendas cargas de pesimismo. Comeza cos dous pri
meiros tratadistas: Ramón de la Sagra, que publicou Catálogo de 
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escritores económicos españoles, comprendiendo la mención de sus obras 
relativas a economía política en general, la administración, la agricultu
ra y fomento público en particula1'. O segundo, Manuel Colmeiro y 
Penido, na súa Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI, 

xv1.1 y xv111. Era preciso corrixir e completar o número de fichas , que 
chegan a 7264, e corresponde a un traballo de E. Calle Iturrino, La 
leyenda negra no se ha extinguido (1976). 

Non se trata de relatos históricos de feitos, nomes e datas, 
senón da súa parte máis entrañable, da súa historia íntima, cargada de 
valores esenciais. A grandeza española creou e medrou a envexa contra 
nós e hai como un desexo de esmorecerse nesa situación de vencida. E 
son os mesmos españois os que van creando o desalento e o desánimo. 

«Sin un ay -escribe Correa Calderón- sin un lamento, pier
de España sus más ricas tierras de Ultramar. Insensiblemente va re
nunciando a todo. Está abstraída en mezquindades, apasionada por 
luchas internas entre Rey y Roque, en un ambiente de gris estupi
deZ>>. «Y cuando las postrimeras islas navegan a la deriva, se despe
gan cada vez más de la metrópoli, gastamos las últimas posibilidades 
en una política casera mediocre , en la cual disputan en monótona 
alternativa conservadores y liberales . Y en esta triste coyuntura un 
político, Cánovas, como si se sintiese anonadado ante lo europeo, 
más deslumbrante, más artificioso, se permite el lujo de hacer esta 
definición, que son españoles los que no pueden ser otra cosa». E 
Larra tiña di.to: <Óuponte que eres español y no te aflijas». 

Queda sempre a voz potente de Costa, de Macías Picavea, 
Pompeyo Gener, que falan de utopías, de vi.sións e na mesma utopía 
xa estaba vista a falla de preparación, crenza e [e no que se propuña. 

Moitas veces podernos ver o verme do esquecemento que fai 
que ninguén fale e ninguén probe un invento , e así non sabemos se 
é algo que vale ou non. 

As novas de invención tamén se atopan na escritura e así 
Fuco Gómez escribe Model.o ele escribir cuartas, e o libro de Juan de 
Becerril Ortografía berclaclera de lengua española, ó sean rreglas fijas i 
senzillas para eskribir el español según aztualmente se abla. Aquí suprí
mese o h e o v. E despois de lembrar que nós tamén ti.vemos inven
tores: Isaac Peral, Narciso Monturi.o l, La Cierva e Torres Quevedo, 
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pero tamén hai causas que ninguén se preocupou de saber nada 
<lestes oito inventos de Blasco de Garay ofrecidos a Carlos V, a saber: 
Constrnir un ingenio para mover los barcos en tiempo de calma sin awci
lio ele los remos, Otro para sacar efectos y barcos idos a pique con ayuda 
ele sólo dos hombres, Otro para permanecer dentro del agua como enci
ma, Otro para mantener dentro del agua luz, Otro para ver los objetos a 
poca profundidad cuando el agua estuviera turbia, Otro para hacer pota
ble el agua del mar, Otro para hacer agita sin agua, Otro para hacer un 
molino a bordo, con otros muchos ele su especialidad. Están esperando a 
que un estudoso nos diga se valían e xa non valen. 

Valiosísimo libro e interesante introdución. Pero ternos que 
lembrar como creación literaria , de fabulación: Luar, El milano y la 
rosa , Conceición singela do ceo e outras moitas. 

DE CASIÑAS HUMILDES A FACULTADE 

Na parte esquerda da rúa había , pasado o Hospital, unha 
serie de casas humildes e, vendo a necesidade dun edificio , serían 
aquelas casas o novo soar para a nova facultade e deixarían Fonseca 
unha vez rematado o novo edificio. Comezaron as obras no ano 
1910 e remataron no ano 1928. Foi o arquitecto don Enrique Arbós 
y Tremanti encargado de transformar aquelas casiñas humildes 
nunha unidade, un só edificio: a Facultade de Medicina , coa entra
da na parte central da fachada , con senllas columnas e unha escena 
de atención a enfermos, que por afastadas lembranzas veume á 
memoria a Lección de anatomía, de Rembrandt, e tamén a Operación , 
de Castelao, sen poder dicir a razón, quizais conversas de estudan
tes con Evaristo Correa Calderón, unha meditación valorando os 
momentos nosos e os de Rembrandt. 

Na Facultade de Medicina colocaron no primeiro descanso 
da subida o monumento a Novoa Santos. No xardín de Fonseca 
está, como algo fracasado por esquecemento, un pedestal colocado 
alí para erguer un monumento en memoria de Varela de Montes, o 
fundador da Escala Médica de Santiago. 

Agora, vivencias de Novoa Santos, da súa estancia en Santia
go: coñecín este médico porque acompañei a un veciño cun fillo á 



San Francisco, antesala do Obradoiro 105 

consulta , pouco tempo despois a un amigo e quedei profundamen
te impresionado. A un compañeiro de estudos comezou preguntán
dolle, despois do nome e os anos: «Es usted cafetero, chiquitero, 
mujeriego o fumador'?». Polos estuclantes ele Medicina sabía do seu 
traballo e lin traballos seus como Physis y Psyquis, A Santa Compaña 
e Lamén El instinlo de la muerle. Para minera un sabio a quen non se 
escondían as cloenzas do corpo nin da alma. A amizade ele López 
Suárez, don Xan ele Forcaclos, cleume máis datos deste médico, 
luceiro brillante da Escala Médica Compostelá. A estatua é lembran
za perenne dun sabio que non viviu máis que 48 anos, dende 1885 
cleica 1933. 

Onde remata a rúa érguese o monumento a San Francisco de 
Asís, do que falaremos no Campiña de San Francisco, co seu crucei
ro , i.grexa, convento, Terceira Orde e o seu camposanto. 

28 de marzo de 1993 



QUIJANDO DE MERCADO ARRENDOU O PAZO DOS CONDES 

DE MONTERREl PARA O TRIBUNAL ECLESIÁSTICO 

CANDO A INQUISICIÓN CHEGOU A SANTIAGO 

A Atalaia é o lugar onde os muros da cidade til'i.an unha torre 
alta, máis alta que as outras porque a súa misión era ver todo o que 
sucedía nos arredores da cidade, nos camiños e nas leiras, e dar 
aviso se algo ofrecía perigo ou a persoa que se achegaba a Com
postela requiría honores. Está entre a praza de San Roque e a rúa da 
Atalaia, por onde se chega á Porta da Pena e tamén a Santa Cristina , 
que conecta pola súa vez coa xa nomeada Porta da Pena. Alí tivo o 
seu taller o escultor Maximino Magariños, ó que a obra que lle segue 
dando renome é o actual retablo da capela das Reliquias na Catedral , 
segundo un proxecto de Rafael de la Torre. Magariños rematou a súa 
obra en 1924 e nos tres corpos de que se compón están colocadas 
unha serie de reliquias, entre as que destaca a de Santiago Alfeo , 
traída de Xerusalén polo bispo da cidade portuguesa de Braga, don 
Mauricio . 

Aquel bispo Mauricio e a historia da reliquia de Santiago 
Alfeo están directamente unidas á súa vida . A reliquia foi dar de 
Braga a Carrión de los Condes e alí pasou a poder de dona Urraca, 
que a leva primeiro a San Isidoro de León e logo regálalla a Xelmí
rez, quizais para congraciarse con el. O relicario que garda a cabeza 
mandouno labrar o arcebispo Berenguel de Landore e leva no pes
cozo unha cinta de prata que lle deixou don Suero de Quiñones des
pois do remate do famoso Paso honroso, preto do río Orbigo en 
1433, que tamén era Ano Santo. 

Magariños fixo traballos para dentro e fóra de Galicia. O seu 
fillo contoume cousas dos encargos e as peticións das figuras cando 
tiña que representar o inferno e o purgatorio. 

Moi cerca da Porta da Pena, nos pares, estaba o pazo dos 
condes de Monterrei , un casaría enorme no que no ano 1562 o 
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inquisidor de Valladolid, Quijando de Mercado, con ardes da 
Suprema para instalar o Tribunal do Santo Oficio, arrendou o pazo 
para instalar a Inquisición en Compostela, entón como agora, capi
tal de Galicia. Mal recibida foi a Inquisición en Santiago: O marqués 
de Cerralbo, capitán xeneraI de GcLlicia, e a Real Audiencia e non poucos 
cóengos e carcleais negáronse dende o comezo a asistir por non auto1izar 
os actos de fe, nin consentir a presenza dos asentos dos inquisidores e 
alguacís na capela maior. 

Rexeitamentos 

O arcebispo e os abades dos mosteiros rexeitaron ós novas 
xuíces que pretendían prender, procesar e castigar ós seus vasalos, e 
o que era peor, secuestrarlles as súas propias facendas e pasarllas a 
mans alleas. Xuntáronse e aliáronse os nobres, escribe Bernardo 
Barreiro, e ía subindo o malestar entre a paisanaxe e o clero . Ante esta 
situación, a Inquisición tivo que marchar de Compostela. Foi por 
pouco tempo, pois en 1566, baixo a presión da Suprema, volta 
Quijando de Mercado acompañado de Carvajal, os dous inquisidores 
de Valladolid, e traen cartas para o arcebispo Zúñiga, para a Au
diencia, o capitán xeneral e outros persoeiros, indicando que o único 
que farían sería velar pala pureza da fe, perseguindo só os estranxeiros 
que concorrían ós nasos portas ou traspasaban ousadamente as fronteiras. 

Tan mansa viña que volveu ó pazo dos condes de Monterrei. 
Agora a persecución a todo canto barco aparece nun porto galega é 
constante. O día primeiro de marzo , o barco inglés que había no 
porto de Cedeira foi secuestrado e a tripulación apresada e traida para 
os cárceres da lnquisición en Santiago. O representante que viña no 
barco con cartas da raíña de Inglaterra foi despoxado das misivas e foi 
metido na cadea. Por se alguén protestaba, fixeron un informe. 

Ó saber o conde de Monterrei das cadeas e dos tormentos 
mandou ó encargado que botase do pazo a semellante tribunal. 
Pasou asi a Inquisición á sede da Audiencia nas Casas Reais, pero 
por pouco tempo pois as casas vendéronse e a Inquisición, sen sede, 
tivo que marchar. Mais por terceira vez volta o Quijando e por ter
ceira vez vol ven ser cárceres as adegas do pazo de Monterrei, ás que 
foron parar portugueses, ingleses e franceses. Foi o caso do inglés 
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Arturo Derbes, xenro do gobernador de Londres, a quen lle confis
caron os bens; do francés Alfonso Daniel, que o queimaron na praza 
do Campo, agora de Cervantes. Así mesmo, castigaron sen razón a 
catro ingleses no porto de Baiona, feito este polo que protestaron 
ante o rei os veciños e o alcalde da vila mariñeira. 

Os frades de San Martiño fixeron casa ós inquisidores e o 
pazo dos condes de Monterrei foi esmorecendo e transformándose 
en vivencias. Bernardo Barreiro publicou na páxina 252 do tomo da 
Galicia Diplomática do ano 1882 o plano do pazo cando era da In
quisición, procedente de Simancas. Despois de indicar as depen
dencias remata con esta nota: «Estas casas se han derribado y hoy 
existen otras modernas con los números 2, 4, 5, 6, 8, 10 y 12», no 
10 están agora as Relixiosas do Culto Eucarístico , coa súa capela 
correspondente. 

No paso de Santa Cristina para a Atalaia hai unha casa que 
conserva estas letras: «De la Concepción». É o número 9 e o 14; pa
recen corresponder a dúas das casas cos dous escudos dos Fonsecas. 
Parece ser que no XIX tiñan unha corte para gando cabalar, pois exis
ten uns cantos píos bastante altos para que comese o penso o ani
mal, e deste xeito comían a cebada sen ter que levar a bolsa colgada 
na cabeza. 

TEMPOS QUE SON XA DE VELLOS 

Na fin da rúa da Porta da Pena viviu a familia dos irmáns 
Martínez López , Ramón e Xosé, con seus pais. Rematados os estu
dos axiña colleron destino fóra, quedando sós os pais mentres vivi
ron. E moi preto , pero xa na Fonte, estivemos de pausada Sebastián 
González García, Alfonso Vázquez Martínez e un servidor. Don 
Ramón e don Sebastián estiveron no exilio , o primeiro pasouno en 
Francia, Arxentina e Estados Unidos, e o segundo en Porto Rico. 

Foi don Ramón un dos fundadores do Seminario de Estudos 
Galegas, doutor en Dereito e licenciado en Filosofía e Letras . Foi 
catedrático de Literatura en Lugo e logo en Lisboa, onde viviu no 
hotel Tívoli coa súa dona , dona Isabel. ó Tívoli foron Castelao e 
Teixeira de Pascoaes. Castelao viaxou en segredo e contou como era 
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a saudade, inda mellar o senti.mento da terra estando en terra allea. 
Relata un epi.sodio. Estaba en Badaxoz un garda natural dun lugar 
da ría de Marín. Un serán outonizo, Castelao e un amigo de Pon
tevedra ían para o cine comendo unhas castañas. O garda prestaba 
servizo na rúa diante do cine; os dous foron achegándose e puxé
ronse di.ante do garda camaruxando: Xa ftm a Marínl xa pasei o mar/ 
xa comín laranxas/ do leu laranxall ... Seguiron cantaruxando e, cando 
remataban a primeira estrofa, o garda , cargado de emoción, díxolles: 
«Calade, por Deus, que me facedes choran>. Foi sempre don Ramón 
un gran investigador, filólogo e historiador. Exerceu docencia , in
vestigación e galegui.dade sempre. Foi, non o dubi.da ninguén, dos 
bos e xenerosos. 

Seu irmán Pepe foi profesor na Estrada e en Lalín e ocupou 
cargos no ministerio relacionados co ensino. Foi investigador e rea
lizou escavacións en mámoas da Terra de Deza. Teño o recordo de 
que me ensinou un día un precioso cacharro descuberto nun campo 
de mámoas. 

Morreu moi novo, cando podería publicar traballos de in
vestigación sobre a terra de Deza, onde estiveramos estudando a 
comarca os do Seminario de Estudos Galegas . 

4 de abril de 1993 



A CAPElA E MAIS O HOSPITAL TEÑEN A SÚA ORlXE NUNHA EPIDEMIA 

DE PESTE QUE ARRASOU SANTIAGO EN 1517 

POLA PRAZA DE SAN ROQUE E HOSPITALIÑO 

San Roque e o Hospitaliño son dous espazos que designan 
zonas da Compostela norte . Teñen os nomes da capela e do hospital 
que están ó seu lado. No ano 1517 presentouse en Santiago e nos arre
dores unha tremenda peste e, alarmada a xente, prometeron facer 
unha confraría de San Roque, unha capela e celebrar a función ó Santo 
considerando día festivo. Todo isto acordouse co voto do Cabido e do 
Concello. O arcebispo don Alonso de Fonseca deu bula formada en 
Valladolid con data do 8 de novembro do ano de 1517 para que se fes
texase san Roque e san Sebastián e que se fixese a igrexa. A bula refí
rese á «hermita », que se debía construír «junto al monasterio de Santa 
Clara, cerca de la dicha ciudad» . Deu as trazas para a capela o mestre 
Martín. Comezou a obra el co mestre Guillén Colás, os mellores can
teiros que había por aquel entón en Santiago de Compostela. 

Prepararon, ó parecer, bastante pedra e como cesou a peste 
esqueceuse o voto e a pedra foi para a fonte da praza do Campo. A 
peste volveu e renovouse o medo, o que obriga no ano 1570 a dar 
forma á promesa de facer a capela. Precisan buscar a pedra que xa esta
ba feita e ó mesmo tempo recadar fondos. Diso encargaríanse as comi
sións do Concello e do Cabido. Non rematou a obra ata o ano 1578. 

Na fornela está a imaxe de san Roque de pequeno tamaño. 
Un letreiro indica que no ano 1647 fíxose a portada coas esmolas dos 
confrades. E, por terceira vez, debaixo da fornela co Santo un letrei
ro indica que se reedificou a expensas dos confrades, xa no século 
XVIII. Todo foi moi ben nas festas deica o ano 1619, no que o mordo
mo, o picheleiro Xoán Vázquez, dixo que el non faría máis que unha 
misa, procesión e que «Só quere gastar cen reais en comida». 

No ano 1621 o Concello acorda que se faga un xogo de sor
tella, unha máscara de noite, un xogo de estafermo e uns touros 
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xuntamente coa procesión, e con exhibición da tarasca a cargo do 
Gremio de Obra Prima. A festa, dende o ano 1815 faise soamente o 
día 16 e suprímese a do día 17. 

Velaquí a razón do nome da rúa que comeza na de Santa 
Clara deica a praza do mesmo nome. Enlaza co Campiño do Car
me, praza das Penas, rúas de Valle lnclán, Rodas, Algalia de 
Arriba , Hospitaliño , que a comunica con Atalaia, Loureiros e 
Porta da Pena. Forma parte da liña recta que cruza a cidade de 
norte a sur. 

É unha rúa de construcións de alturas ponderadas, sempre 
con estilo compostelán, como se observa no número 5, cuxa facha
da e planta baixa foi reformada a petición de don Manuel García 
Meira polo arquitecto Genaro de la Fuente. No 1881, a petición de 
don Ramón García, o arquitecto don Faustino Domínguez Gómez 
Gay reconstrúe a casa número 11. O número 2 foi reconstruído no 
ano 1926 por Genaro de la Fuente a petición de don Antolín Pazos 
Vieites. O número 26 foi reconstruído en 1913 polo arquitecto don 
Leoncio Bescansa Casares a petición de don Manuel Felipe Sáenz. 
Realizáronse tamén reformas interiores , como a solicitada polo mé
dico don Eduardo Fraga López para o número 20, que dirixiu don 
Genaro de la Fuente. Nesta rúa viviron o moi ilustre señor don An
tonio Rodríguez Villasante, destacado canonista, profesor do Semi
nario e da Universidade, don Xerardo Sánchez Brunete, boticario, e 
don Luis Porteiro Garea, ilustre político e profesor de Dereito Civil 
na Universidade de Santiago. 

A de San Roque é unha praza arborada con fonte central. 
No sur esLivo a torre alLa da vella muralla. Hai casas que se refor
maron pola disposición que tiñan a causa da muralla. A casa 
número 5, accesorio 8 , da praciña da Atalaia, no ano 1886 pide 
dar un alto e abrir luces á fachada que dá á Atalaia. A obra reali
zouna o arquitecto don Faustino Domínguez Gómez Gay e solici
Louna Xosé Linares Ouviña. En 1919 o procurador don Luciano 
Sánchez Miramontes, en representación de don Ignacio Viñas, 
pide licenza para revestir con cemento a fachada e substituír por 
un balcón de ferro o antepeito de madeira do escaparate. 
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Tamén foi mester erguer a casa do Hospital e para iso o 28 
de xullo de 1578 os señores Antonio de Puga, Xoán Osorio de 
Goianes, alcaldes ordinarios da cidade, Benito Méndez de Andrade, 
Fernando da Rúa Nova, o doutor Cisneros, Lope Osori.o de Merca
do, rexedores da cidade, Xoán García (tenente de procurador xene
ral) e o señor Pedro de Castrillo, tesoureiro e contador do arcebispo 
don Francisco Blanco, saíron xuntos para sinalar e amoxonar solo e 
sitio onde a súa señoría quería facer un hospital «de bubas y nasci
das », no arrabalde de Santa Clara, xunto á capela de San Roque. 

Fan tamén delimitación do cemiterio, ó norte da capela de 
San Roque y de allí ha de ir derecho, de manera que clescle Ia casa 
ele Gonzalo Rosa a la pared del dicho cimite1io ha de quedar en hueco cin
cuenta pies . A congostra será a rúa das Rodas, e pola casa de Gonzalo 
Rosa pasaría co tempo a rúa de Valle Inclán , onde se ergueu o 
Colexio La Salle , nunha horta. No muro abriuse unha porta no ano 
1913 baixo a dirección do arquitecto Leoncio Bescansa Casares, a 
instancias do propietario , don Manuel Felipe Sáenz, dono tamén 
por aquela época da casa, na rúa de San Roque, onde están agora as 
Siervas de María . 

UNHA OBRA QUE DUROU CATRO ANOS 

A obra do hospital de San Roque foi poxada no pazo arce
bispal o 27 de xullo de 1578 e adxudicada a Gonzalo de la Barzena, 
que foi o mellor ofertante. Estaba rematado en 1582 pero non se 
inaugurou deica abril do 1583. 

Segundo declaración de Gaspar de Arce, autor da traza do 
edificio , era conveniente incorporar a horta Rubiela, que o Cabido 
tiña dado en foro ós herdeiros do racioneiro Rubiel. Dispoñía dun 
manancial de auga que ten o terreo para lavar a roupa. Esta é a horta 
que aínda agora ten o conxunto de San Roque. 

Na rúa do Hospitaliño a mellor casa é a que pertenceu ós 
Porras e que ten a base para colocar a pedra de armas. Pero non lla 
puxeron. Foi do cóengo e prelado doméstico don Benito Espiño y 
Arceo . Habitou moito tempo nela o grande artista don Roberto 
González del Blanco , pintor e escultor que puido mercar a casa. 
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Grazas a que non a mercou fixo o seu palacete na Rosaleda. A súa 
filla Blanca, unha artista que non exerce ese oficio, lembra as histo
rias dos Porras. Ten un pazo con escudo cerca do Pico Sacro. Na 
capela consérvase unha imaxe de santo Antonio que trouxeron de 
Madrid en procesión. 

Don Salustiano Panela Pazos, deán que foi da Catedral de 
Santiago, ten comentado da casa e das armas da familia Porras, que 
pasaron á propiedade da condesa de Turnes. 

Lembramos a don Roberto na porta da casa cun ramo de flo 
res na man despedindo a un amigo e lembramos a súa pintura e 
consideramos un dos seus cadros como das mellares obras da pin
tura contemporánea. O cadro titúlase Descanso e representa un ho
me sentado nun improvisado poio , unha sacha con longo mango e 
unha cunea e outra cunea pequena de barro. Esta é a gran solución 
do conxunto. Don Roberto era un distinguido cabaleiro cuxa visión 
artística transcendía en todo o seu vivir. 

No fondo da rúa, na casa que mira para a costa de San 
Francisco e para os Loureiros, viviu don Luis Pereira Rial, profesor 
da Universidade e gran latinista. 

6 ele xuño ele 1993 



O SANTUARIO DA VIRXE DO PORTAL É UN DOS DE MAIOR 

DEVOCIÓN DE COMPOSTElA 

BELVÍS, A PRAZA DAS REFORMAS 

A praza está situada <liante do convento e da igrexa de Bel
vís, con paso por debaixo da capela da Virxe do Portal. Chégase á 
praza pola rúa das Trompas e pola de Belvís. As Trompas é topóni
mo relacionado co antigo palacio de Altamira e comeza na confluen
cia da Fonte de Santo Antonio e a Virxe da Cerca. Baixa seguindo o 
muro do convento e a horta do Colexio da Ensinanza deica o reguei
riño e sobe dereita para a praza. Foi reformado o firme e suprimí
ronse os chanzas que había na beirarrúa <liante das antigas casas. 
Ten saída dobre pola dereita e pola esquerda. Máis importante é a 
rúa que parte da Calzada de Santo Antonio e Camiño de Andúxar e 
pasa por <liante do muro do convento: comunica con Quiroga 
Palacios, Costiña de Santo Antonio e as Trompas. 

Durante algúns anos estiveron nos lados dunha porta dúas 
pedras combas de chocolateiro. Parece que sería un chocolateiro 
que deixara o oficio e levara as pedras para Belvís. Hai moitas refor
mas, como a número 13, que a comezo de século, no ano 1900, don 
Ramón Castiñeiras Pérez pide para construír unha bufarda e no ano 
1936 dona Xoaquina Trillo pide ampliar a planta alta correndo a 
bufarda deica a fachada, encargando da obra ó arquitecto don José 
María Banet. No ano 1903 don Ramón Farelo y Vaquilla pide para 
abrir unha porta no muro da horta . 

No ano 1924 don Xesús Silva Liñeira quere transformar 
unha porta en fiestra e variar unha escaleira, encargando a obra ó 
arquitecto don Xesús López de Rego. No ano 1929 don Marcelino 
Blanco de la Peña pide para obras nos números 2, 3 e 4, e amplia
ción de ocos da fachada do número 2 e reparacións nas outras. Hai 
constancia doutras peticións de reformas e ampliacións, e no 1930 
piden para construír tres casas na horta, no terreo que ocupaba a 
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antiga capela de Santo Antonio, como promotor Andrés Rozas Mayo 
e como arquitecto Eduardo Rodríguez Losada. 

Os dominicos ele Bonaval 

O convento foi fundado no 1305 por clona Teresa González, 
ano da fundación, pero non comezou a construción cleica 1306, no 
ano que se celebrou CapíLulo Xeneral da Orde en París, e encarga
ron das obras ós dominicos de Bonaval, que comezaron con lentitu
cle e axiña pararon. No ano 1305 dona Teresa González, filla de don 
Gonzalo de Saz e de clona Urraca Femández, deixara cantas herda
cles tiña na parroquia de San Mamede de Camota ós Pais 
Padricadores ele Galicia para edificar un convento en Compostela . 

No ano 1309 clona Constanza Fernández, viúva ele Rodrigo 
González Mariño, doou ó convento ele Bonaval a metade dunha casa 
que estaba ad ousiam ecclesie Sci. Michaelis ele Cisterna .. . acl construen
dum monaste1ium in Beluis uel acl utilitates ... Boneuallis. 

Os frades encargados de construír o convento recibiron a cloa
zón do soar en Belvís. Neste lugar pasou os derradeiros días da súa 
vida o arcediago do Salnés don Nuño Femández, e pensa López 
Ferreiro que sobre o portal do arcecliago estaría colocada a irnaxe da 
virxe do Portal. A mediados do ano 1314 estaban en Belvis a prioresa, 
que viñera de Zamora , do convento de Santa María, dona Velasquita 
con outras dúas monxas: sor Sancha Martínez e sor Teresa Sánchez. 
Pero moi axiña entran clona Xoana Estévez e a súa filia, dona Teresa 
Alfonso. Ó mesmo tempo entraron en Bonaval o home, don Sancho Al
fonso, e o seu filio, don Esteban Sánchez. Toda a familia ten o convento 
por morada. O rei Alfonso Xl, a petición do confesor Xan Fernández ele 
Aveancos, o 16 de marzo de 1329 oULorga especiais privilexios librando 
de peitos nas Jacendas cleica llinta xugadas de te1Ta e nas viñas as que fosen 
necesarias deica procluci r cincuenta cargas ele viña. 

Dende 1340, obispo de León, don Xoán do Campo, antigo 
cóengo da Catedral ele Santiago, ele cuxa ciclacle era natural, e dona 
Xoana Estévez custearon a obra deica o remate. 

Pequenos son os restos que se conservan da primeira época. 
O convento é obra de freí Gabriel Casas e a igrexa é de Femando de 
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Casas Novoa; planta de cruz latina dunha soa nave con cúpula. O 
retablo é obra do axustador e notable escultor Bartolomeu Fernández. 

A capela, que forma ángulo recto coa igrexa, é obra de 
Domingo de Andrade e recibe culto a imaxe da virxe do Portal. É, 
moi posiblemente, a imaxe antiga que estaría no antigo portal. 
Conservábase no portal e a xente alumeaba esta imaxe, lumieiras 
que viu o crego de San Fiz de Solovio e deu informe de semellante 
culto que seguiu, e as esmolas deron para erguer a capela . A in1axe 
segue recibindo culto e o manto lévano para curar doenzas. Diante 
das escaleiras está a fonte, de augas moi estimadas que levan para as 
casas , moitas veces facéndoa pasar pola man da Virxe, colocándolle 
un pequeno funil. É un dos santuarios de maior devoción de 
Compostela. 

Na igrexa celébrase a festa de San Pedro Mártir, extraordina
ria romaría na que se levan ramos de oliveira e os elementos que a 
xente estima para defender persoas e animais de envexas e doenzas, 
e para iso están nas tendas que hai na praza e nos pasos para chegar 
a ela: estampas, escritos, medallas, allos, figas e outras causas e den
tro da igrexa deixan unhas sementes e callen outras, incluso as fre
gan ó Santo, cumprindo a tradición. Tamén levan auga que lles faci
litan dentro da igrexa. 

UN SEGURO PODER DE CURACIÓN 

A festa é o día 29 de abril e, en determinados intres , duran
te as misas bendícense os ramos, dos que moitos non che dan un 
gallo por temor a que perdan o poder de curación e apartamento de 
bruxos. Á romaría vén xente de diferentes lugares e aldeas afastadas. 
As medallas e moitos escritos son para colocar nas portas das cortes 
pola parte de dentro; como se vai deixando o gando vai quedando 
a festa un pouco máis limitada, pero sempre se considera para resol
ver as crises, as depresións nerviosas e o meigallo. 

Estímase esa noite como unha das máis perigosas para as 
colleitas de centeo, trigo e viño, as noites, repetímolas aquí: Pedrete, 
Crucete e Miguelete, San Pedro Mártir, Santa Cruz e a Aparición de 
San Miguel. 
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Tamén se celebra aquí a cacharela de San Xoán e hai algúns 
anos moitos veciños levaban, ademais de táboas e mobles desfeitos, 
zapatos e zocos para que fuxisen para lonxe as cobras, para que o 
mal cheira escorrente cobras e lagartos. 

Son moi curiosas as ofertas que se fan ó santuario, tal como 
un grupo fai unha novena colectivamente, cinco ou seis persoas, e 
van e veñen xuntas sen articular unha soa verba. 

Ó sur da horta das [reiras de Belvís construíuse o Seminario 
Menor Nuestra Señora de Asunción, sendo o seu fundador o cardeal 
don Fernando Quiroga Palacios, arcebispo de Santiago, quen bendi
ciu a primeira pedra no ano 1953 e rematouse en 1957. Foi o arqui
tecto do conxunto don José María de la Vega Samper e construíuno 
a empresa Durán. Asorey [ixo a imaxe da Virxe colocada no exterior 
e Castor Lata a estatua do cardeal arcebispo don Fernando, coloca
da nun patio interior. 

O concello deu unha nova ordenación á Trisca, que, duns 
valados con silveiras, pasou a un lugar de sosegado descanso coas 
escaleiras con pasamán para baixar á nova Trisca. 

27 de xuño de 1993 



OS CONCHEIROS E SAN PEDRO É UN DOS PASOS OBRIGADOS 

CARA Ó APÓSTOLO 

CAMIÑO DE PEREGRINOS 

A praza de San Pedro está <liante da i.grexa de San Pedro e 
ocupa parte do soar do antigo San Pedro de Fóra, para non confun
dir con San Pedro de dentro das murallas da cidade . Esta praza , de 
pequenas dimensións , comunica coa rúa de San Pedro, que pasa a 
Cruz de San Pedro e vai ós Concheiros, pasando á avenida de Lugo. 
Sempre camiño de peregrinos , é a primeira estancia relixiosa ; ergue
ríase ó mesmo tempo que o Lugar Santo, onde estaban as cinzas do 
Apóstolo. Un camiño para os agros e para o veciño castro sería polo 
que viñan adorar ó santo os moradores de aldeas cada vez máis afas
tados. Sería como sempre, primeiro a ermidiña que debeu ter sem
pre ó lado unha casa para atender a camiñantes enfermos e dar 
sepultura a mortos. 

Os primeiros e rudimentarios edificios fóronse substituíndo 
por outros máis importantes que lle permiten ó P Yepes escribir na 
Crónica general de San Benito: Es un monasterio antiquísimo y, a lo que se 
cree, tanto como San Payo y San Martín, siendo como una decanía incor
porada a la Iglesia Catedral de Santiago con esta calidad, tuvo rentas sufi
cientes y algi,mos prioratos que le estaban si9etos, sinalando seguidamen
te o cronista a razón que ternos indicado corno razón do nome. Así, 
neste intre ninguén confunda este mosteiro con Antealtares ou San 
Martiño. Arrasouno o caudillo musulmán Alrnanzor, que cometeu 
outros moitos actos vandálicos nos templos que entrou , menos mal 
que o lendaiio tamén o rodea dicindo que deu de beber ó cabalo na 
pía de auga bieita e o cabalo morreu no intre. Pero os monumentos 
foron restaurados, entre eles o mosteiro de San Pedro de Fóra , inda 
mellar reconstruído de novo, dando por rematadas as obras no ano 
1173. A sernellanza de Sar, era de planta rectangular de tres naves con 
tres ousias, con piares e columnas de gran beleza e capiteis de maxi.s-
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tral execución, como son os dos edificios da época. Non hai máis que 
pensar no taller do Mestre Mateo. A decadencia comeza coas reformas 
do século xv en vinude da bula de Inocencia Vlll , Meclitatio corclis, 
época de grandes problemas moi ben estudados polo padre Oro. A 
bula obrigou ós frades de San Pedro de Fóra a marchar -iso si, levan
do as rendas- para San Martiño Pinario e non quedaban no mosteiro 
da rúa de San Pedro roáis que uns capeláns que dirtan a santa misa. 
Sostívose deica o século XIX, pero xa era unha ilustre ruína cando se 
desfixo o que inda quedaba en pé. A pedra nobre foi enlousar a praza 
da Quintana e o tramo de camiño que vai dende a Porta Faxeira deica 
a Alameda, o tímpano foi para unha casa do barrio de San Lázaro e as 
columnas pasaron á harta de San Martiño Pinario para soster o empa
rrado . Co mosteiro desaparece o hospital que tiñan para atender ós 
peregrinos e o seu camposanto, que recollía a monxes e demais fale
cidos aquí, no mosteiro e no hospital , e a ben seguro que tamén polo 
menos os veciños máis próximos. 

A igrexa actual, hoxe da parroquia de San Pedro, ten nos seus 
altares imaxes que estiveron recibindo culto no mosteiro . No peque
no retabliño de pequenos espazos estiveron dende os comezos un 
crucifixo con imaxe e a virxe das Dolores ó pé , e nos laterais os catro 
evanxelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas e San Xoán. Tamén 
San Pedro , San Gregario, Santo Ambrosio, Santo Agostiño e San Xe
rome, que debían pertencer ó relicario monacal. A imaxe que tiña 
relicario no peito era a de San Pedro e, segundo indica Fernández 
Sánchez na súa guía, informaba un letreiro que tiña posta , que era a 
imaxe que traían os frades de San Martiño Pinario o día que viñan 
celebrar unha misa á igrexa de San Pedro para lembrarlles a todos a 
vella pertenza e valla do mosLeiro desfeito. 

Hai no camiño para Belvis unha capela sen pretensión nin
gunha pero na que os veciños celebran sempre a función de Santo 
Antonio, titular da capela. Unha casa da rúa ten o amigo escudo da 
Universidade de Santiago: as cinco estrelas. Foron veciños desta rúa 
que vai para Belvis, don Manuel Rey Gacio e a súa familia, e da rúa de 
San Pedro, os irmáns Fermín e Luís Bauza Brey e o seu primo Luís 
Brey Bauza. 
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É nome histórico que sinala un só oficio, Concheiros, que está 
ó pasar a Cruz de San Pedro. Trátase dun topónimo gremial onde se 
facían as cunchas. Cuncha é o emblema do peregrino, a cuncha da 
vieira, pectem maximus ou pectem jacobeus, e a zamburiña que tamén 
apareceu nalgunha tumba de peregrino. Axiña xorde o comercio das 
cunchas e podían venderse noutros lugares, por iso procuraron ter a 
exclusiva en Santiago, e ademais con lugares de venda, de xeito que 
se fixo a Igrexa dona. Así, a venda autorizouna por primeira vez o 
arcebispo don Pedro Suárez de Deza, que no ano 1200 reivindica a 
exclusiva de venda para a Igrexa compostelá establecendo un conve
nio cos vendedores, que terían postos de venda propiedade da mesma 
Igrexa e que pagarían de canon de arrendo un marabedí e medio, 
pagando o marabedí pola Pascua e o medio marabedí por San Miguel. 
É 28 o número de concesionarios, ós que transcorridos 30 anos o ar
cebispo Bernardo II fai novo contrato, auméntalles o número depos
tos, tendo 100 como máximo, e impón un novo canon: terían que 
pagar quince soldos e medio de prata, e prohibían facer cesión de pos
tos a outra orde relixiosa ou botar cerrada a tenda máis dun ano . 

O MILAGRE DAS CUNCHAS 

As cunchas naturais das vieiras eran substituídas por pezas 
de chumbo, estaño, prata e acibeche. Os peregrinos levarían das 
máis baratas , de metais estaño e chumbo. 

Debemos contar como apareceron as cunchas, por un mila
gre. Un príncipe caeu ó mar por culpa do seu cabalo que se desbo
cou. Pasaba polo mar a barca con Santiago e o príncipe pediulle 
axuda e saíron do mar, cabalo e xinete, cuberto de cunchas. Son moi 
axiña postas á venda diante da porta do Paraíso, a porta norte. 

O milagre está nun breviario de Oviedo referido nestes ver
sos: Cunctis mare cernentibusl Natus Regis submergitw;I Sed a profundo 
duciturl Totus plenus conchibilus. 

O que era rendible falsificábase ou vendíase de boa clase en 
moitos lugares, e Santiago acode ós pontífices, que dan senllas 
bulas, Inocencio III en 1207, Gregorio IX en 1228 e Alexandre IV 
en 1259 dirixíndose ó bispo de Lugo. O Reí Sabio en 1260 pídelles 
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ás autoridades que «nadie se atreva a hacer o a vender dichas insig
nias». Inda atenden a mesma petición os pontífices Clemente IV en 
1266 e Gregario X en 1272. 

A cuncha vai no sombreiro , unha ou máis, na esclavina en 
número caprichoso, como pode verse nos recordos, nas roupas dos 
peregrinos, que podían deixar na igrexa da súa vila, na súa casa gar
dada para exemplo de familiares ou para ser amonallado con ela. 

Prateiros e acibecheiros foron os que formaron gremio e 
todos fixeron pezas marabillosas que catalogaron Osma e Filgueira 
Valverde e que se gardan nos museos de Valencia de Don juan e de 
Pontevedra. 

No barrio compostelán dos Concheiros vivían, e traballaban 
as que traían do océano e tiñan as cunchas do mar e as que se facían. 
O barrio dos Concheiros, tan relacionado coa praza de San Pedro 
polo Camiño Francés, debemos lembralo cando falamos da pequena 
e histórica praza. 

4 de xullo de 1993 



COMPOSTELA, OURENSE E PORTUGAL COMPARTÍAN 

XOGOS COMúNS NO TEMPO DE PASCUA 

OS PETOS NO CAMPO DA ANGUSTIA 

O Campo da Angustia é o espazo que se cerrou cando no 
ano 1465 Martín Gerpe, abade de San Pedro de Fóra, aforou a 
Cristóbal Francés o terreo para edificar unha capela con esa advoca
ción: cerrar con muro o lugar onde na actualidade enterran corpos 
finados -di Fernández Sánchez que non hai sepulturas salvo a terra
e poñer árbores entre os dous camiños franceses. A capela é un edi
ficio sinxeliño con dous medallóns pintados con N oso Señor e a súa 
Santa Nai. Diante da capela está o pequeno cemiterio cuberto cun 
sinxelo pórtico. O luns de Pascua vén a procesión da Angustia. Sae 
de San Bieito do Campo deica a capela que se chamaba Angustia de 
Arriba , porque a de Babeo é a que agora pasou á parroquia de San 
Froitoso. 

Nesta procesión lembramos a celebración do xogo dos 
petos. O costume estaba tan enraizado que cando debcaron de cele
brar o xogo fóra, ó redor da imaxe no intre da súa procesión duran
te unha parte do tramo final do camiño, sentín a falla. Os grupos de 
danzas facían a danza dos petos coa procesión, sacaban á escena 
unha Virxe na anda e tiraban os petos dunha á outra banda. 

O grupo de mozas veciñas da Angustia ensaiaban o xogo, e 
o luns de Pascua agardaban a chegada da Virxe a un lugar do cami
ño procesional. Colocadas nas dúas bandas tiraban os petos en orde 
dende unha banda á outra, facendo arco por enriba da imaxe. Había 
que lanzar con arte e calma e recoller da outra banda con precisión. 
Nun descoido o peto caía e rompía, a non ser o que caera no campo, 
que podía quedar san e salvo. 

Fermín Bouza estudou este xogo festivo no traballo: «La 
liturgia popular del juego de los "petos" y otras piezas cerámicas en 
Galicia» . Actas do Congreso Internacional de Etnografía, promovido pela 
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Ca.mara Municipal de Santo Tirso, do 10 a 18 de julho de 1963, vol. 11 , 
j unta de lnvestigac;oes de Ultramar, Lisboa, 1965. 

Lembramos, por ser testemuñas visuais desta festa, o clásico 
xogo dos petos e non sabemos se a razón da súa falta puido ser a sen
tenza dalgunha persoa de certa fama, que puido amoestar por razón 
da súa situación, ou por ausencia de varias mozas por emigración ou 
casamento, polo que quedaba sen xente que ensaiase e tirase. 

Faltaron, e pui.do ser o mesmo que pasou cos cantos diante 
da Porta Santa. Enfermaron os cegos e algúns morreron e non vol
veron repetir o canto. Pero non faltan outros xogos con pezas de 
cerámica, como o xogo das olas, xogo que se practicaba principal
mente en Ourense capital e outras vilas da provincia polo Entroido. 
Vicente Risco sinala tamén a Pascua. En Portugal tamén se xoga con 
potes de barro que xa non están en condicións de servir para arran
xo de comida, así «nos arredores de Coírnbra un grupo de raparigas, 
que ó lado da estrada tiraban grandes potes de barro, xa inutilizados, 
dunhas para outras, en "visíbel feic;ao de divertimento"», como indi
ca Ernesto Veiga de Oliveira, citado por Bauza. Tamén se xogaba en 
Silgueiros o xogo do pucarinho, que é o xogo de Entroido. Pérdese 
ó caer e romper o cántaro. O mesmo sucede en Freixo de Espada a 
Cinta co chamado do cántaro. Na raia tramontana, en Quintanilha, 
o día da Ascensión, teñen o xogo da cantarinha. Para a celebración, 
os potes xa fóra de uso lévanse enfiados nunha vara pala asa . «As 
persoas dipostas em redor do largo da poboac;ao, os atiram igualmen
te de urnas para as outras quando um deles cai ao chao e se escasa, 
ha grande risada e troca e recomec;a-se coro outro ate se destmirem 
todos», así o explica Ernesto Veiga Oli.veira no seu traballo «Ü jeu de 
Toupiole em Portugal», publicado en Trabalhos ele Antropología e Etno
logía, do Porto , que cita don Fe1mín Bouza. Van Gennep, que estuda 
prácticas análogas en Francia, e Veiga de Oliveira en Portugal coinci
den con Bouza na crenza de que a rotura de louzas de barro volun
tariamente ten un sentido profiláctico, multiplicador. Pensamos se 
sería xogo de solteiras con ansias de ser casadas. 

Agora unha lembranza de Bonaval e do Home Santo. Era 
este norne o que debía sinalar a rúa dende a costa de San Domingos 
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deica a Almáciga, porque todo é camiño lendario ó redor de Xoán 
Tuorum, o Home Santo. 

Aquí desenvólvese un interesante intre histórico de Com
postela: un concello loitando contra o arcebispo para conseguir li
brarse da dependencia do poder, da xurisdición do arcebispo. O 
Cabido, dividido tan axiña como morreu don Rodrigo de Padrón, 
nomea, nun bando, a don Rodrigo Yáñez de Parada, que era arcedia
go de Nendos. No outro grupo nomea a don Alfonso Eáns, cóengo 
e xuíz de Luou. O pontífice, para desfacer o cisma, nomea a frei 
Berenguel de Landora xeneral da Orde Dominicana. O novo prela
do chega a Melide e recibe á Comisión do Cabido, que se pon ás 
súas ardes. Pero a situación da cidade de Compostela era de rexei
tamento e estaba disposta a loitar pala súa separación do poder da 
Mitra. Cando frei Berenguel de Landora chegou preto dos muros 
da cidade, puido ver que nos muros había gran cantidade de xente 
armada que mantiña a porta fechada. 

Non recibiu ó arcebispo e señor da cidade. Frei Berenguel 
pasou de largo e foi para A Rocha . Negáronse os composteláns a 
facer paces co novo arcebispo e este marchou para Pontevedra, onde 
foi recibido con grande amor, respecto e entusiasmo. 

A MORTE DO HOME SANTO 

Non houbo arranxo, a tradición fix.o que a frei Berenguel lle 
abrisen para entrar e fecharon para que non puidese saír. Pactou, 
pero non acougou ós composteláns. Chegou á Carballeira de Santa 
Susana e as promesas fallaron cando as forzas do arcebispo puxeron 
sitio á cidade. O prelado foi descansar ó convento de San Domingos 
e os composteláns dispararon unha pedra que fixo branca no cuar
to de frei Berenguel, que tivo que refuxiarse na Almáciga. Non se 
arranxou nada. O infante don Felipe e o mordomo do infante, don 
Alfonso Suárez de Deza, nomeado pertegueiro maior da lgrexa, fa
cían hoxe un arranxo e á mañá xa estaba desfeito. No día 15 de 
setembro do ano 1320 firmaron unhas normas de paz e de entrega 
da cidade, e ben de mañá do día 16 Alonso Suárez de Deza, cun 
grupo de seguidores, presentouse na Rocha con novas proposicións. 
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O prelado estaba na capela do castelo e falou co máis perfecto trai
dor, Suárez de Deza; ó mesmo tempo a garda do castelo fechou as 
portas e deu fin ós cabaleiros e ó dirixente Alonso Suárez de Deza. 
A traxedia deu remate a unha loita que parecía non ter fin , situación 
que abrigaría a frei Berenguel de Landora a celebrar o culto en 
Padrón, Noia, Pontevedra ou na Rocha. A paz tivo un pequeno que
branto, complicou a un home nas hartas populares e fixo del o gran 
revolucionario: Xoán Tuorum. Somentes el fixo a súa defensa. Nin
guén saíu na súa defensa. Ninguén volveu por el e, considerado ho
me altamente revolucionario , foi condenado a morrer na forca. 
Ninguén saíu en defensa de Xoán Tuorum, o ferrador da Porta do Ca
miño. Nin un só veciño pediu por el. Ó home, que se dirixía ó Campo 
da Forca, éralle permitido achegarse á imaxe da Virxe. O ferrador ache
gouse e as xentes ouviron dicir ó reo: «Virxen santísima, ven e valme! ». 
Non dixo máis, caeu mono e a xente comezou a gritar «Santo, é un 
santol» e no mesmo lugar foi enterrado. 

18 de xullo de 1993 



O MUSEO DO POBO GALEGO E O PANTEÓN DE GALEGOS ILUSTRES 

GARDAN A HISTORIA DE GAUCIA 

SAN DOMINGOS «DOS BOS E XENEROSOS» 

A denominación de Campo de San Domingos comprende a 
subida dende o conxunto viario Porta do Camiño, rúa de San Pedro 
e Rodas, deica ó mosteiro e igrexa de San Domingos, e comeza na 
subida á rúa de Bonaval, á dereita, e Caramoniña e Valle Inclán, á 
esquerda. Un campo esténdese ó longo da parede da ala sur do con
vento deica o adro. No medio do campo medrou unha fermosa arau
caria e uns cipreses na beira da rúa . Na outra banda, dous pazos, e 
entre as casas a rúa de Caramoniña, onde tiña o taller o escultor 
Asorey. A primeira mansión é agora residencia da terceira idade. No 
pequeno campo entre as casas e a rúa hai unha moreira, onde os 
rapaces collían follas para mantero verme da seda. 

No remate da rúa unha escaleira pon os pasos de subida 
para un enlousado que pechaba unha casa baixa onde estaba a cha
mada Pinga de Leite, e outras escaleiras permiten chegar ó pequeno 
adro da igrexa e mosteiro de San Domingos. 

Foi o lugar onde teño escoitado que colocaban ó Cristo do 
Desencravo. Á entrada da igrexa atópase, formando ángulo coa en
trada, o mosteiro, que se supón fundado polo mesmo San Domin
gos, santo emparentado coa familia dos condes de Traba. Suponse 
que nunha das viaxes, unha está documentada ó redor do ano 1220. 
A casa de Altamira foi a protectora dos dominicanos e nesta igrexa 
instituíu o panteón. 

A entrada á igrexa é de 1561, custeada por don Rodrigo de 
Moscoso. Un vestíbulo amplo, portada arquitectónica , éntrase na 
igrexa, de planta basilical con tres naves e tres ábsidas. 

Panteón de ilustres 

Uns comezos románicos pasan a un vistoso oxival, piares 
románicos, bóvedas de aresta pasan a ser de nervios nos tramos 
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finais. A planta poligonal, fiestras rasgadas e arquería gótica simula
da, indica Chamoso Lamas, mostran unha harmonía tan correcta 
que as converte na obra máis ponderada do oxival de Galicia . Na 
capela maior están os sepulcros de personaxes da casa de Altamira 
con estatuas xacentes e escudos dos Moscoso, Andrade e Ulloa. 

Na ábsida do Evanxeo, un altar con retablo barroco, co púl
pito no que predicou san Vicente Ferrer. Aquí está o enterramento 
de Castelao, e pásase á Capela Panteón de Galegas Ilustres, onde 
descansan Rosalía de Castro, Alfredo Brañas, Asorey, Cabanillas e 
Domingo Fontán. 

Na ábsida da Epístola venérase á virxe de Bonaval, de areís
ca ou terracota do século XVI. Nesta nave capela está a de San 
Xacinto, con bóveda de media laranxa pétrea de artesóns e moldu
ras executada en 1615 polo arquitecto Gaspar de Arcedo. Na mesma 
nave a capela de Nosa Señora do Rosario, obra de Leonel de Aballe 
e González de Araúxo. Foi reedificada por frei Gabriel Casas en 
1703. A portada do mosteiro está formada por dúas pilastras de 
orde toscana, con capitel enmascarado por unha cartela da que col
gan sartas de froitas coa cruz da orde dos dominicos. Sobre as pilas
tras, frontón partido. Porta alintelada con baquetóns. Na clave a 
cartela coa inscrición Don Fray Antonio de Monroy. Sobre a comixa 
a fomela onde está a imaxe de san Guzmán. Na parte baixa, unha 
fiestra a cada lado da porta e sobre o lintel de cada unha das dúas 
grandes cartelas: Esta portada i quarto que le sigue i el del norte con el 
claustro i retablo mando hace1; el ylustrissimo Sr Don Frai Antonio de 
Monroi Arzobispo, i señor de esta ciudad, i general de esta Sagrada 
Religión con las himagines i dorado año 1699. E igualmente destaca a 
ventá balcón. No segundo andar, que corresponde á terceira plan
ta, presenta dúas fiestras re tangulares con guamicións moi sinxe
las que tocan a cornixa. 

Onde destaca mellor a opulencia de Monroy é na capela do 
Pilar na Catedral, onde está o sepulcro coa lista de obras realizadas. 
Comeza esta longa lista coa indicación: Siste Peregrini: lege el luge. 

O maior encanto da obra de Domingo de Andrade é a tripla 
escaleira, que foi reparada no século pasado, traballando entón nos 
seus arranxos Xosé Cerviño de Cotobade, coñecido por Pepe da Pena. 
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Creado o Museo do Pobo Galega no ano 1976, inaugúranse 
as primeiras salas no ano seguinte de 1977. Este é o primeiro museo 
de Galicia que, desde a perspectiva da antropoioxía cultural, tenta 
abranguer e relacionar as diversas manifestacións humanas no seo chmha 
comunidade diferenciada, e recolie, conserva e estudia nas súas salas as 
mostras da cultura espüituaI e material para, a través desa realidade, 
coadxuvar á planificación do Ju.tura colectivo. 

A organización do Museo está ordenada en salas, comezando 
na número 1, a Sala do Mar Ocupa o antigo refectorio do convento 
unha dorna real, da Arousa; unha gamela da Guarda, do século pasa
do; unha traiñeira, todos desaparecidos. Nós lembramos chegar a porto 
en Marín e avisando coa buguina ás familias e ó persoal da lonxa. 

Na mesma sala, deseños e maquetas. Moitas proceden de 
doazóns: un falucho de Mugardos, unha xeiteira de Muros, unha 
traíña de Bergantiños, un bote e lancha de xávega e unha colección 
dos barcos de motor que hoxe faenan nas nosas costas. Etapas da 
construción dun barco pesqueiro e útiles dos carpinteiros de ribei
ra. Artes de pesca, exemplos das artes prohibidas. Complementos en 
debuxos e fotografías . 

O SINXELO ENCANTO DOS OFICIOS 

A sala ll do Museo do Pobo Galega está dedicada ós oficios: 
latoeiros, pezas que xa non están en uso , candís, farois e os tarecos 
que usaban as leiteiras. Afiadores, oficio ambulante de Nogueira de 
Ramuín, estudados por X. Antón Fidalgo Santamariña. 

Hai na mesma sala cantorleiros e zarralleiros; moitas veces 
estes dous oficios eran desempeñados por un paraugueiro. Os zapa
teiros facían zapatos, botas, zocos, cegóns e as polainas de coiro. 
Albardeiros, que fan albardas, selas, estribos e as cabezadas; zoquei
ros , paus de zocos, zocas. Telleiros, serranchíns, carpinteiros de ar
mar de ribeira . Ebanistas, torneiros, cubeiros e carpinteiros de taller. 
Carboeiros, ferreiros , ferradores, así como os pedreiros e canteiros, 
todos teñen as ferramentas propias. 

Na sala lll están ós útiles das distintas profesións: fouce , fou
ciña, fouciños ou gabillos, e lampo, arado -falta o arado de tres 
rabelas- , o vesadoiro e a raspadeira. O transporte, persoal e animal. 
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Outra sala fermosa é a Vl, Oficios urbanos: picheleiros, verba 
que serviu de adxectivo para designar ós composteláns; acibechei
ros, que son grandes anistas. Podemos destacar, entre os contempo
ráneos , a don Enrique Mayer. Os eborarios traballan o marfil, mate
rial moi raro que procede dos elefantes. Os prateiros traballan prata 
e ouro e o mesmo fan un benditeiro, que un copón ou uns sapos, 
pendentes ou pequenas pezas de adorno. 

Na sala dedicada á Arquitectura Popular, a Vll , están os mate
riais: a pedra, o barro e a lousa. A casa vai dende a palloza do Cebreiro 
deica a casa dun labrador acomodado con palleira, eira, canastro e 
agora garaxe. Hai que lembrar tamén o muíño con vivencia. 

Neste convento estivo instalado o hospicio e polo Nadal 
facían un Nacemento, acontecemento que tiña cena resonancia nos 
barrios da campiña e ternos dous curiosos vilancicos: o de Vicen te 
Turnes e o de Alberto Camino. 

1 de agosto de 1993 



O CRUCEIRO DO CAMPlÑO REPRESENTA TODO UN MUNDO 

QUE AGARDA O LUCElRO QUE ALUMEE OS CAMlÑOS DA GLORIA 

A ESTAMPA FRANCISCANA EN COMPOSTELA 

A comezos do século xm, entre 1213 e 1215, veu san Fran
cisco de peregrino a Compostela e conseguiu un soar en Val de Deus 
e Val de Inferno, polo que se comprometeu a pagar un foro, a per
petuidade, de peixes de río , sempre que se puideran pescar. No reta
blo do lado norte da igrexa de San Martiño Pinario hai unha imaxe 
de san Francisco, obra de Ferreiro , co cestiño de peixes na man, 
única imaxe do santo así representado. Tendo en conta que o santo 
sentía gran predilección por ennobrecer santificando lugares con 
nomes que indicaban puntos de castigo, escollería a parte do soar 
que correspondía a Val de Inferno, polo que no Campiño a primei
ra cousa que se colocaría sería unha cruz, un cruceiro , que indicaba 
quen era o posuidor. 

No Campiño está un cruceiro coa imaxe que substituíu ás 
cruces que se foron. Máis adiante falaremos de Cotolai, pero convén 
indicar agora que hai poucos anos apareceron unhas figuras nunhas 
obras que se fixeron cerca do convento. Unha era de san Francisco, 
e don Xesús Carro dicía que era mágoa que non estivese completa 
porque debía ser retrato verdadeiro do santo fundador. 

Hoxe o primeiro que se descobre camiñando polo lugar é o 
monumento a san Francisco, obra de Asorey. A razón do monumen
to está escrita nas súas pedras: La caridad franciscana erigió este 
monumento al pobrecillo de Asís en el VII centenario ele su muerte 
MCMXXVI. 

Asorey buscou as pedras axeitadas para cada unha das se
ccións que o monumento representa. A primeira medalla fora con
seguida co seu San Francisco. O tema dos humildes hábitos de san 
Francisco ten que sobresaír en Santiago como unha mostra de 
pedra, a cal o artista coñecía admirablemente. Asorey e Isidro Parga 
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Pondal eran os mellares coñecedores das pedras polo seu grao de 
descomposición e a súa cor. 

A mellar descrición da estampa [ranciscana está feita por 
don Ramón Otero Túñez na súa obra El escultor Francisco Asorey 
(Santiago, 1959). 

O monumento semella un cruceiro de 4 metros de lado por 
12 de alto. Unha plataforma de granito a pico fino ten escrito os 
nomes do autor e os dos que mandaron construír o monumento. 
Escolleita a pedra están colocadas como chantas dolménicos no pri
meiro andar sobre a plataforma. É un mundo que agarda o luceiro 
que alumee os camiños da gloria; camiños polos que comezan o 
percorrido. Subidas dúas escaleiras lisas viaxan a un encontro á 
clase superior que Asorey representa no rei, o bispo e o cabaleiro. 
Pola outra parte vén o pobo traballador; diante, o xefe da familia. 
Parou o traballo e descansa apoiado no remate do mango de legón, 
detrás a dona coa nena no colo, as flores no regazo e outra filla, 
unha pequena manciña inqueda amparada pola man esquerda de 
súa nai. E na fronte do poder está a ovella co seu añiño, e na outra 
banda o manso lobo que mostra a súa mansedume co trato de 
amparo que dispensa ó coelliño que ten entre as patas. 

No reverso, o escudo da Orde preside as figuras propagado
ras do espírito franciscano: santa Clara co ostensorio eucarístico e, 
ó seu lado, a monxa sentada sen garbo, rezando ou meditando; 
unha muller ata o cordón da Orde sobre as roupas, roáis ou menos 
de [esta, representadón das Terciarias. Ó outro lado está san 
Bernardino de Siena, ó seu lado un cabaleiro terciario e un frade, 
todo un grupo simbóli o, exemplo místico da obra franciscana. 

No pedestal onde está colocada a estatua de San Francisco 
está un conxumo de pedras a modo de escaleiras amanadas por cin
co pedras como cordas co clásico Lrenzado característico da obra do 
escultor. Detrás están Lres figuras femininas : a Pobreza, a Obediencia 
e a Castidade . Admirable respaldo de estatua de Poborelo de Asís. 

Se Asorey non atinxise a primeira Medalla co outro San 
Francisco -agora no Museo de Lugo- podía gañalo con esta imaxe 
feita de granito. El magistral San Francisco - escribe don Ramón 
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Otero Túñez- abre los brazos hacia las lejanas torres de la catedral jaco
bea, icono recuerdo de su histórico peregrinaje. Viste el hábito de la 
Orden, que ciñe el blanco cordón sobre el granito gris oscuro. Tal alter
nancia de materiales la completa el mármol sepia de cabeza, manos y 
pies, acentuador de un vigoroso realismo lleno de religiosidad ... Sendas 
guirnaldas de palomas prolongan hacia arriba la actitLtd del abrazo fra
ternal y consiguen así el lógico tránsito entre San Francisco y el Cristo 
superior; cuya caridad se vuelca sobre el fraile y a través de él irradia 
hasta todas las criaturas. El Cristo es el alado de la Verna: combina por 
tanto las formas humanas con las características extremidades membra
nosas, destacando aquellas en un finísimo granito blanco, que se opone 
poéticamente al sepia tonal de estas . 

Como remate os versos de Cabanillas: Ou, Ti, santo dos san
tos./ Cabaleiro e poeta/ que deixache do Pórtico da Gr01ia! nas pedras 
milagreiras/ un recendo diviño que perfuma/ toda a terra gallega!! Fai 
verdecer en rosas/ con froración eternal esta groriosa casal da tLta man 
ergueita/ carón da Tumba sagra! na nobre Compostela,! e benzoa esta 
terra que é tan tita! por homilde e por probe e por galega. 

CONVENTO E TAMÉN RESIDENCIA 

Ó baixar as escaleiras atopámonos coa igrexa, de dúas 
torres, proxecto de Simón Rodríguez e da que dende 1748 dirixiron 
as obras os franciscanos, mestres de arquitectura , Manuel de la 
Peña, Francisco de Mira, Antonio Caeiro, e rematouna o mestre 
Plácido Camiña. Fachada de dous carpos con artística fornela para 
a magnífica imaxe de san Francisco , obra do escultor Ferreiro. 

A parte superior da fachada derrubouse hai poucos anos e 
foi restaurada na súa to talidade. 

A igrexa é de tres naves de planta cruciforme, singular bóve
da e cúpula. En cada altar hai moi boas imaxes e teñen, ademais da 
Santa Cruz das Reliquias, outras pezas gardadas en relicarios. 

No convento consérvase parte da sala capitular, onde se reu
niron as Cortes que presidía Carlos V e Mercurino Gatinara. Na 
entrada, á dereita , está o lucilo, onde se gardan as cinzas do carboei
ro Cotolai, en cuxa casa se hospedou san Francisco. A inscrición que 
ten o lucilo resume a historia de terras e milagres. Na parede de fóra , 
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preto da entrada , na dereita da portería reza esta inscri.ción: Al vene
rable colegio de misioneros franciscanos fragua de mártires. Cenáculo 
de apóstoles. Universidad de preclaros varones. Custodio del Servicio 
del Cristo Luz de Marruecos. El Consejo Superior de Misiones 
MDCCCXIIM CMLXII. 

Durante anos publicaron El Eco Franciscano, onde o padre 
Suárez publicou a primeira tradución da Histolia Compostelana, 
publicada máis tarde con valiosa introdución polo padre Campelo. 

Formando ángulo co convento está a capela da Venerable 
Orde Terceira, proxecto de Domingo de Andrade, do ano 1694. 

Remata o muro co portal da entrada para o Cemiterio dos 
Terciarios e dos Frades. A vida obrigou a un gran cambio, e unha 
parte do convento está destinada a residencia . 

8 de agosto de 1993 



O APÓSTOLO PUIDO ATOPAR AQUÍ A ALGÚNS DOS SEUS DISCÍPULOS 

HISTORIA CASTREXA EN SAN FIZ 

A praza de San Fiz ocupa un lugar histórico e castreño por 
estar xusto no antigo castro , na baixada de coros antiga , entre a 
Praza de Abastos e a Universidade. Sitúase no que foi o desnivel dun 
foxo de defensa castreña por onde vai a antiga rúa da Virxe da Cerca 
e as casas edificadas no bordo da coma do castro. Esta praciña 
comunica coa Praza de Abastos, Altamira , Fonteseca e Virxe da Cer
ca. O espazo comprendido entre a Universidade e a igrexa de San 
Fiz foi lugar onde os xoves había un revendible de libros. 

O madarrón, agora escaleiras e pequeno patio de casa, era 
clásico lugar de vendas de aves e coellos mansos . Pero iso xa pasou 
á historia. 

Agora está colocado o cruceiro de Ramírez de Arellano e súa 
dona, Isabel de Sotomayor Bencerraje, os pais de Manuel J oseph 
Ramírez de Arellano, estudante de Artes que morreu nos agros de 
Carreira a causa dunha puñalada . 

Lembramos as restolleiras nos agros, os campiñas pequenos 
e o cruceiro onde Rosalía agardaba as horas do solpor, que todas 
gardan a máis belida estampa do serán. 

Cruceiro de Ramírez, que te ergues solitaiiol dos agros na espra
dana, antre as rosas dos campos/ o sol da tarde poLtsa en ti o postreiro 
raio/ coma mm alma triste pausa en ti o postreiro raía/ coma nun alma 
triste pausa un saña clouradol. Algunha vez no estío, w ó teu pé sentada! 
escoito silenciosa, mentras a tarde acaba:/ baixo das peclras muelas, que 
o teu secreto gardan! ma.xino que resoa ó brando son dun arpa. 

Un día , as leiras que daban centeo, patacas e millo transfor
máronse en soares e o cruceiro de Ramírez pasou dos Agros de 
Carreira á praza de Fonseca, e de alí á praza de San Fiz. 

Agora ternos que contar o que sempre se conta do cruceiro: 
que a xente lía mal o letreiro, e pasaba aquí como cos «versos de ledi-
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no», que se chamaron así deica que don Xosé Filgueira desfixo o lío 
e queclou claro clel é dino. No cruceiro lían: No ruegen a Dios por él. 

Cantas lendas se inventaron a pensar se non estaría enterra
do debaixo do cruceiro. As letras están así: Aquí/ fino D. Manv/ el 
]oseph Ra/ mirez ele Arella! no ruegen/ a Dios por él! año 1719. 

Agora poucos son os que se fixan no letreiro. 
Aquí está un punto importante da historia de Compostela. 

Un monxe, Pelayo, viña rezar a este lugar, o que supón un lugar de 
bastante xente. O frade parece que debía ser dunha comunidade 
que estaría por cerca. 

Foi Celestino García Romero, historiador moi preocupado 
palas orixes de Compostela, quen, mostrando que non era un deser
to cando veu o Apóstolo á nasa terra , sinalou dúas sepulturas des
cubertas na cimentación da casa que limita a Caldeirería coa baixa
da para Tras Salomé. Tantas causas se perderían, cando ninguén se 
preocupaba, cos restos que ían no cascallo. 

O historiador defende a posibilidade de que algún dos dis
cípulos do Apóstolo fose de Solovio. Non ternos dúbida en recoñe
cer a importancia que tiña esta agrupación humana nos intres da 
descuberta, e parécenos que as xentes levaban bastante tempo 
rezando, cantando e acendendo lurnieiras na beira do bosque ou 
nunha roza á beira dun camiño. 

A MARCA DE ALMANZOR 

A igrexa de San Fiz é un testemuño, aínda que renovado , 
daqueles qu escoitaban ó monxe Pelayo, que leva1ia aquí unha sin
xela vida de anacoreLa. Xorde moi axiña a necesidade de atender ós 
peregrinos que viñan ó anclum locum e parece que se fixo un refu
xio que servía ó mesmo tempo para os cregos que prestaban servi
zos na igrexa do ApósLolo. Fo i o bi.spo Sisnando quen fixo ós de San 
Fiz, reformando o primeiro santuario, unha igrexa, que desfaría 
Almanzor, o home das grandes desfeitas. Lago restauraríaa Diego 
Xelmírez. 

Foi reformada no sécu lo xvrn, con clásico campanario e, ago
ra, unha nova reparación volveuna ó seu donaire antigo. É curiosa a 
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portada con dous arcos de medio punto e arquiños de ferraclura, tím
pano representando a Epifanía, tema moi repetido nas igrexas ele 
Santiago. No interior, retablos e imaxes valiosas. O da Soidade é ele 
Ferreiro. No presbiterio , o sepulcro do cóengo cardeal don López 
González, con estatua xacente, do século XV. É valiosa a cruz parro
quial, de prata. A devoción popular ten como santo predilecto a san 
Francisco ele Paula. 

Solovio está case na coroa de Libredón, nome que significa 
castro dos camiños. O camiño que subía pola Rapa da Folla era 
romano e diante de Fonseca había un anaco ele pedras iguais ás da 
entrada na vila. Era parte do camiño romano. 

15 de agosto de 1993 



A SITUACIÓN DO PARQUE E O SEU CONTORNO FAN DESTA ZONA, 

DE SEMPRE, UN LUGAR DE ENCONTRO DOS COMPOSTELÁNS 

A ALAMEDA, O GRAN PASEO DA CIDADE 

Ternos reparado moito no debuxo que ilustra a viaxe de 
Cosme de Médicis, que representa a panorámica da cidade de San
tiago no ano 1668-1669. No primeiro plano vemos os carballos do 
antigo Outeiro dos Poldros, Autehum pullorum, campo que foi pro
piedade dos condes de Altamira, que o regalaron á cidade en 1546. 
En novembro dese ano, o Concello pide ás freguesías de Marrazos , 
Eixo e Aríns para que os veciños, cada veciño, traian unha árbore 
para repoboar o campo de Santa Susana. Podía ser carballo, freixo e 
tamén algún castiñeiro. A leña que caera cos temporais e os pod1i
cos serían dos pobres. Non era un bosque, unha carballeira moi 
completa. O debuxante tratou o arborado con forte vento do sur 
que forza a inclinación da ramaxe para o norte. 

Destaca, neste marco , a Porta Faxeira , o poboado e, sobre 
todo, as torres das igrexas compostelás. Do ano 1832 ternos unha 
vista de Santiago que comprende dende o cruceiro de Ramírez deica 
a igrexa de Santa Susana, realizada por Ramón Gil Rey, artista com
postelán que naceu en Santiago no ano 1818 e morreu en Mad1id 
en 1844. Foi o mellor anista ele litografía a pouco de que chegase 
este tipo de arte á capital. Murguía escribe que non se lle fixo xusti
za da súa categoría . Fo i alma do Semanario Instructivo, que dirixía o 
seu irmán Xosé Maria. )osé María tuvo la dicha -escribe Murguía- de 
hallar en el hermano de és te, el malogrado pintor clan Ramón, un verda
dero artista, el íulico,fuera de duda, capaz ele poder echar, sin presunción 
de ninguna clase, tan gran peso sobre sus hombros. Deixou unha obra 
impresionante moi dificil de igualar cunha vida de moitos anos, e a 
súa non durou máis ca 26. 

A súa visión da Alameda mostra a plantación, unha planta
ción de había rno i. p uco tempo, arboracl o igualiño e traballanclo 
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para o desenvolvemento da Ferradura, que se vai chamar Boa Vista. 
Unha vez rematado chamouse A Ferradura. 

O plantío que pinta Ramón Gil Rey sufriu tremendas incle
mencias de temporais moi fortes , sendo un dos máis ruíns o ciclón 
Hortensia. Sufriu tamén pareceres de gobernantes e así vemos as 
árbores plantadas agora mesmo cubrindo a caída, a desaparición 
doutro exemplar. Hai cerca de vinte anos secou o que se esperaba 
fose o máis groso do lugar. Era o Sequoia, do que se sacou un disco 
para mostra do gabinete de Historia Natural do instituto Rosalía de 
Castro. Están entristecidos unha Arauca1ia, á que se lle ven unhas 
pólas secas, e o Magnolia; pero está na entrada , á esquerda, un 
E1icri11a Ciistagalli, exemplar único americano en Galicia. 

Como edificio nobre érguese fóra e á dereita o Colexio de 
San Clemente de Pasantes. A fachada do edificio presenta a portada 
denominada Porta Real, con arco de medio punto, con dúas ordes 
de columnas pareadas e estriadas con fornelas entre cada par, que 
noutros tempos terían figuras. A segunda orde, de distribución aná
loga á anterior, adornada con clípeos coas armas parlantes do fun
dador. A fiestra con pequenas pilastras xónicas que semellan soster 
un frontón curvo e partido, con motivo heráldico do fundador. 

Os artistas que realizaron a obra foron varios, por ser obra 
de bastantes anos. O primeiro foi jácome Fernández, que traballou 
deica a súa morte , e sucedeulle o noiés Leonel de Aballe, que tamén 
finou antes de rematala. Encárgase logo dela juan Vidal, que xa [ora 
colaborador de Aballe. A razón principal da tardanza en rematar as 
obras está xustificada nas dimensións do edificio, que é un dos cole
xios máis grandes de España. 

Na Alameda, fronte á porta do edificio, está a fonte de pedra 
que foi a forne do colexio. Ten na parte superior o escudo do fun
dador. No sitio que agora ocupa estivo a estatua de Figueroa. Ten a 
Alameda un importante palco de música, que describen así os que 
fixeron o estudo destas construcións. Palco octogonal cuberto. A base 
miele tres metros ele lado e metro e medio ele alto, columnas ele catro 
metros ele alto, e o estado de conservación é bo, e tamén son boas as cali
dades arquitectónicas e ambientais. Ten moita ornamentación con 
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motivos musicais. Destacan os arcos entre columnas e o pombal 
no cumio. 

A base está formada por muros de cantería. Ten columnas e 
varanda de fundición, cuberta de cinc e falso teito de madeira. Ten 
instalación eléctrica. O palco ou quiosco da música está situado na 
avenida que vai pegada á Carballeira de Santa Susana. Segue a ave
nida do amigo paseo, con cadeiras de ferro para sentar por unha 
módica cantidade, e a avenida dos Tilos. 

O P1LAR, CON ORIXES EN CONXO 

Das outras dúas avenidas da Alameda, a que máis transfor
macións suf riu foi a que ten a estatua de Méndez Núñez, avenida 
que vai ó lado da rúa. Don Casto Méndez Núñez foi un mariño 
español, natural de Vigo, onde naceu o día 1 de xullo de 1824, e 
finou na mesma cidade, no mes de xullo de 1869. No ano 1883 
foron trasladados os seus restos ó panteón de mariñeiros ilustres de 
San Femando de Cádiz. 

Méndez Núñez ía bombardear Valparaíso e ameazárono os 
almirantes das escuadras inglesa e norteamericana. Méndez Núñez 
díxolles: Si os interponéis entre la escuadra y la ciudad, mi deber es 
echaros a piqLte. E cando informou ó gobemo de que tería que loitar 
contra as escuadras inglesa e norteamericana e de que se perdería a 
escuadra, pero se salvaba a honra, dixo como remate: Primero honra 
sin maiina, que marina sin honra. 

Á súa fama van xunguidos os nomes da Numancia e do 
Callao, barco e batalla . No Museo de Pontevedra gárdase con emo
ción o recamo da cámara da Numancia e na Alameda de Santiago a 
estatua, obra de Juan Sanmartín, modelada en Roma, fundida en 
Ferro l e inaugurada en 1885. No ano 1717 constrúen aquí a capela 
do Pilar, axuda da parroquia de Santa Susana. De sinxeleza barroca, 
ten na súa fornela a imaxe da virxe do Pilar. Noutro tempo, segun
do Fernández Sánchez, foi da xurisdición do convento ele Santa 
María de Conxo. Dúas torres dan especial monumentalidacle a esta 
capela, onde se celebran diariamente toda clase de actos relixiosos. 
O interior é ele planta ele cruz latina. 
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No altar maior está a imaxe da virxe do Pilar, un Cristo de 
grandes dimensións, obra de Castor Lata, e un cadro do Apóstolo 
Santiago. Están restaurando o antigo retablo barroco, obra de Ro
may En cada capela hai un arcosolio que fai de altar e no da Epís
tola, ou da dereita , está colocada a virxe de Fátima. Na capela do 
Evanxeo está santa Susana cos atributos do martirio e a declaración 
en latín: Sustulit martiri.um pro Chri.sto. Na parede, un cadro de gran 
valor artístico que representa á Inmaculada. Hai anos, en obras que 
se facían na capela, apareceu un canón que quizais fose un exvoto. 

22 de agosto 1993 



PAlSAXES PARA A LEMBRANZA DA VlDA SOClAL, DE PERSOElROS 
E DE VELLOS OFlClOS DE COMPOSTELA 

UN PASEO POLA FERRADURA 

A Ferradura Livo de principio o nome de Buena Vista, como 
se lía en dous obeliscos de información, e hai que dicir que estaba 
ben o nome hai cen anos. Comezaba véndase desde este privilexia
do miradoiro o Pico Sacro e os montes da Ulla, até onde chegaba a 
voz das campás do reloxo de Santiago, a estrada para Ourense e o 
mosteiro de Conxo, montes e torres de Altamira, San Lourenzo, bos
que de Carrete e o Cuartel de Infantería. As terras cultivadas de 
millo, os prados por onde pasa o Sarela e os outeiros de Vite eran 
tamén parte da vista. En días de sol resaltaban os muros coa roupa 
dos veciños da cidade lavada polas lavandeiras. E para o nacente 
tiña as vistas da cidade que aínda se conservan. Pouca, moi pouca 
paisaxe queda que non sexa paisaxe humanizada. 

E con eses cambios foise dando tamén a desaparición do ofi
cio das lavandeiras, como desaparece agora o das leiteiras. Inda se 
observan belas estampas, pero diferentes ás que sinala Femández 
Sánchez na súa Guía de Santiago. Desapareceron tamén as fábricas de 
cunidos do val do Sarela. 

Modificouse tamén o comezo da Ferradura colocando unha 
fonte no remate do paseo central da Alameda e trasladando a de 
mármore que estaba no comezo do paseo alto, chamado tamén 
paseo de Bóveda. A fonte de mármore fara trasladada a este lugar no 
1932 dende a Praza de Abastos e regalárana os condes de Altamira. 

Comeza o paseo coa gardería de Santa Susana, que a xente 
pensa que foi construida para a Exposición do 1909. Non se enga
rran na época pero non tiña que ver coa Exposición. Foi idea da 
Sociedad de Recreo Artístico e Industrial de Santiago, cuxo presi
dente, Juan Harguindey, pediu autorización e foille concedida a 
pesar das protestas dos veciños, ós que se xuntou a lgrexa, que non 
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era partidaria desta clase de edificios. Houbo campaña de prensa 
pero a Sociedad seguiu e puña como condicións que pasados dez 
anos o Concello quedaría co edificio despois dunha indemnización. 
Foi autor do proxecto A. Palacios Ramilo. Incluído na arquitectura 
modernista , Xusto G. Beramendi fai unha detallada análise e mostra 
que ten pouco de modernismo, somentes «algunhas pinceladas». 
Observando o edificio sentimos unha grande admiración polo con
xunto e lembramos varios cambios. Primeiro foi Laboratorio Mu
nicipal, Exposición permanente de Industrias Típicas Composte
lanas . Querían algúns artistas que fose local de Exposición de obra, 
pero foron para a rúa de Xelmírez. Foi café e coa Guerra Civil foi 
ocupado pola Falanxe e dedicado a gardería. Hoxe, tras moitas 
reformas, todas necesarias , é un edificio protexido. 

Na exposición de 1909 houbo un home extraordinario, Pe
dro País Lapido, e os amigos dedicáronlle un monumento, obra do 
escultor Lanauri no ano 1918. 

A poucos metros de País Lapido está o monumento a Rosalía 
de Castro, poeta que cantou a Galicia, á tena e ó mar, ó traballo e á 
saudade, á ausencia que mata. O monumento representa a Rosalía 
sentada, cun libro na man, é de mármore branco. Por detrás da figu
ra, como respaldo de amparo, unha columna rectangular que rema
ta cos escudos das catro provincias e na cima a coroa real. En pos
tura oposta a Rosalía, unha parella de paisanos, mirando ás liñas e 
cumes dos montes da Maía, como lembranza ós emigrantes que dei
xan, tristes, a súa tena. Así o sinala Rosalía: Xa se oien lonxe, moi 
lonxe,I as campanas do Pomar;! para min, ¡ai!, coitacliño,I nunca máis 
han ele tocar/ Xa se oien lonxe, máis lonxe .. ./ Cada balada é im dolor;/ 
voume soio, sin animo .. ./ Miña tena, ¡adiós! ¡adiós! 

O monumento feito por subscrición popular é obra do 
escultor Clivilles e foi inaugurado no 191 7. Agora queremos deixar 
aquí o xuízo de don Ramón Otero Pedrayo : Rosalía desarma el aná
lisis. Fracasan ante ella los métodos, las expe1iencias, las comparaciones. 
Un alma sincera y fuerte va desnuda por los caminos del mundo, sóla
mente vestida con su propia esencia y el mundo todo adquiere la forma 
que le presta la esencia del poeta. 
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Só así podemos decatarnos da grandeza de Rosalia e dar 
unha interpreLaci.ón xusta á súa creación literaria. 

A ESTATUA DO ILUSTRE FlGUEROA BARRERO 

Unl1a pérgola dá máis categoría ó miradoiro, desde onde 
baixa unha dobre escaleira para chegar ó campo onde está a estatua 
de don Manuel VenLura Figueroa Barreiro, que naceu no Hospital, 
onde seu pai tiña un modesto emprego, o día 21 de nadal de 1708 
e finou en Madrid o 3 de abril de 1783. Tivo máis de 20 cargos e ele 
todos saíu airoso. Foi conselleiro de Fernando VI e de Carlos lll, 
ninguén tivo tantos cargos coma el: foi desde abade da Trindade de 
Ourense deica patriarca das Indias. 

Don Manuel interveu en grandes problemas como a crea
ción do Banco de San Carlos, as obras do Hospital Provincial, cues
tións de Xustiza, Facenda e Sanidade. lnterviña sempre con acerto e 
foi esixente na moralidade pública, nos bos costumes. E tivo man 
dura para facer cumprir a cada un co seu deber, como moi ben o 
recorda o mellar biógrafo, Amanci.o Portabales Pichel, cando non 
tiña reparo en mandar ós diversos castelos do reino a nobres e militares 
que se emborrachaban e andaban mal entretidos; ás cárceres a tendeiros 
e panadeiros que roubaban no peso; ós seus conventos ós reli.xiosos disi
pados; ás súas dioceses ós prebendados qite buscaban pretexto para non 
saír da corte, e ata a galeras ós casados que atopaba nas rondas a desho
ras palas rúas e non xuslificaban a súa ausencia do Jogar despois das once 
e media da noile. 

Fixo camiños, asilos, escalas, impuxo a fundación de biblio
tecas públicas , comprou terras e regalóullelas a xentes que desexa
ban Ler algo seu, tamén lles regalou arados e outi~as ferramentas que 
precisaban. Protexeu as Ciencias e as Artes e entregou dotes a mozas 
que casaban e carecian de riquezas. 

Cuestión de imposibles foi o logro do Concordato. Fracasa
ran todos e non se vía solución. Foi para Roma don Manuel Ventura 
Figueroa e comezou a estudar a situación, que estaba moi difícil 
porque acababa de fracasar Portocarrero. Figueroa informa ó Mar
qués de la Ensenada de cambios que é preciso facer e o ministro, no 
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medio domáis grande segredo, vai facendo o que indica Figueroa e 
ó cabo de tres anos o pontífice Benedicto XIV firma o Concordato o 
11 de xaneiro de 1753 . O asombro cubriu o mundo dende Roma 
deica Madrid. 

Polo seu labor destaca tamén a Fundación de Figueroa , que 
aboaba os ingresos capaces de pagar os gastos que ocasionaban os estu
dos universitarios e un dote para a moza que casaba ou que entraba 
en relixión. 

A estatua de Figueroa é obra de Francisco Vidal e Castro e 
represéntao mostrando o Testamento, pero é preciso lembralo ta
mén como modelo de gobernantes, é un dos composteláns máis 
ilustres de todos os tempos. 

29 de agosto de 1993 



A lGREXA DA CARBALLE!RA ACOLLEU ALGUNHAS DAS RELIQUIAS 

RECOLUDAS POR XELMÍREZ DURANTE O PÍO LATROCINIO 

POLA FERRADURA, CARA A SANTA SUSANA 

Diante da estaLua de Rosalía por unha escaleira de dous tra
mos chégase á igrexa de Santa Susana, a mociña a quen Diocleciano, 
o seu parente, mandou cortar a cabeza na mesma casa onde vivia. 
Pasado un ano mandou matar a seu pai, san Gabino, e a seu tío , o 
pontífice Caio, irmán de Gabino. Xa ternos publicado notas co títu
lo: «Como chegou Santa Susana a Santiago», no número 2 do Boletín 
parroquial Santa Susana El Pilar, de marzo do ano 1987. A santa 
Susana recibía culto dende o século IV e Portugal tiña unha igrexa 
baixo a xurisdición da igrexa de Santiago. No ano 1102 Xelmírez vai 
en visita a Portugal e, parecéndolle que estaban en malas condi
cións, desenvolve no medio dun gran segredo o «pío latrocinio» e 
faise co corpo de santa Susana. 

Tamén o corpo de san Froitoso foi recollido por Xelmírez. 
Este santo, patrón da comarca, recibía culto e tiña sepultura na igre
xa por el fundada. Recolleu da mesma maneira os restos de san 
Cucuface e san Si.lvestre, en segredo gardado con moitísimo medo, 
porque de ser descubertos podía rematar a súa vida na revolta que 
sen dúbida habían facer os portugueses. 

Foron tras ladando o medo e os santiños deica a vila de 
Comelhá, onde parece qu xa se desconfiaba de algo misterioso. 
Xelmírez manda os orpos a Tui por vieiras diferentes e pasan o 
Miño despois dunha Lreboada de auga e vento que parou como 
milagre para fuxir cos sanLos. E leváronos a San Pedro de Cela, que 
mandara fabr icar san FroiLoso, onde os recolleu Xelmírez para leva
los á alba noutro sa lLO . 

Dende ali X lmírez manda recado a Santiago e dispón a 
fesLa da entrada: Cabido e pobo agardan no Humilladoiro. Chegan 
co pio latrocinio, Xelmírez descálzase e prega que fagan o mesmo 
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os do Cabido. Pensarnos que o pobo imitaría á clerecía e por un 
carniño de grandes lousas gastadas polas rodeiras, cantando salmos, 
entraron procesionalmente na Catedral e dende alí pasaron a ocu
par lugares especiais. E santa Susana pasou á igrexa do Santo 
Sepulcro, que carnbiou de nome moi axiña. Conserva da época de 
Xelmírez a portada e a cruz do remate, tamén algúns canicelos e no 
interior planta de cruz latina e varias cruces da consagración. A 
reforma foi realizada no século xvn seguindo planos de Xan da Vila. 
A torre é do XlX. 

No adro, diante da igrexa, estaba o cemiterio, onde se con
serva unha sepultura que ten un relevo que representa unha rocha 
e esta lenda: Aquí yace el cadáver de doña Manuela Crespo, viuda de 
]osé López. Nació en San Pedro de Carnaza y murió en esta parroquia el 
día 28 de abril de 1840. Con sus manos hizo telas para uso del altar de 
sus hijos y de los pobres R y P 

Foi reformada a cabeceira, a ousia da igrexa , onde puido 
haber un dolmen que prestou algún servizo unha vez cristianizado, 
segundo a opinión dos amigos, o arqueólogo don Xesús Carro e o 
prehistoriador Carballo, e apoian a súa idea en que viña administrar 
aquí xustiza o xuíz de Luou , ocupando unha cadeira de pedra. 

Na igrexa celebráronse tradicionais festas. Nós soarnente 
lembramos a solemne festa de Corpus coa súa procesión polo 
campo que hai polo norte cun cántico á sombra dun carballo que 
estaba á beira da muralla. 

O gando cabalar era o que estaba rnáis cerca da igrexa, rnoi
tas veces arrimado á mesma muralla. A media mañá xa deixaban un 
camiño para probar os animais, montando a cabalo do que se que
ría probar a mansedume para uso de persoas rnaiores, mulleres e 
rapaces; para usar como animal de tiro de carriño, cesto ou carro
mato. Pero tamén había quen quería a galope e o paso de andadu
ra. Non fallaban os novatos , que lucían case sernpre algunha caída, 
e os mozos que serviran en rexementos de cabalería, que mostraban 
unha singular axilidade. 

O gando estaba formado de elementos de poucos anos: crías, 
gando de traballo . Na beira do camiño da feira a xente sentaba ven-
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dendo aves, ovos, froita, queixos, pedazos de carne de porco; eran 
esas mulleres que os artistas copiaban como mostran as estampas. 

FEIRAS DO CORPUS E DA ASCENSIÓN 

Maside e González del Blanco son algúns dos artistas que 
retrataron eses tipos de festas de antes baixo a Carballeira de Santa 
Susana, nas feiras que se facían antes. Nestas eran clásicas as tendas 
de vi.ño e polbo, o clásico polbo da feira que se consumía nas mesas 
da Carballeira e ó lado da Alameda, na beira do poñente. 

Nas feiras da Ascensión, de Corpus e do Apóstolo había os 
chunos, que estaban pola banda noroeste , fronte á cidade. Como se 
facía co polbo, de levalo para as casas, cos churros era o mesmo. 
Sempre hai alguén que sosteña o costume. Na Carballeira había uns 
cantos castiñeiros que secaron e no seu tempo daban as castañas, 
que procuraban os rapaces. Moitas veces usaban pedras, nunca re
bolos, para baixar os ourizos que gardaban as castañas. 

Algúns xoves, no fondo da Carballeira, no camiño da entra
da, un cego cantaba a historia do último crime, explicada nun car
tel que golpeaba cunha cana a compañeira do cego, que vendía a 
historia Barriga Verde. Polas festas do Apóstolo tamén estaban o 
fotógrafo da avioneta e na mesma entrada da Alameda a muller coa 
sorte do paxariño. 

Non podemos esquecer ó poeta da Carballeira, Dictinio de 
Castillo-Elejabeytia: Oh, robles de la Herradura/ carballos de fronda 
umb1ia;/ troncos de Santa SLLsana/ embozados en neblina/ que dormís 
año tras año/ dulce ens L1 ei'w de llovizna/ mecidos por la zampoi'l.a/ de un 
verso de Rosalfa;I robles de apretadas hiedra /y de ramas denegridas/ 
bajo la pizarra Lrlslel ele Ltn cielo ele tarde antigua;/ robles que guarclais 
memorial ele una vieja estuc/ianlina;/ hoy brindais a mi recuerdo! musgo 
ele melancolía. 

Debemos lembrar os eucaliptos que viñeron hai un século 
da horta de don Eugenio Montero Ríos, en Lourizán. Poida que da 
mesma época sexan os da leira de Belvís. De Lourizán saíron para 
Cambados da man da gran escritora dona Emilia Pardo Bazán. 
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Hai na Alameda e na Ferradura plantas de adorno e orna
mento, e para rematar estas liñas faremos lembranza dos versos de 
Dictinio de Castillo-Elejabeytia, versos que caracterizan saudades 
dos tempos estudantís: Violetas da Ferradura. As violetas de Santiago! 
son pelras inesquecibles/ porque nos pétalos gardan/ o arrecendo dos abri
les/ ca sol, o enlevo i a choiva! do Preguntoiro dos vinte./ Pensando nelas 
ao lonxe/ vólvese a ledicia t1iste. 

O Paseo dos Leóns, agora sen camiño de servizo, paseo para 
gozar das vistas da cidade, remata o parque compostelán, a Ferra
dura e a Carballeira de Santa Susana. A Santa é copatroa da cidade. 

5 de setembro de 1993 



PAISAXES DE XENTES E VELLAS CONSTRUClÓNS 

NUN PERCORRIDO POR COMPOSTELA 

BAlXAR DA ALAMEDA POLO CAMPO DO GAIO 

Baixando da Alameda polo Campo do Gaio está o cruceiro 
que por devoción mandou facer o matrimonio de Domingos e a súa 
dona. O cruceiro foi feito no ano 1679 para que cantos pasaran por 
diante rezasen pedindo toda clase de axudas. E saíndo de aquí vai 
chorando a mociña quizais por desaire do mozo con quen soñara 
nas horas do mesmo día: A chorar mollei un lenzo,1 a chorar mollei un 
lenzo, dendes do Campo do Gaiol ó Campo de San Lorenzo. Parece que 
estamos vendo semellante moza no día da festa do Santo Apóstolo. 
Non hai ledicia para todos e a cantiga é mostra das diferentes lem
branzas das festas. Na primeira casa que dá cara á Alameda viviu un 
dos médicos de máis nome nos anos pasados en Compostela, 
Antonio Martínez de la Riva. 

Martínez de la Riva foi grande amigo de don Ramón Otero 
Pedrayo, a quen admiraba polo saber e pola oratoria. A casa conser
va unha magnífica horta con árbores nobres que os ciclóns teñen 
castigado moito. 

Tamén viviu no Campo do Gaio o perito agrimensor Ba
rreiro Salaño, grande humorista, home buscado para resolver asun
tos moi difíciles dentro da súa profesión. Fixemos o servizo militar 
xuntos no desaparecido cuartel de Santa Isabel. 

Na baixada está a travesia do Gaio e o Cruceiro do Gaio, 
onde estaría o cruceiro cando o fixeron, lugar que comunica coa rúa 
Poza de Bar, de onde sería o <loador do cruceiro. Seguindo do cru
ceiro para o nacente pola travesía vaise ó Pombal, onde viviu o 
escultor Pidre. O Pombal te1mina, na parte norte, na travesía do 
Cruceiro do Gaio e no Campo das Hortas. No Campo das Hortas 
comeza a rúa deste nome, remate do vello camiño que viña por esta 
parte do Castelo da Rocha. 



150 Po/as catro témporas 

Para o poñente na prolongación de Poza de Bar vaise pola 
rúa de San Lourenzo, Barrio, Carballeira de San Lourenzo, onde se 
encontra o palacio no que foi mosteiro de San Lourenzo ele Trasou
to, fundado a comezos do século Xlll , no ano 1216, polo bispo 
Martín Arias , natural ele Santiago. Pasou a filial do convento ele San 
Francisco ele Val ele Deus a fins do século XlV. Ruínas e reconstru
cións e na gran soiclacle os versos ele Rosalía: Nalgún tempo aqués 
vellos carballos/ amostrando as süas raíces/ calvas e redondas copas/ que 
xa de musgo se visten/ ás tristes almas falábanlles/ tan soio de causas tris
tes . Ternos escoitaclo relatos ele vida un tanto misteriosa, polo menos 
escondida da mirada mundanal con pasatempos ele coiclar fontes e 
rosas sen preocupación do mundo que pasaba polo camiño que leva 
a Vidán. Canelo Rosalía entrou no escondido lugar: Nunca do olvido 
unha imaxen/ viras no mundo máis erara! nin de máis grande silencio! 
na terra vos rodeara. 

Desapareceu o esquecemento e a soidacle co entusiasmo da 
señora duquesa ele Medina ele las Torres, que transformou a estan
cia en coiclaclo palacio que frecuentan monarcas e graneles de Espa
ña e cloutras nacións. Ó mesmo tempo que orclenou o palacio trou
xo do desmoronado convento de San Francisco ele Sevilla o retablo 
ele mármore ele Carrara, obra dos xenoveses Antonio Giovanni ele 
Aprili e Pier Angelo ele la Scala , e tamén trouxo as estatuas dos mar
queses ele Ayamonte realizadas polos mesmos artistas. 

Pala Correcloira vaise ó campus universitario: parque, resi
dencias, deportes, Facultacle ele Química, en cuxa fachada colocaron 
a Minerva que construíra Ferreiro para o primeiro ed ificio da Uni
versiclacle, as facultades ele Ciencias Naturais, Farmacia, Matemá
ticas , Dereito e Casa dos Exercicios. Baixou cleica desaparecer o bos
que, como clesapareceron os agros ele millo. Quedan por esta zona 
o sanatorio , instituto ele bacharelato e o grupo escolar. 

As hartas cultivadas foron sempre importantes e da banda 
dos impares saía un carreiro que ía clun lado ó outro polo medio das 
hartas. Aquí nunha casa dos impares viviu o profesor don Calixto 
García Seoane, crego e un gran latinista . Foi profesor do instituto 
Xelmírez e da Facultacle ele Filosofía e Letras na Sección de Arte. No 
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número 20 viviu Camilo Díaz Baliño. No baixo <lesa casa estivo 
Ánxel Casal coa súa imprenta, a famosa Imprenta Nós, que despois 
foi para a rúa do Vilar. Camilo Díaz Baliño foi funcionario do 
Concello e foi un grande artista, principalmente como debuxante e 
escenógrafo. Como escenógrafo fixo un decorado para o coro de 
Ruada de Ourense para facer unha viaxe a América; viaxe que tamén 
fixo Camilo acompañando ó coro. Obtivo premios por varios carteis 
e foi membro das lrmanclades da Fala. Tiña nun facistol encaderna
do en pel Os camiños da vida, de don Ramón Otero Pedrayo; dicía
me sempre que era un libro de horas. Era meu amigo e fun á súa 
casa moitísimas veces ata que fun destinado ó institu to da Estrada. 
Fixo unha exposición moi interesante nun amplo local da rúa do 
Vilar. Por aquel entón , un rapaz entretíñase xoganclo e repartindo 
propaganda. Era o seu fillo Isaac, hoxe singular artista como pintor 
e o gran creador de formas de Sargadelos. 

LUGARES DE VELLAS lGREXAS, ASILO E FUNDICIÓN 

No comezo da rúa hab la dúas igrexas, agora só queda unha . 
Na dereita, na beirarrúa dos pares estaba a da Trindade dos 
Pereg1inos , como antes se chamaba. No soar que ocupaba a igrexa 
edificouse unha casa, a igrexa era para descanso eterno dos peregri
nos que monian du rante a súa estancia en Compostela. 

No sur está a chamada en tempo pasado Angustia de Abai
xo , agora parroquia de San Froitoso , que é obra dos remates do 
barroco compostelán. Proxecto de Lucas Ferro Caaveiro, modifi
cado por frei Francisco Caeiro. Na fachada destaca o escudo real 
e o grupo escultórico da Virxe co seu fillo mon o nos brazos . No 
interior, a cúpula e, no altar principal, Nasa Set1 ra das Angustias, 
quizais a mellar obra lo es ultor compostelán do sécu lo xvrn , 

Am onio Fem ández. Hai outras imaxes: un Cristo, san Francisco, 
santo An tonio e san Caetano. Na fachada destacan , coroando o 
muro, as catro virtudes teologais: prudencia, xustiza, fortaleza e 
temperanza . 

A poucos metros, na rúa de Carretas , o asilo do mesmo 
nome está fundado p lo arcebispo don Bartolomé Raxoi e Losada e 
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reformado polo cardeal don Miguel Payá e Rico; e o cardeal Quiroga 
Palacios tamén tivo as súas atencións no centro de Carretas. 

Lamentamos que desaparecese a central de Fundición 
Franco, centro que nunca debera faltar en Santiago. Con anteriori
dade desapareceran as fábricas de curtidos, as augas ferruxinosas e 
o traballo dos muíños. O val do Sarela vaise humanizando o mesmo 
que os vellos camiños , as corredoiras do Pedroso, onde se conserva 
o antigo santuario de San Paio do Monte , lugar frecuentado por san 
Francisco cando estivo en Santiago. A capela inda conserva restos 
románicos. Freto do Sarela , cruzado pola ponte do Arcebispo , está a 
capela do Carme de Abaixo, que segue cos cultos tradicionais e con 
característicos festexos . 

12 de setembro de 1993 



O PRlMElRO DOS BARRIOS, CHAMADO lNlClALMENTE AS CABANAS, 

MUDOU O SEU NOME NO SÉCULO Xll 

DESDE SAN LÁZARO ATA SAR 

O barrio de San Lázaro chamouse nos seus comezos As Ca
banas, que indicaba sitio de casas moi sinxelas, casoupas, o mesmo 
que no camiño do sur Choupana, que quere dicir casa onde se refu
xi.aban os peregrinos que viñan ó Lugar Santo. Cambia o nome polo 
de San Lázaro no século x 11, abrigado pala fundación do hospital de 
leprosos no ano 1149 por Alfonso de Anaya, a súa dona, Adosinda 
Menéndez, o cóengo Pedro Pardo e o prior da igrexa de Sar, Pedro, 
para cóengos elenfantíacos e outras persoas que padeceran o mesmo 
mal. O documento de fundación, que se conserva no arquivo de Sar, 
di: elefonciesi canionici et alii quos ipse prior receperit vel ejus successor, 
prout melius judicaverit. A escritura leva data do 28 de nadal do 
ano 1149. 

O hospital de San Lázaro prestou servizo ata que foi supri
mido nos nasos días , cando, segundo dicía don Ramón Baltar, esta
ba case erradicado o mal da lepra . Femández Sánchez lembra dúas 
lápidas sepulcrais. Nunha das lousas consta a seguinte inscrición: 
«Aquí yace González Rodríguez , fillo de Rodrigo Eans». A outra 
lousa cobre os restos mortais dun cardeal desta santa basílica que 
debeu rematar os días da súa vida no hospital aquí fundado. 

No Lrtste repartimento que se fixo na desfeita do mosteiro de 
San Pedro de Fóra reparliuse a pedra para o paso da Alameda, as co-
1 umnas para a harta de San Martiño Pinario , e para unha casa de San 
Lázaro o tímpano da portada do norte. Peza román[ca, o Agnus Dei 
cunha cruz e unha estrela coa seguinte inscrición: Ego Veremundus 
Martini, monachus, Jeci lrnnc portalem adivtorio Domini et eleemosinis 
bonorwn omnium in era MCCXl. lsto é: Veremunclo Martínez, grazas 
ás esmolas e coa axucla ele El-Señor, puido facer este pórtico na era 
1211, que vén senda o ano 1173. 
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O domingo de Lázaro hai unha gran festa no barrio: a f es ta 
clas uñas. Son as ofrendas ó santo que se venden na mesma xorna
da. Non sei se noutros tempos xa distantes serían de tributo. É ben 
coñecicla a cuestión do paxaro, en Lourenzá, e o convite do paxaro 
que se pilla o Domingo de Ramos: Domingo de Ramos pillei un páxa
ro/ Domingo ele Ramos o desplumamos/ domingo ele Pasma chamei os 
mws conviclaclifws/ comé,I que os mws paxariños/ xa son carbonciños. 

Antes ele San Lázaro está o Monte do Gozo, chamado así 
polo lugar desde onde se vi.a por primeira vez a ciclade. O primeiro 
que daba a voz de ver Santiago era designado rei do grupo. Lugar 
ele emoción, de bágoas e rezo; moitos peregrinos descalzábanse para 
facer descalzos esta legua de camiño. Así o fixo o arcebispo Xelrrúrez 
cando trouxo a cabeza de Santiago Alfeo . E ata o seu cume trouxo o 
Apóstolo ó cabaleiro ele Picardía e ó compañeiro, aínda que non se 
xuramentase. Entrementres, os xuramentados co enfermo deixáro
no canelo vi.ron que en quince días non anclaran máis que o que 
correspondía a cinco. 

A poucas xornadas, un día á tardiña, morre e non ten me
dios nin ele trasladalo nin de soterralo . Preséntase un cabaleiro , pre
gúntalle o que lle pasa e mándalle subir o morto para diante del , 
indo el detrás. Colocados así, morto, xinete e cabaleiro comezan un 
galopar discreto, nin calmo, nin apurado. 

Pero cando rompe o día cletense o xinete no Monte do Gozo 
e manda baixar ó cabaleiro e tamén ó morto. O xinete dille ó caba
leiro que vaia avisar os cóengos para ciar sepultura ó mono e canelo 
atope ós compañeiros en León que faga penitencia. Así foi como 
xurcliu a crenza no Corpo Santo , que tivo unha capela que esmore
ceu . Queda a de San Marcos, e á beira está o novo Monte do Gozo , 
con novas estruturas apropiadas ás circunstancias actuais. 

Polo San Marcos celebrábase unha feü a de macleiras e 
máquinas agrícolas. O poeta dos cancioneiros, Xohán Airas, recréa
se nun souto que ve no outono, canelo van amarelecenclo as follas e 
gustaría das castañas asadas acompañadas ele mel. 

Pelo souto ele Crecente/ ua pastor vi anclar/ muit' alongacla ele 
gente,/ al~anclo voz a cantai;/ apertándose na saia, lquanclo saía la raía/ 
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do sol, nas ribas do Sar./ E as aves que voaban,I quando saía l' albor,/ 
todas d' cunares cantavan/ pelos ramos d' ar.redor;/ mais non sei tal qu' i 
's tevesse,I que en al cuidar podesse/ senon todo en amor 

E na súa beira de saudoso río, Rosalía entrega o seu cantará 
luz para facer máis encantador o río Sar, que nun tempo vía dende 
a casa onde vivía. 

O mosteiro de Sar presenta sempre o problema da igrexa 
con columnas inclinadas , pero ten unha historia interesante. O bis
po de Mondoñedo, Murrio Alfonso , renuncia á mitra e vén para San
tiago. Co pensamento de fundar un gran mosteiro merca unha par
cela de terreo, pero marre antes de comezaren as obras. Nin sequera 
se firmara a esctiLura de fundación. 

Firmouse o documento de fundación o día primeiro de se
tembro de 1136 dando Xelmírez, ademais da firma, ardes expresas 
para apurar a obra . 

COS VERSOS DE ROSALÍA DE CASTRO 

Con data do 1 de abril de 1149 o cóengo Cresconio fai 
doazón a Sar de 300 so ldas , catro marcos de prata e perdoa un 
que lle debían. O bispo Martín fai unha doazón o 2 7 de abril, no 
tempo en que é prior de Sar Pedro Martínez. Baixo o mesmo 
prior, en 1167 Fernando ll fai unha importante doazón a Santa 
María de Sar. Enrique 11 concede o privilexio de non pagar o xan
tar de El-Rei, exención confirmada por Enrique III , juan lI e En
rique IV no ano 1461. Outras moitas doazóns enriqueceron o 
mosteiro. 

A igrexa é de Lres naves e tres ábsidas, a apela maior é poli
go nal e as laLerais son urvas l or fóra e poligonais no interior. As 
columnas son piares composLos de sección cruciforme, máis com
plexos os que están preto do presbiterio . A nave central é un pouco 
máis ancha que as laLerais; esLán cubertas con bóvedas de canón 
reforzadas por arcos torais. Os arcos que separan as naves son de 
m dio punLo, algo peraltados, as bases son de tipo ático e os capi
teis son de follaxe e algúns co colariño sogueado , senda o seu mode
lo os catedralicios. A igr xa tivo que sufrir moitas reparacións pero 
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algunhas moito máis importantes ca outras. Agora ben, Sar é unha 
igrexa inclinada, segundo varias hipóteses. 

A visión do conxunto dende un punto na dereita , preto da 
saida do claustro , mostra o marahilloso conxunto , como tamén afir
maba Romero Blanco. 

É moi interesante o claustro con parte antiga e unha serie de 
laudas e sepulcros con estatua, moi interesantes os do arcebispo 
Bernardo II , o do cóengo Bernardo Arias e outros de priores; tamén 
hai enterramentos nos arcosolios do interior. 

Como lugar abrigado de visita está o museo, con valiosas 
pezas moi dignamente colocadas. 

Para completar este achegamento podemos ler os versos de 
Rosalia En las orillas del Sar. Visita e lectura proporcionan un gran 
benestar espiritual. 

10 de outubro de 1993 



CONTA A HlSTORlA QUE A CONSTRUClÓN DA IGREXA E DO MOSTEIRO 

TEN A SÚA RAZÓN DE SER NO AMOR DUNHA MULLER 

LENDA E REALIDADE EN CONXO 

Almerico Canogio era un mocetón das terras ele Picardía, 
das que era gobernador o seu pai, un home ele iclacle enfermo ele 
graviclacle. Enfermiclade que impediría o casamento do seu fillo con 
Rusuicla, moza ele «rango e deslumbradora beleza». Almerico, ven
do o estado ele saúcle ele seu pai, ofrécese a viaxar a Compostela ele 
peregrino e acompáñao obispo Camota . A moza Rusuicla tiña outro 
pretenclente , o conde Guarino, que Rusuicla «rexeitaba con brando 
e xentil desaire». Almerico saiu ele peregrino, coa clásica esclavina 
ás súas costas, pero na súa procura sae o desairado pretenclente, 
quen, co ánimo ele dar marte ó seu rival, dirixese ó Pireneo para dar 
o golpe mortal nun lugar do Camiño. Rusuicla presente a clesgraza e 
sae na procura ele Almerico . 

Despois de catro xomaclas, o conde Guarino asasina a 
Canogio. Rusuicla fai o resto do camiño co cadáver de Canogio cleica 
Santiago, e alí fundará un mosteiro de monxas, onde pausa un 
bando ele pombas, e quedará alí nunha cela como abadesa do mos
teiro. O voto ele Rusuida cúmprese nun remanso do río Sar, nun 
cerro onde pousou o bando das pombas. 

Moi real foi a fundación polo bispo Xelmírez da igrexa que 
se chamaría Sama María de Canogio, e parece que na igrexa, ó lado 
do coro, enterraron os restos de Canogio; e poicla que o nome pasa
se ele Canogio a Congio e lago Conjo. A Historia Compostelana di que 
no ano 1129 refixo a igrexa e fixo o mosteiro para monxas; para 
que non !les fallase nada plantaron froiteiros e no río clispuxeron 
tramos de criadeiros de troitas e quizais outros peixes. Eran as pri
meiras piscifactorías de Canogio do río Sar. A igrexa, o mosteiro e o 
cruceiro -que senda obra máis moderna chegou ben ós nasos días
eran os puntos de enconLro ele autoridades . 
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Conxo tivo o seu concello deica o ano 1925 . Lembro unha 
charanga tocando na Conga diante da casa do señor Maristani. Era 
unha curiosa estampa que caracterizaba un intre da campiña na 
cidade porque un dos paisanos que escoitaba a música tiña calzón e 
monteira . 

Quedan restos das vellas construcións, que valen para com
prender a grandeza pasada con monxas e frades, e os mercedarios, 
que tiñan cátedra na Universidade deica a desamortización e o con
seguinte paso ó manicomio. 

A igrexa é un monumento barroco da que non sabemos 
quen foi o autor dos planos e hai que destacar a capela do Cristo. A 
imaxe é obra de Gregorio Fernández, o escultor galego que en 
Valladolid creou a Escola Castelá de Escultura , esta imaxe foi restau
rada nos nosos días. Ten capela especial reconstruída segundo pla
nos de Clemente Fernández Sarela, entre 1730 e 173 7. Quen cus
teou as obras foi García Pardiñas, bispo de Tarazona. 

Esta capela é a máis visitada pola gran devoción que a xente 
ten ó Santo Cristo. Unha imaxe da Virxe románica debe pertencer á 
vella igrexa do mosteiro. A igrexa ten cúpula de media laranxa con 
pechinas lisas. O retablo da capela maior é de corpos superpostos 
con fornelas entre as columnas. Ten no medio á virxe da Mercé, e 
está acompañada polos santos da Orde Mercedaria: como son san 
Pedro Nolasco, fundador da orde. Esta escultura, ó mesmo que a 
Virxe, son obra do escultor Manuel Prado Mariño. Están nas forne
las san Pedro Armengol, san Ramón Nonato e san Pascual. 

Aquí viñan os da cidade a oír misa por estar privada en 
Santiago pola morte do arcebispo don Suero Gómez de Toledo, e 
como iso levaba tempo quedou o dito: «Vaiche na misa en Conxo». 

O centro psiquiátrico, o manicomio de Conxo, ten a súa his
toria. Non había centro psiquiátrico en Galicia e non se fixo moito 
barullo para que se crease. As persoas con crises psíquicas, os que se 
chamaban tolos, vivian cos familiares e nos casos máis graves facían 
un cuarto , preparábano con reixas e seguía coa familia. O manico
mio de Conxo é fundado a fins do século pola Igrexa, establecéndo
se no vello mosteiro creado por Xelmírez. As obras comezaron no 
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ano 1883 e inaugúrase o día 1 ele xullo de 1885, co ingreso dun 
crego. Parece ser que o principal accionista foi o cardeal Payá, por 
ser moitos os gastos, porque ademais das obras houbo a necesidaele 
de dar unha indemnización ós Mercedarios, a cal foi destinada para 
que eles arranxaran doadamente o mosteiro de Poio. 

No 1920 fixáronse as condicións de entrada no manicomio: 
os alienados clasifícanse en pensionistas e acollidos. Son os pensionistas os 
que st1Jragan os gastos que causan no establecemento por medio de recur
sos propios, dos seus familiares ou doutras persoas que presten este auxi
lio. Son acollidos os que por razón da súa pobreza están sostidos con fon
dos das provincias e doutras corporacións. 

A lgrexa empezou a ter o desexo de vender o manicomio 
sendo cardeal don Fernando Quiroga Palacios. Fíxose a venda en 52 
millóns á Deputación da Coruña, firmando a escritura o día 30 de 
xuño ele 1969. Don Fernando deu os canos para vivendas especiais. 

UNHA FESTA REVOLUCIONARIA QUE DEU QUE FAlAR 

Voltamos ó campo dianteiro, onde se celebran as grandes 
festas de Conxo. Hai que lembrar agora un banquete que fixeron 
estudantes e obreiros para celebrar solemnemente a aparición da 
democracia como poder, o 2 de marzo de 1856. 

Non está declarada a razón de celebrar en Conxo esta xuntan
za , xa que tiñan a Carballeira de Santa Susana, pero hai que presumir 
que non conseguirían permiso e serían perseguidos con máis forza, 
mentres que Conxo era concello diferente. Carré Aldao cita algúns 
dos que asistiron: Luís Rodríguez Seoane, Víctor Salustio Alvarado, 
Gaspar Rodriguez Alvarado, Valentín Moreno e outros que destacaron 
nas leLras, nas ciencias na políLica. Pero hai dous que se impoñen a 
todo o grupo: Eduardo Pondal e Aurelio Aguirre, poetas dos que os 
versos con que brindaron ó respectable foron cualificados de mostra 
da loita entre o pobre e o rico. Din os versos de Pondal: Decid ¿quién 
hizo al hombre diferente/ de su hermano? ¿Quién dio mayor nobleza/ al 
corazón de Ltn déspota Urano/ que el honrado sudor del artesano? 

Ningún dos dous poetas manifesta ansias de loita, nin falan 
de socialismo pero en Santiago foron censurados e os textos cualifi-
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cáronse de revolucionarios . A Audiencia da Coruña quixo facer un 
proceso e mandalos deportados ás illas Marianas. A isto opúxose o 
fiscal de Santiago, que manifestou no seu informe que non había 
motivo para tanto. 

Os versos de Aguirre, os versos que estaban dentro da cen
sura parece que eran estes: Cristo es hijo del piteblo. El ha qLLerido! qLte 

la familia humana fuese Ltna.I Al nacer de un honrado carpintero,! des
nLtdo, en Ltn portal, lección sublime! ofrece de igualdad al mLtndo entero. 

O banquete deu que falar e o medo foi tan grande que todas 
as casas estaban pechadas , portas e fiestras. Murguía conta que os 
soldados cubrían as avenidas do bosque e do convento. 

7 de novembro de 1993 



AS CAPELAS DA PASTORIZA, GUADALUPE E SAN CAETANO 

FORON CENTRO DA VlDA VEClÑAL NOS BARRlOS DESTA ZONA 

HOMES E LUGARES Ó NORTE DE SANTIAGO 

O plano da cidade medrou nos catro puntos cardinais e os 
dous nos que se estendeu máis foron norte e sur. Subindo polos 
Basquiñas chegamos á gran praza que foi denominada da Paz. No 
remate da rúa está a capela da Pastoriza, que deu nome ó barrio e 
ten a travesía de Pastoriza, a rúa Touro e a travesía dos Basquiñas. A 
capela é obra do século pasado e mandouna construír o arcebispo 
frei Rafael de Vélez. De estilo neoclásico, foi o autor dos planos 
Xoán López Freire, que percibiu por eles 5400 reais. Os habitantes 
dos barrios desta zona tiñan unha confraría moi importante e uns 
desexos grandes de ter lugar de cultos pero carecían de recursos e 
obtivéronos do prelado. Durante a vida do arcebispo fíxose a facha
da, a cornixa e o comezo da lanterna. 

A capela dedicada á Virxe, que co título de Pastoriza era a 
patroa dos capuchinos, é, pois, un piadoso recordo que agradeceron 
os veciños. O prelado fora desterrado con outros cregos composte
láns e ó voltar procurou adquirir libros para a biblioteca e para a boa 
marcha dos seminarios. Couselo Bouzas escribe: Es que Vélez era un 
hombre completo, plenamente capacitado, teórica y prácticamente, para 
todas las ftmciones episcopales. 

Das imaxes que máis devoción tivo foi o Santo Cristo da 
Paciencia. ó lado da igrexa hai un cemiterio que está clausurado. 
Sobor da porta da entrada, símbolos que lembran o lugar de eterno 
descanso. 

Pola rúa de Carballo vai.se á Almáciga, hoxe moi ben organi
zada a edificación seguindo a rúa do Pino. Foi morador dunha das 
casas sinxelas con algo de horta don Joaquín Arias Sanjurjo, que 
naceu en Santiago o primeiro ele abril de 1860 e finou na mesma 
ciclade o primeiro de setembro do 1946. Estudou Dereito na Uni-
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versidade compostelá. En Madrid foi discípulo de Giner de los Ríos e 
dixo moitas veces que querería ser entenado á beira da súa sepultura. 

Amor á terra 

A Arias Sanjurjo correspondíalle o título de Marqués de 
Casa Pardiñas , do que endexamais se preocupou. Residiu en Mon
forte , onde exerceu de avogado gratuíto e sentiu unha gran preocu
pación pola agricultura e pola gandería . Con este amor á tena e con 
espírito galeguista interveu nas Asernbleas Agrarias de Monforte e 
nas de Solidariedade Galega. 

Preocupado pola cultura, era a persoa que rnáis libros reci
bía do estranxeiro. Gran coñecedor de Cervantes e do Quixote, dei
xou moitas causas escritas . E na Papeleta Sexta termina afirmando 
que Cervantes é da liñaxe dos Saavedra da provincia de Lugo, e de 
usar os apelidos na forma que se usan hoxe sería Miguel Saavedra 
de Cervantes. E pon esta data: «en Santiago de Galicia (barrio de 
Pastoriza), a 16 de agosto de 1936» . Escribiu ademais das Papeletas 
Cervantinas: La Ribera Sagrada, Localización geográfica del Santo 
Grial, El Reino de Aregia, El EstatLtto de Galicia, El castillo de Litoria y 
otras menLtdencias orensanas, El problema social de nLtestro tiempo e 
Sobre el actLtal problema Jerroviaiio de Galicia. 

En outubro de 193 7 está datado o seguinte texto da prirnei
ra Papeleta Galaico-Cornpostelá, titulada Al Pueblo de Santiago de 
Galicia, a la Excma. Corporación MLlnicipal del mismo y a SLl celoso 
Alcalde. Di que «acude a la defensa de su ciudad natal... movido por 
el gran afecto que siempre tuvo al pueblo donde nació». E di tamén 
que é preciso facer a estrada de circunvalación, e que debe hacerse 
sin permitir que se construyan en ella edificio, más que al lado clel pue
blo, de macla que este resulte completamente abierto al campo; y con la 
obligación de hacer tocias las casas con amplios soportales, ele cinco o seis 
metros de ancho, para resgLtardo del público; en atención a hallarse 
Santiago en una de las zonas más lluviosas ele Galicia; y por ser este pue
blo una ciuclacl en el campo. 

Agrádanos o consello pero ninguén o tivo en conta. Libros e 
unhas cadeiras regalounas ó Seminario de Estudos Galegas, funda-
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do hai setenta anos. Arias Sanjurjo foi un ilustre santiagués, sempre 
defensor de Santiago, amigo moi estimado. Tiña preparados varios 
Lraballos interesames cando morreu. 

Hai que lembrar os barrios de Salgueiriños de Arriba e Sal
gueiriños de Abaixo. O instituto de bacharelato e roáis abaixo a 
capela de Guadalupe e o paso do acueduto por Ponte Mantible con 
cano de pedra, que abastecía de auga á cidade. A fábrica de Harguin
dey foi unha das últimas, no seu tramo a derradeira, do grupo de 
fábricas de curtidos que había na cunea do Sarela. 

Na capeliña celébrase a correspondente festa con procesión 
que sae da Rúa Nova , onde se garda, na casa da familia Harguin
dey, a Virxe. 

No medio da praza, a histórica igrexa parroquial de San 
Caetano. O santo ten a súa historia roáis ou menos lendaria. San Cae
tano de Tiene dise no Dicionario dos nomes galegas que naceu en 
1480 e morreu en 154 7. 

Foi crego italiano e fundou un hospital. Tamén fundou 
xunto co pontífice Paulo IV a congregación dos cregos regulares 
Teatinos en 1524. Morreu en Nápoles e foi canonizado en 1671. 

O EDlFlClO DAS CONSELLERÍAS DATA DE 1910 

Forman a fronte da praza de San Caetano o edificio das con
sellerías, rodeado da correspondente reixa. Foi construído por xes
tión de Montero Ríos, o alcalde Francisco Piñeiro Pérez comunicou
no nun bando en 1910. Foron citados como arquitectos Arbos y 
Tambrini, por uns , e Ricardo Velázquez Bosco, por outros. Foi o 
contratista Xan Bouzón Figueroa para ser o mellor colexio de 
Espa11.a para xordomudos. Para este fin foi uLilizado un tramo e no 
t mpo da guerra foi milizado para hospital. Despois foi dedicado a 
insLiLULo de ensino medio. 

Preto, polo naceme, está a nova EsLación de Autobuses. 
Deica agora presta servizo para a feira o Mercado de Salgueiriños, 
cun amplo comedor e o Campo de Exposición e Venda de Maqui
naria Agrícola. Para a saída á estrada da Coruña vén dar a rúa Ro
dríguez de Viguri, que constitúe a saída da Estación de Autobuses. 
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Empalma coa avenida de Lugo, que comunica coa zona das Fon
tiñas, onde están construíndo vivendas e arranxando as saídas para 
a avenida de Lugo, que sae tamén para San Lázaro, As Cancelas e o 
aeroporto. 

No remate da costa da estrada da Coruña está o barrio do 
Cruceiro da Coruña. O norne vén dun cruceiro fermoso , corno o 
que se construíu diante da tumba de Xoán Tuorum. Alí debía estar 
unha cruz sen imaxe . Pasados moitos anos fíxeron, quizais por idea 
dos frades, un cruceiro bonito que agora está no pequeno lugar de 
descanso no soar da antiga Central de Arbitrios. Pero o do barrio 
alto desfíxoo un raio que caeu nel, agora hai un cruceiro pero non 
é o cruceiro de tanta arte como o da zona de recreo ó lado da costa 
de San Domingos. 

Na entrada da cidade polo norte está o cemiterio de Boisaca, 
que se comezou a usar para a máis grande parte da cidade pois 
aínda quedan no sur o de Conxo e o do Rosario para os confrades. 
Pegado ós seus muros está o barrio indust1ial. 

5 de decembro de 1993 



O ÚLTlMO POLlGONO RESlDENClAL DE SANTIAGO LEVANTOUSE 
SOBRE UN LUGAR DE FONTES, ÁS QUE LLE DEBE O SEU NOME 

AS FONTlÑAS E A VELLA GRANXA DO VAUÑAS 

Non sabemos cantas eran as fontes pero, pala graza da súa auga 
e polo lugar que ocupaban, todos coñecían este lugar polo afectuoso 
nome das Fontiñas. Eran de pingar a auga e regaban as leiras polo sis
tema amigo de presa e corte de repartimento. No inverno mergullaban 
en moitos nacentes cachóns que tomaban as xiadas dos outonos e no 
verán, nas pozas grandeiras que tiñan abondosas herbas na beira, había 
sempre algunha ra. As hartas eran valiosas. A harta exemplo para imita
ren os veciños era a chamada granxa do Valiño. Era clásico o seu carro 
tirado por un só animal. Era coma as pequenas camionetas de reparti
mento dos nasos días, con porta de carga e descarga. As xentes veciñas 
facían gabanzas do seu saber como agricultor e como comerciante. 

O dono da granxa do Valiño procuraba ter leituga a maior 
parte do ano. Para isa tiña feita unha división da harta en quiñóns que 
daba dúas semanas e na cidade tiña clientela fixa: hoteis , algunha pen
sión e tamén algún bar. O posuidor da granxa tiña unhas cantas gali
ñas poñedeiras e traguía á vila algúns polos e galiñas cando facía o 
cambio. Criaba coellos de raza moi boa e mataba parcos durante todo 
o ano. Ouvín varias veces a historia da harta da granxa do Valiño. 

Parece que a máis grande parte das leiras despois da granxa 
eran da señora de don Felipe Romero Donallo, pero había outros do
nas, e todas se transformaron en soares para construír o polígono 
público das Fontiñas. Vinte e un arquitectos, entre os que figura unha 
rnuller, foron planificando todo. Casas de veciños, moradas máis ou 
menos espaciosas e os edificios para as diferentes institucións. 

As prazas do Reino Uní.do 

Un polígono é un barrio novo e antes deste barrio teño ouvi
clo que deron preferencia a outros e o das Fontif1.as foi quedando 
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detrás. Son estes feitos dos que non hai por que asustarse pois, por 
desgraza, ten pasado tantas veces que non vale a pena lembralos . 
Debemos esquecelos e procurar que cada cousa vaia no intre que lle 
corresponde. Nin antes, nin despois. Na súa hora . 

Quero deixar constancia de todos os arquitectos creadores 
do barrio : Xosé Manuel Casabella, os irmáns Ignacio e Manuel de las 
Casas, Gustavo Díaz García, Xavier Frechilla, Xosé Manuel López 
Peláez, Manuel Paredes Grosso, Eduardo Sánchez López, Alberto 
Usain, Carlos Meixide, lago Seara, Luis Callarte, Fernández Carba
lleda, Xosé María Álvarez, Ricardo Martín, Esperanza Pérez, Rafael 
Baltar Tojo, Carlos Almuíña, José Antonio Bartolomé Argüelles, 
Antonio de la Peña e Xaquín Riveiro. Velaquí un puñado de artistas, 
ilustres deseñadores dun novo barrio. 

A gran praza tráenos a lembranza de novas prazas do Reino 
Unido , ordenadas para que xoguen os rapaces e descansen os vellos 
sen perigo do tremendo paso da circulación automobilística. A esta 
gran praza acércase o instituto novo creado polo decreto 2 4 3/91. 
Comezou a súa andaina no curso 1991 -1 992 . 

A praza está cerrada polo nacente polo edificio da Escala 
Galega de Administración Pública e polo norte pola Área Central. A 
grandiosidade da praza está de acordo coas veciñas do casco vello 
da cidade. Nas Fontiñas parece que vive o poeta Luís González 
Tosar, que acaba de chegar de Cuba e trae un sentimento de ausen
cia por notar en Santiago a falla dunha rúa , praza ou avenida cun 
topónimo cubano, como podería ser o da Habana , onde tantos gale
gas sentiron fonda saudade. Coido que non deixarán de dedicarlla 
nos ensanches, no que eu veño chamando barrios satélite. Por ser 
cousa xusta terá boa acollida a idea de dar nun lugar de Santiago un 
nome que lembre a Cuba, illa do Caribe na que tantas raíces gale
gas brotan. 

Tosar, o Ché, como o titulamos os amigos , navega na dorna 
poética , aínda que sexa nas Fontiñas que envían as súas augas ó río 
Sar, que corre polo fondo do val. Sentados nun banco na gran praza 
lemos uns versos de Tosar que van de babor a estribor na dorna poé
tica lembrando xuntanza de poetas en Budapest. 
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Quizais non Jora na Terra Cha, nin en Ii'asalba/ onde as guede
llas das aulides ventureirasl teceron un soiiado encontro entre poetas./ Foi 
en BLtdapest nu11ha noile atizada con tronos/ onde decorrw como o fío 
tirado da madeixa/ esta egreda xuntanza que non consta nin figura/ nas 
páxinas nitme radas da historia e das enciclopedias . 

lsto é unha de tantas lembranzas ele Tosar en xuntanzas en 
calquera parte do mundo. É un devoto de cantas reunións, xuntan
zas, congresos que os poetas celebran para erguer un pouco o 
mundo cargado de dor. 

NOVAS DENOMlNAClÓNS PARA AS SÚAS RÚAS 

Agora sinalamos unha nota importante do proxecto de 
novos nomes para as rúas das Fontiñas. O proxecto leva en si a idea 
de «vincular expresamente», di a proposta, esta nova e importante 
área urbana co Camiño de Santiago, á beira do que nace, a través da 
denominación das rúas e espazos públicos. lso significaría trocar os 
nomes de capitais europeas que ten agora polo de localidades vin
culadas co Camiño de Santiago. 

Para o talude que baixa da rúa da Canteira ás Fontiñas pro
ponse o nome de Parque de Carlomagno e para a rúa de Atenas, o 
de xardíns de Calixto ll. Tamén se prevé substituír a rúa Madrid por 
rúa de Aquisgrán, Lisboa por París, a actual París por Toulouse, 
Roma por Puy, Londres por Arlés, Berna por Bamberga, Berlín por 
Tours, Moscova por Vécélay e Varsovia por Pistoia. 

Bruxelas quedará como Bruxelas e Praga recibirá nun futuro 
o nome de Ostabat, Viena pasará a ser Roncesvalles e as rúas R.16 
chamarase j aca e a R.18 Pamplona. A actual rúa Luxemburgo subs
Lituirase por Logroño, Belgrado por Estella, Estocolmo por Burgos , 
Os lo por Castrojeriz, Mónaco por Frómista , R.1 9 por Astorga, R.20 
por Ponferrada, R.21 por Vila[ranca do Bierzo, escalinata da Parte 
Alta por escalinata de Felip Romero, enlace Castrojeriz-San Lázaro 
pola rúa de Sarria. Este é un proxecto e pode ser modificado (o 
Concello pretende falalo cos veciños nos próximos meses), pero pon 
de manifesto a importancia do novo poboamento. 

12 ele decembro ele 1993 
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A COCA, RESTO DO DRAGÓN 
O DEMO EN FORMA DE TREMENDA SERPE 

O profesor Cloclio González Pérez acaba de publicar un 
libro ele extraordinario interese para coñecer o dragón nas solemnes 
procesións ele Corpus Christi que, representando o cierno, era o que 
ía cliante da ordenada procesión semellando unha tremenda serpe , 
o cierno, 'a coca', que en Santiago é a muller, gorda ele máis, empa
rellacla cun señor, o 'coco', figuras que fan a súa presentación dian
te dos xigantóns na praza da Quintana o día 24 ele xullo , véspera da 
Festa do Apóstolo Santiago, canelo o reloxo clá a primeira baclalacla 
como anuncio festivo , realizando tres voltas en círculo na praza, 
cando podían, e saen despois a facer o percorriclo pala cidade. 

Don Pablo Pérez Constanti no segundo tomo de Notas viejas 
galicianas fala da 'tarasca', figura de serpe monstruosa, «representa
ción mística» de orixe que explica Mesonero Romanos como o 
demo vencido na loita co Naso Señor Xesucristo e engade Meso
nero: «é voz tomada do verbo grego 'theracca', que significa ame
drentar, porque espantaba e amecloñaba os rapaces». 

A orixe da lencla foi un milagre que Nasa Señora fixera na ci
clade ele Tarascan, en Francia , onde, ó chegar alí Nasa Señora, había 
un monstro que a Virxe logrou encadear. O monstro tiña asustada á 
xente. Os moradores nomearon á Virxe patroa e lembran o episodio 
da loita e liberación do tan temible monstro chamado a 'tarasca', que 
todos os anos sa an diante da procesión un rapaz tirando de seme
llante ser infernal, temible tormento desaparecido para sempre. 

A 'tarasca' saía en Santiago nas procesións de Corpus e de 
San Roque, senda o Gremio de Obra Prima o encargado de sacar a 
'tarasca' e os 'ministrís', que eran os encargados de acompañar 
a danza diabó lica da 'tarasca'. Por non cumprilos debidamente o 
gremio foi sancionado a pagar a cantidade de dez ducados e facer 
novas traxes ós 'm inistris' e outra 'tarasca'. 
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O rei Carlos IIl por cédula do 20 de febreiro do ano 1 777 
prohibe os bailes diante das imaxes estas; a dita orde afecta ó gremio 
por «estar encargado de concurrir con ridícula figura de la serpien
te o tarasca a las procesiones del Santísimo Corpus Christi y glorio
so San Roque, haciéndole conducir por las calles e iglesias de donde 
salen y entran bailando y danzando con ella; de manera que no sólo 
sirve este espectáculo de un atraimiento de la gente menos culta y 
vulgar a la irrisión y gritería con tal indevoción e irreverencia a la 
Divina Majestad y sagradas imágenes de María Santísima y más san
tos que van con ellas, sino de una concurrencia grande de mucha
chos que acuden al propio fin con piedras y palos que tiran y dan a 
las personas que la conducen y acompañan, vituperándolas con dic
terios y palabras indignas, de que resulta y tiene resultado varias 
veces graves daños de roturas de cabezas». 

A pesar de que o Concello seguía pedindo a 'tarasca', estes 
foron os derradeiros paseos tarasqueños, pero quedou a 'coca'. E 
debemos lembrar que desempeñou ata hai pouco a súa misión de 
baile. Algún lector inda lembrará que ata hai poucos anos, remata
da a misa solemne do día da Festa de Santiago, saían do lugar onde 
se gardan eses días os xigantóns a parella da 'coca' e do 'coco' cun 
gaiteiro de uniforme tocando deica a capela diante do altar do Santo 
Apóstolo e alí, na mesma tarima, dende que a puxeron, tocaba unha 
muiñeira que simulaban bailar, porque con semellante volume cor
poral non era posible lucir os puntos. 

Despois de tantas prohibicións inda queda a 'coca' de 
Redondela, agora moi explicada por Clodio, que fala de serpes e 
dragóns, sendo máis fácil á xente falar de serpes que de dragóns, 
recoñecendo as diferentes serpes, con crista, con ás, con escamas e 
con uñas nas patas. Son curiosas as lendas: por exemplo , cita a de 
Valencia , onde tiñan unha pel grande que dicían pertencer a un dra
gón morador das augas do Turia que matou un home cuberto con 
espellos que despistaron o dragón e puido espetarlle a lanza pola 
boca. Tamén debe ser un tanto lendario o caimán desecado do 
Museo Diocesano de Palma de Mallorca. 

Abundan as citas na época do xudaísmo, sendo moi curio
sas as presenzas diabólicas e a sinxeleza con que son vencidos, 
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sendo un dos roáis curiosos o de Daniel para matar o dragón cando 
o reí lle dá permiso: «Colleu pez, graxa e mais pelos, coceu todo 
xunto, fixo unhas almóndigas e meteullas na boca ó dragón . O dra
gón comeunas e rebentou. E dixo Daniel: Mirade o que estades ve
nerando vós». 

No Novo Testamento a Virxe aparece sempre vencendo o 
demo máis furioso; abundan as imaxes coa serpe esmorecendo 
debaixo dos pés. Son interesantes as lendas de como se transforma 
o llicino en Mons Sacer coa chegada de Atanasia e Teodoro, discí
pulos do Apóstolo e santos, que fan toupar o dragón amasando a 
Cruz; e con auga bieita fixeron un asperxis e deixaron a montaña 
santificada, a onde se van curar enfermidades. 

Murguía recolleu a petición ó monte para curar unha deter
minada doenza ou calquera doenza, así: Pico Sagro, Pico Sagro,1 Que 
te consagrou o bendito Santiago! Con seus bois e con seu carro/ Líbranos 
deste fago airado! Pala intercesión da Virxen María./ Un Padre Nuestro 
e un Ave Maiia. É coñecida tamén a fórmula para curar calquera 
mal que menciona así: <<5áname do mal que traio» (o mal que tes ou 
o que ten un familiar). Non sabemos se serán cenas as verbas de 
Avieno de que as serpes abrigaron a fuxir os habitantes. Ternos fala
do das serpes e lembramos a do cruceiro de Mourente. 

Estuda detidamente a orixe e extensión da festa do Corpo de 
Deus que se celebrou por p rimeira vez en Luik, Liexa , en 1246. Foi 
instituida por Urbano IV en 1264 pola bula «Transiturus hoc mun
do ». En Pontevedra a primeira data que se coñece é a que se cele
bra o 10 de maio de 1437, cando acorda o Concello que se organi
ce a festa. Esténdese axiña por toda Galicia, onde se formaron con
frarías e as singulares cusLOdias como a de Arfe en Santiago. 

En vilas e aldeas percuraron conseguir obras dos mellares 
ourives. Tamén foron moi vistosas as procesións, gozando de moi 
xusta fama Pontevedra. A primeira cita das serpes que parece docu
mentada é de Ourense, co nome de 'Coquetriz', e pasouse a usar 
somente as primeiras sílabas: 'coca', que en moitos sitios non hai 
documentos que nos informen , como en Lugo, cidade de gran tra
dición eucarística. Nalgúns lugares aparece un personaxe descañe-
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cido: 'Xoán de Arzúa', en Allariz, Ourense e Ribadavia. En Baiona 
andaba na compaña de san Xurxo. En Betanzos, 'O Camelo', feito 
por catro mozos que ían debaixo e na xiba sentaba 'Xoán Infante'. 
De Santiago falamos no comezo. Agora Redondela é lugar onde pa
rece que se conserva sen variantes. En Tui era unha serpe que se 
movía dende dentro por medio de nove homes. Son tamén estuda
das Morn;;ao, en Portugal, e outras localidades españolas: Granada , 
Xaén , todo con maxistral erudición . 

8 de maio de 1994 



APUNTAMENTOS DOS COMEZOS DA RADIO 
E.A.j. 4 UNIÓN RADIO GALLCIA. COMPOSTELA 

Preguntáronme hai pouco se sabía algo dos comezos da 
radio en Compostela. Trátase da estación E.Aj. 4 Unión Radio Galicia. 
Santiago de Compostela. Así abriamos e rematabamos as emisións 
cando se instalou a radio en Santiago . Instalouse en San Domingos, 
no claustro alto da dereita ó subir as escaleiras. Alí instalouse a emi
sora. A instalación fo i laboriosa; viñeron dous mecánicos e montáro
na , pero fixemos as probas e non funcionaba. Farteime de contar 
uns cantos números e a verba 'probando'. Nos xornais saíron inclu
so uns programas que nunca se emitiron . Despois de darlle moitas 
voltas , os mecánicos mostráronse incapaces e veu un enxeñeiro . Era 
un mozo delgado, máis ben baixo, de abrigo gris, con cara de frío e 
as mans sempre nos petos do abrigo . Daba ardes en voz baixa e por 
temor non deixaba que ninguén se achegase . 

Eu estaba entre os que fo rmaron o grupo da radio e por ter 
falado na Radio Pontevedra designáronme para locutor, comezando 
por probador baixo as ardes do señor Perellot, xefe de Teléfonos. 

Entre tan to se montaba a emisora ordenábase a oficina na 
praza da Universidade cun modesto locutorio e lugar para desenvol
ver as actividades, habitación insonorizada, ocupando así o primeiro 
p iso da casa onde estivo bastantes anos. Había fío directo coa Torre 
do Reloxo e con San Domingos, onde, ó mesmo tempo que se colo
caba a emisora , o director da banda de música , don Ignacio , supri
miu un tab ique e quedou na ent rada á dereiLa a emisora e, nas salas 
de ensaio da música, o despacho do director e a oficina da radio. 

Posta a máquina na súa a rde, o enxeñeiro veu onde estaba 
eu, saudoume e marchou para o despacho onde estaba un aparato 
de radio, dende alí falou con Perellot e dende a porta deulle unha 
a rele ó mecánico, que se achego u á emisora e díxome que falase. 

Achegueime ó micrófono e comecei «Parranda mariñeira», 
poesía de Fermín Bauza Brey, dedicada a Ricardo Carballo Calero: 
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Din que unha fror verdegada amañesceu na badía. 
É o meu cachemare, amor; que chegou da Especieüia, 

meu cachemare, louvada! 
Cata pra o herbal bolinante que fitgiu de Vilaboa ... 
Leva tmha salamanquesa de carantoí'La na proa, 

louvada, meu cachemare! 
Tódalas gavias sabugos domáis mesto sabucedo; 
tódolos foques codesos do codesido máis ledo, 

meu cachemare, louvada! 
Ven aniñar naquel chouso do masteleiro ambntiño. 
Cando a froita amadureza peteirarás no teu nii'Lo. 

Louvada meu cachemare! 
A urca vella, moza süa, é como unha veiga aberta: 
ademite aos ventas todos, tódolos ares encerta. 

Meu cachemare, louvada! 
Atal é que un acebeiro, atal é que un reboredo, 
polo día moita farra, pala noite moito medo, 

louvada, meu cachemare! 
Meu cachemare, louvada, sabe do mao e do bon, 
sabe da pipa da caña e das vagas en cachón. 
Meu cachemare, louvada, sabe de ti e mais de min: 
¡navega todo infinito, coñece todo confín! 

Os dous mecánicos riron da lectura por ser en galega. Lino 
Torre, que estaba ó meu lado , deume un abrazo e non quixo dicir ren 
e foi un dos composteláns que máis traballou por conseguir a emi
sora de Galicia. Por toda Galicia pasara un verso en lingua galega. 

Non lembro a data. Comezara Radio Galicia e ás tres do serán 
eu abría estación, e daba comezo a sesión. Ouvíanse as tres e comeza
ban os meus ditos indicando que se oíran as tres do serán no reloxo da 
Catedral. A continuación colocaba un disco nun gramófono de corda, 
por aquel entón chamábase fonógafo. Algunha vez esquecíame a cor
da e ía ranfoneando pero axiña me chamaban de San Domingos. Os 
discos eran prestados. A continuación facía unha lectura ou unha 
pequena lección cando non tiña un personaxe que viñera falar. Lem
bro un comisiota que era tenor con moita graza. Un día veu Filgueira 
a Santiago e falou dos cancioneiros e orientoume nos anuncios. Como 
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anunciara xa que se radiaba Pilara, drama de ambiente mariñeiro, obra 
de Manuel Camellas Coimbra, déuselle lectura a pequenos anacos. 

Quizais o personaxe máis curioso foi unha inglesa recomen
dada polo profesor Pedret Casado como especialista na novela ingle
sa e estivo falando cerca dunha hora. Dí.xonos que coñecía moi.ta 
xente na corte inglesa. 

Durante o tempo que desempeñei ese oficio de locutor pro
curei dar pequenas leccións de antropoloxía, que por aquel entón 
estaba todo baixo o nome de folklor, o coñecemento do saber popu
lar. Aínda había a festa máis curiosa da campiña: a ruada, chamada 
fiadeiro, fi.landón ou serán, pero nos anos que aparece a radio era 
usado só o nome de serán. O serán foi nos seus comezos festa 
de pandeiro e canto, e foise perdendo o pandeiro e pasou á festa de 
pandeireta con ferriñas ou ferreñas. No cantigueiro popular figura a 
cantiga mostrando as dúas cousas: 

O pandeiro toca ben, 
as je1Tei1.as danlle o son, 
as meniñas que o tocan 
elas de Loureiro son. 

Nos cancioneiros hai as formas de o aduje sonar e o aduje 
tocar. Nun será mover e no segundo percutir, golpear coa man e 
mais co puño. O canto era indispensable e as mozas ían cantando 
unhas a continuación das outras, de dúas en dúas. 

Realmente os meses que actuei, confeso que facía curtas le
ccións: os castros e as lendas castrexas, o románico, o barroco. Mos
quera Pérez veu axiña a contar contos, foi o vello dos cantos; veu 
tamén á radio Xesús San Luís Romero, un gran poeta, autor de O 
Fidalgo, que ia pasar ó cine. Eu lin A valla do Bergantil1.á.n. Fixemos 
un teatriño e representáronse algunhas cousas de Frade Giráldez 
como ¡Vite!, ¡Vaites! e O rei da carballeira. Mandábanos para pasar 
Mosquera Pérez e mais eu. Eran orixinais. A fin , fun persoalmente 
despedirme do director de Tel ' fonos porque tiña que marchar a 
Madrid facer os cursiños. Todos os que actuamos fixémolo por amor 
a Galicia, sen percibir ningún diñeiro. 

3 de xullo de 1994 



DON XAQUÍN LORENZO, «0 XOCAS» 
PRÓXIMO SIMPOSIO EN OURENSE NO SEU RECORDO 

Un nome de afecto posto polos compañeiros da escola sina
lou co nome de Xocas a Lorenzo Fernández , agarimoso nome que o 
levou en vida e o acompaña despois da morte. Foi un mozo alto e 
delgado, de doce fala de ton caracte1istico , amigo do café e do taba
co. Naceu en Ourense o 23 de agosto de 1907. Seu pai, Xosé Loren
zo Álvarez, ourensán, avogado que non exerceu , foi, na súa estadía 
en Santiago , un dos fundadores da revista compostelá Café con gotas; 
gracioso escritor cómico e caricaturista, obtivo o premio de carica
tura organizado polo Liberal de Madrid. Usou como pseudónimo o 
nome de Tabarra . Colaborou en Mad1id Cómico, Barcelona Cómica, 

La Saeta e en toda a prensa galega. Ninguén deica agora recolleu a 
obra de Lorenzo Álvarez e a deu a coñecer na actualidade. 

O irmán de Xocas , Xurxo, estudou como seu irmán o come
zo do bacharelato en Ourense e os dous viñeron a Santiago a estu
dar Filosofía e Letras, onde estaba Pericot de Prehistoria e Castillo 
Yurrita de Arte. Os dous ingresaron no Seminario de Estudos 
Galegas e traballaban no labor xeral. Xurxo estivera en Vigo , onde 
aprendeu música , que ensinou a seu irmán, saberes que lle valeron 
a Xocas para recoller as diferentes cántigas que se cantaban en 
Lobeira, sendo amáis popular «Quen me dera en Lobeira». 

Ó lado do grupo Nós de Ourense e do grupo do Seminario 
de Estudos Galegas en Santiago, e tendo en conta o seu interese 
polas cousas de Galicia, Xocas traballou en antropoloxía e folclore, 
en prehistoria na catalogación dos castros e mámoas, na historia e 
na arqueoloxía. Realizou escavacións no castro de Baroña no ano 
1933 e fomos ver os traballos Salvador Parga e mais eu. Situado na 
beira do mar, as ondas pasan por encima e as xentes que agardaban 
os tesauros abrigábanse arrimados ó castro. A persoa que, ó parecer, 
dera o informe fora un carabineiro , un home amigo de coleccionar 
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cousas, e atopara pequenos anacos de cera1mca; pasados moitos 
anos estivemos de novo no castro, moi ben presentado. Xocas 
tomou nota das embarcacións no Porto do Son , a onde pertence a 
parroquia ele Baroña, notas que valeron para clous traballos: «Notas 
pra un cuestionario de etnografía . Embarcacións». Máis tarde publi
ca, no Boletín da Comisión ele MonLtmentos ele 0Ltrense corresponclen
te ó ano 1942 , «NoLas etnográficas ele la parroquia de Baroña». 

Un dos primeiros traballos que publicou foi A vila de Calvos 
ele Randín, en colaboración con Cuevillas; lembremos que a esta vila, 
nos lindes con Portugal, foi trasladado o mestre de escola Noriega 
Varela, dende Ribadeo ; se máis abaixo houbese outra vila sería alía 
onde ía destinado o poeta da montaña . 

Vivindo en Compostela, Xocas foi dar unha conferencia á 
Coruña titulada: «A muller no cancioneiro galego», que se publicou 
en Nós en 1932. Por culpa do seu galeguismo tiveron que trasladar
se a Zaragoza para rematar e Xurxo morreu alí. 

En 1936 mobilizan a súa quinta e ten que irá fronte . Ferido 
de gravidade estivo no hospital e logo veu para a casa, onde se xun
taban Vicente Risco, Florentino Cuevillas, don Ramón Otero 
Pedrayo, Leuter González Salgado e outros amigos. Rematada ague
rra exerceu a docencia, primeiro no instituto e logo no colexio 
Cardenal Cisneros de Ourense. E tamén desde entón leva a ordena
ción e publicación do Boletín da Comisión ele Monumentos . Xuntos 
soñamos moitas tardes como tiña que ser o Museo Etnográfico que 
comezamos a facer cando nos trasladamos de San Clemente a 
Fonseca. O Museo estaría no salón artesoaclo. Percorreu toda Galicia 
e recolleu material por medio da fotografía , do debuxo e do diálogo 
en todas partes e con iso fixo a Etnografía. CLtltLt ra materi.al , volume 
11 da Historia de Gcilicia que dirixe don Ramón Otero Pedrayo. Nos 
Arquivos do Seminario do ano 1938 publica «0 liño e a lá». Está con 
clebuxos, algún moi difícil de facer. O liño é unha planta que se cul
tiva moito en Galicia; e non había casa que tivese sabas de liño que 
se as notabas frias ando te metías na cama debías lembrar ben o 
refrán: Viii.o e causa ele liño, canto arrefenta quenta. De liño facíanse as 
ciro las, que son pantalóns de liño que don Vicente Risco e mais eu 
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tivemos ocasión de ver mm grupo de homes , nunha aldea do Bo
celo, estudando as terras de Melide, no ano 1929. O traballo de fiar 
deu orixe ós bailes do fiadeiro. 

Xocas era membro da Real Academia Galega, e membro 
correspondente da Real Academia da Historia e da de Belas Artes de 
San Fernando, foi membro da Comisión de Monumentos de Ou
rense e do Grupo Marcelo Macías e presidente do Patronato do 
Museo do Pobo Galega, Museo co que soñou toda a vida. E igual
mente toda a vida estudou o carro e os xugos. Nos anos que estivo 
en Santiago os materiais de construción dos edificios e a retirada dos 
cascallos facíase nos carros de bois, que tiñan para cargar os casca
llos uns ladrais con táboa de cerre que cada vez se ía colocando máis 
preto do gaxano, deica que un día veu a camioneta e alá vai o carro 
cos bois e o carreteiro coa vara. Pero entre tanto o carro viña a un 
lugar onde podiamos velo, todos avisabamos a Xocas do carro cun 
xugo novo, ou xugo vello con novo debuxiño, era un carro doutra 
zona dos arredores de Santiago; no carro viñan as mercadorías e os 
materiais, e tamén viñan os enfermos para o hospital. O carro non 
podía cantar nin nas cidades nin nas vilas: «E non te metas nacida
de,/ que si te oen cantar/ xa non te deixan pasar/ en nome da auto
ridade». O poeta Cabanillas e demais poetas dedicaron poemas ós 
carros e carreteiros. 

Unha moi longa lista de traballos de investigación lembran 
a valiosa achega ó folclore, antropoloxía , arqueoloxía e historia. Un 
dos libros valiosos que publicou a Fundación Penzol foi o 
Cantigueiro popular da Limia Baixa, «as tenas limitadas pola frontei
ra portuguesa polo leste e polo sul, a Ponte Liñares polo norde e os 
montes de Baltar polo nacente, abranguendo así o curso medio do 
río Limia e o val do río Salas que se artella con el». Segue na intro
dución un comentario ó canto e moitas formas xerais para comezar, 
para desafíos e a improvisación e o saúdo, os vivas a todos no que 
incluíron os cantares e ó profesor alemán doutor Hans Schneider, 
que pasaba o Nadal en Lobeira , na casa da familia ele Xocas, que 
agradeceu co seu viva. Vaise celebrar un simposio en Ourense ó re
dor da figura de Xocas, que leva como título xeral: Tecnoloxía tradi-
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cional: dimensión patrimonial e valoración antropolóxica. E terá lugar 
os días 13 , 14 e 15 de outubro. Toman parte especialistas de dife
rentes nacións, e nós teremos que contar da vida e do seu tempo, 
que é tamén o meu tempo, pero pasado en diferentes lugares e con 
xentes coñecidas, pero diferentes. 

2 de outubro de 1994 



COUSAS DA TRADICIONAL NOITE DE NADAL 
CANDO AS ALMAS VlAXAN A ESTE LADO 

A noite de Nadal é a máis importante do ano, é noite festei
ra de movemento dun lugar para outro e a tradición lendaria estima 
e coida das almas que fan viaxes duns lugares a outros. A cantiga fala 
<lesas camiñadas: 

Son voltas, son voltas, 
son voltas que o mundo dá, 
son voltas, son voltas, 
da noite de Navidá. 

A familia xúntase para pasar a festa e moita xente colocaba 
dous asentos de máis, eran os asentos para os pais , que os ocuparan 
durante a vida, e tiñan unha oración para os familiares que xa están 
no outro mundo. 

A mesa non se recolle; déixase cos manteis e tamén con 
comida para que as almas que veñan á casa encontren comida que 
os farte. 

Hai no lume un rachón especial, o tizón de Nadal, que pode 
ser un carballote que se pon de cabeza no lume e vaise colocando 
na fogueira sempre que se acende o lume. É o tizón que se usa 
cando trona colocando ese tizón con anacos do ramo que se levou á 
igrexa o Domingo de Ramos. 

O tizón pode estar detrás da fogueira e servindo de apoio ós 
outros tizóns. Entón é un trafugueiro que recibe o nome de leño 
trasfogueiro. O lume nin se achega nin se apaga , ten que quedar 
acendido toda a noite para que se quenten as almas que teñan nece
sidade de quentarse. En moitos lugares o tizón é un cachopo, un 
cañota que arde a maior parte do ano. 

A cea era máis sinxela , respectábase a vixilia e comíase pei
xe, casi era xeral o bacallao e as tostadas de pantrigo mallado en viña 
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tinto e unhas peras asadas nunha pota de barro, ou mazás con viño 
e algún asuero, que era o viño quente. Logo había as bolas doces e 
de tres fariñas, polos e capóns nas mesas de máis empexe. 

Era preciso ensaiar o vilancico para cantar despois da cea ou 
o que se cantaba na noite de Reis. Lembro os ensaios que faciamos os 
rapaces de lnsuela na eira da señora Pilara, diante do canastro que 
estaba no muro da beira do camiño e con escaleiras e un pequeno 
patin onde sentabamos. Arrimada ó pé do canastro habia unha escul
tura sen pés e sen cabeza, era a figura de San Andrés, que ninguén lle 
daba valor de ter sido santo dunha igrexa. Hoxe penso todo o contra
rio, debeu ser santo nunha capela, outro día falaremos de semellante 
centro de primeiros c1istiáns. 

Cando faltaba pouco para cantar e o ensaio tiña a súa graza, 
levábanos para a cociña a outra veciña, a señora Ánxela, e alí canta
bamos dúas ou tres veces o vilancico. Na cociña da señora Ánxela xa 
estaba preparado o carballote para comezar a arder cando acendera o 
lume no atardecer do 24 de Nadal, día no que se celebraba a feira de 
Famelga, onde se mercaban as noces para os rapaces, e no comercio 
do señor Lorenzo o bacallao para a cea. 

A xente quería saber de que lugar viña o vento para saber 
como seria o ano por crer que ás doce da noite estaba sinalada a di
rección do vento. Era á media noite en punto e para saber a hora 
dicían que había que ver unha Cruz de Caravaca que, por estar for
mada por dúas partes, ás doce polo sol e con arranxo ó día, abría 
un pouco e moi axiña volvia cerrar, e se estaba boa íase á eira e 
acendíase un fachico de pouco colmo e a dirección do fume indi
caba de que lado viña o vento e presumíase así o tempo do ano 
seguinte. 

Ensaiados os vilancicos facían as coplas laudatorias para 
fami lias, mozas e persoas má is distinguidas. Velaqu í un dos vilan
cicos: 

A noitiña de Naclal 
noile ele grande alegría; 
naceo un reinifw novo 
filio cla Vi.rxen María. 
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Camifiando vai Xosé, 
camifiando vai María, 
camiñan. para Belén 
a fin de chegar con día. 

Cando a Belén chegaron 
toda a xente donnía 
menos un pobre porteiro 
que estaba na portería. 

- Abre as portas, porteiro, 
a Xosé e a Maiia. 
- Estas portas non se abren 
hasta que Dios traiga o día. 

Cando o día xa saleo 
a Virxen tiña un meniño; 
tanta era a súa pobreza 
con que envolvelo non tiña. 

Botou as mans ó pescozo 
e dunha cofia que traía, 
fixo dela tres pedazos 
con w1 a Cristo envolvía. 

Baixou un ánxel do ceo 
e bos pañales traía, 
unos eran de Holanda 
outros ele Holanda fina. 

Subeo un ánxel do ceo 
cantando a Ave María 
pregimtoulle o Padre Eterno 
como quedaba Maiia. 

Po/as catro témporas 
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Maiia quedaba ben 
na súa cama recolli.da 
e o Nena queda chorando, 
chora polos pecadores 
qite tantos no mundo había. 
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Hai moitas variantes e os bandos, como se lles chamaban ós 

grnpos de xente maior, cantaban inda que os da casa xa estivesen 
descansando e ó día seguinte ían recoller o aguinaldo, os rapaces 
preguntaban: nós cantamos? E agardaban a resposta, para cantar ou 

non, e cando cantaban e non daban aguinaldo dicían adeus cunha 

copla como esta: 

Cantámosche os reís 
canelas de cabra, 
cantamósche os reis 
non nos deches nada. 

Debemos falar do Día dos Inocentes, polos moitos engarros 

que nos abrigan a crer unha mentira . Pero na miña casa dicían «Ü 

primeiro de abril van os burros a onde non deben ir». E nos Ino
centes o que facían era non traballar por medo a que lles nacese un 

animal con algún tropezo. Ós engarros do día primeiro de abril chá
manlle en Francia «Le poisson d'abril», o veleno de abril; os ingleses 

danlle o nome de «Fool's day», o día dos tolos. En Galicia había moi

tos lugares onde habia estes engarros, dos que me informou o profe
sor Gándara, de lugares na Galicia interior onde facían advertencias 

ó mencionar o prim ira de abril. Como curioso engarro parece que 
un de gran paseo d xenLe foi a fa lsa noticia de que tivera que aterrar 
unha avioneta nas Brañas de Brins, detrás do Pedroso, e outros, 

como un monumental mirado nas cimas da Carballeira de Santa 

Susana. Ben, está visto, hai que ter moito coidado cos engarros. 

25 ele decembro ele 1994 



Ó REDOR DA FESTA DAS CANDEAS 
O REFRANElRO INFÓRMANOS DESTA ÉPOCA 

O refraneiro garda a valiosa luz do luar loitando na supre
macía co de agosto , a sentenza do refrán é moi clara: O luar de xanei
ro non ten compañeiro, agás o de agosto, que lle dá polo rostro. A cali
dade da luz está fixada por outro refrán: Ca luar de xaneiro ves a 
formiga no carreiro. Xaneiro ten a súa festa de tipo agrario, no día 17, 
así conta o seu refrán: San Antonio Verdadeiro o dezasete de xaneiro. É 
o santo coidador dos animais, por iso se pon ó seu lado por regra 
xeral un porquiño. Os exvotos ó Santo António de Lisboa. Ternos 
falado do lobo, pero tamén o raposo se preocupa de pedir axuda a 
Deus para que poida fartarse. Esperta cedo e espreguízase dicindo: 
Ábrete miña boca, estamcate meu rabo; Deus me deixe portas abertas, 
xente de pouco coidado. Febreiro está xulgado de vellÓ como mes de 
moito frío manifestado con todos os elementos: Febreiriiio curto cos 
teus vinte e oito, se duraras máis catro non quedaba can nin gato. E dúas 
festas , as que se celebran nos días dous e tres: a Purificación de Nosa 
Señora -a Festa das Candeas- e o San Bras, tamén se coñecen cos 
nomes de Presentación do Neno e o San Erais. 

A Purificación era moi estimada. A muller nai agardaba os 
días regulamentados e, unha vez cumpridos, o domingo ía facer a 
presentación, a entrada na igrexa. Co recén nacido no colo e unha 
candea na man agardaba, cerca da porta principal, a que chegase o 
crego, con alba e estola , e o sancristán. A nai púñase de xeonllos e 
o sancristán acendíalle a candea. O crego lla as oracións correspon
dentes e rematadas colocaba o extremo da estola sobor da cabeza do 
meniño , a muller erguíase e ían con paso solemne, sen retirar a esto
la , e diante do altar maior pedía protección para nai e fillo , rezaban 
o Noso Pai, o sancristán recollía a candea acesa e colocábaa nun can
deeiro para alumar entrementres se celebraba a misa . 

Pero o día da festa é un día de luz, das candeas. Unha festa 
tan importante que a candea ten a calidade de ser luz para acampa-
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ñar a alma na saída deste mundo, e tivo sempre ese valor do que se 
pode chamar luz de culto de pasaxe. Era costume que todos acen
desen unha luz e moitas mulleres acendían máis candeas, ternos 
visto na igrexa das Ánimas de Compostela ata cinco candeas na man 
dunha muller entre tanto se celebraba a misa, o dito era «a luz acesa 
en tanto está andando a misa». Cada luz representaba a axuda, estar 
vendo a Deus, un meniño que finou no nacemento. 

Hai moitos anos dicíase que o día dous de febreiro casaban 
os paxariños e lembrábanse algúns paxaros que comezaban a facer 
o niño no mes pasado, como indica o refrán: O paxaro que ha de ser 
arteiro ha de Jacer o niño no mes de xaneiro. O arteiro máis traballador 
que coñecemos é a carriza, o paxariño máis pequeno, que é un 
arquitecto singular para construír a súa casa , medoñenta e tamén 
atufada cando pasa o perigo. Don Luís Iglesias, que estudou as aves 
de Galicia, contaba como unha carriza pasou un medo grande den
tro do niño, feíto nun muro comareiro que tiña herba vizosa preto 
do niño, e unha vaca foise achegando ó niño pacendo a herba, e a 
carriza estaba no niño escoitando o pacer da vaca cada vez máis 
peno, e ó mesmo tempo o carrizo transmitíalle que tivese moita 
quietude. A vaca rematou as herbase deixou tranquila á carriza e o 
carriciño faloulle cariñoso que non tivese medo. Entón a carriza saíu 
á porta e preguntou: 

- Que, marchou a vaca? 
E o carriciño respondeulle: 
- Onde vai xa. 
- Menos mal. Eu xa estaba tan incomodada que ía saír a 

boureala. Ía haber unha ... unha desgraza. 
Para defensa contra envexas e outras misteriosas forzas era 

bo coller unha carriza no Miño e pasala viva por riba da xente e dos 
animais, soltándoa axiña para que marchase para o niño. O niño 
feíto na barra ou nunha esquina dun cuberto ou do canastro traía 
boa sorte. Hai tempo que non vemos a carriza e o namorado carri
zo que viña chamala co seu canto. 

É un paxa1iño estimado no veciño Portugal, onde gaban esta 
leda e pequena moradora: «Sempre alegre e satisfeita canta en todas 
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as estac;;oes do anno, ao contrario das outras aves canoras. Seu trina
do é muito agradável e harmonioso. Ordinariamente repete sempre 
o mesmo trecho, longo e variado , composto de notas tao cheias , cla
ras e vibrantes que se chega a distinguir perfeitamente a enorme dis
tancia este son» («As carric;;as», de PB. Ribeiro , no Almanache de 
Santo António para o anno 1907). A festa do San Brais celébrase en 
moitos lugares. A xente acode ó santo polos males da garganta , por 
iso benzóase o pan para non ter mal na garganta. En Santiago, na 
igrexa de San Paio de Antealtares, ademais do pan poñen unha can
dea en forma de U, acesas as dúas ramas, que vai o crego poñéndoa 
a cada un ó mesmo tempo que fai este prego: Que San Blas te libre do 
mal de garganta e de todo mal. Así era hai aínda poucos anos, non sei 
se se perdeu o costume. 

Dos ditos que hai ó redor da festa de San Brais está o da dura
ción do día, e para que non haxa lugar a dúbidas indicamos a saída 
do sol o día un de xaneiro: nace ás 7.55 e ponse ás 17.26, e o cl.ía 
dous de febreiro nace o sol ás 7.42 e ponse ás 17.59. É ben sabido 
que se o ano é bisesto o día pono febreiro e, así, o ano que vén de 
1996 febreiro contará 29 días por ser bisesto o ano. A partir da refor
ma gregoriana, reforma realizada polo matemático Pedro Chacón e o 
astrónomo Lillo, que fixeron excepción dos que, terminando en dous 
ceros, non sexan divisibles por 400; por iso foi bisesto o 1600 pero 
non foron nin o 1700, nin o 1800, nin 1900 e será o 2000 e nos 
comezos do século serán anos santos 2004, 2010 e 2021. 

No arborado destaca o salgueiro coa súa flor que agradece a 
a bella, que o refrán faina un tanto presuntuosa co seu dita : En febrei
ro paño os pés no salgueiro e digo má mas pró borreiro. É de bastante 
máis vistosidade a flor das mimosas, que son moi estimadas pola 
flor e pola madeira. Non se estima a calor que pode achegar ó labra
dor o forte sol neste mes, O febreiro quente trai o demo no ventre, 
defendámonos co abrigo para que o demo non xurda á calor que 
faga servizo no camiño da ruindade. 

29 de xaneiro de 1995 



O ENTROlDO, REMATE FESTIVO E DE COMER CARNE 
TEN TRES DOMlNGOS BEN DlFERENClADOS 

O nome Entroido ten moüas variantes como festa de remate 
festivo e de comidas de carne, e pode dicirse: Antroido, Introido, 
Entruido, Entrudio, Entrudo, sempre ten o mesmo valor e cambia en 
adxectivo se vai aplicado a unha persoa que está moi gorda ou se 
coloca onde estorbe. 

A festa do Entroido ten tres domingos: domingo de septuaxé
sima, chamado domingo f areleiro. Consiste en esparexer farelos -canto 
queda na peneira no intre que se peneira-, pero ós farelos engádese 
borralla, feluxe, queila -a fariña que se deposita na parede do muíño, 
no tremiñado, no lugar que moe- e para facer máis forte o conxun
to engádese pemento. 

Nesta primeira semana está a celebración da festa na quinta 
feira; o xoves de compadres . Foi nos comezos unha festa familiar: 
pais, compadres e afillados tratábanse de vostede e rematou na 
boneca que fan as mulleres burlándose dos homes. A diversión era 
a loita por roubala. 

O segundo domingo é domingo de sesaxésima. É o domingo 
corredoiro, dos bLuTos, dos cichotos e zafreos de causas ós balcóns. 
Había papeis coa imaxe do burro e con versos dándolle pouca valía 
ó que recibía o burro por correo. Os burros de pano que branquea
ban con xiz e no saúdo, colocado o burro na palma da man, dába
se unha saudosa apena deixando na chaqueta pintado o burro. Un 
papel cun corde l que se colocaba nas costas e logo dicían: «E 
lévao!». É un papel moi ben dobrado con debuxos: unha flor, un co
razón, un violín e no derradeiro estaba pintado o burro e un letrei
ro: por ser tonto e atrevido, lit relrato te ha salido. En Viana celébrase 
a Festa cla Androlla, organizada dende o ano 1970 polo seu alcalde, 
Neftalí , amigo alumno meu e grande amigo. Ademais da comida de 
androlla e outras finas miudezas acompañadas con viño da comar-
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ca, hai as máscaras coa súa música, cuxos instrumentos son os bom
bos, ata 20, e as gadañas, eixadas e serróns, a música é de sempre e 
pode ser lembranza de moi vellos costumes. 

O nome de corredoiro parece refe1irse ás corridas do galo, 
que van dende a máis sinxela: enterrar o galo e lago vendados os 
ollas ir dende un punto sinalado e dar un palustrazo que deixe sen 
vida ó galo. Son curiosos os sermóns e os testamentos do galo. A 
corrida pode ser a cabalo, é a máis vistosa a do Ulla. 

Había outros costumes como o dos cichotos cargados de auga 
que os rapaces botaban ás mulleres cando saían da misa: o cichoto 
facíase de bieiteiro ou de mango de vasoira. Na cidade de Ourense 
había os obsequios tirados ós prirneiros balcóns, onde estaban as mo
zas agardando o paso das rondallas e doutras manifestacións. Os 
mozos podían tirar colonia. Para iso baleiraban o ovo facéndolle dous 
buratos, tapaban con cera os buxeiros e tirábano á parede percuran
do que escachase contra un pouco máis arriba das cabezas, o peor era 
cando tiraban ovos chocos; podían tirar améndoas e, como as zorre
gaban con forza, cando as portas eran de cristal sacábanas entremen
tres non saían as mozas dos balcóns. Se formaban grupo as mozas nas 
rúas había cerca uns rapaces que tiraban uns patacos ó medio para 
molestar nas pernas e tanto en Ourense como en Lugo había o for
migueiro, botar as formigas pala cabeza, amorosos coa flor, as tascas 
do liño e os papeis, os confeti, percurando atinarlle á boca. Había o 
xogo das olas e a aposta da xerra de viña, na que se botaban un ou dous 
ratiños pequenos e había que beber o viña que cantiña a xerra sen 
gañar alento. O xoves era das comadres, e remataban paseando os 
dous bonecos e botándoos nunha fogueira ó berro de arelan as coma
dres!! Non faltaba o engarro do peso falso e a moeda quente . 

O terceiro domingo é o domingo ele quincuaxésima ou de 
Entroido. En moitos lugares chámase a festa do Santo Entroiclo, e 
incluso é abrigado non traballar, multando ó que traballe co pago 
duns cantos netos de viña. E velaquí o que manifestan os de Dozón: 
Este é o santo Entroiclo! é o santo verclacleiro/ o que quere o Santo 
Entroiclo! é que lle ene han o celeiro. . ./ Anque lle vimos aqiiíl non é por 
facerlle mal,! vimos por lle anunciar/ que estamos no carnaval. . .! 
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Acudicle ó Santo Entroiclo/ cunha xerriña ele viña,/ se queredes que este 
santo/ vos prepare un maridiñ.o. 

Agora veñen as máscaras e as caretas correspondentes, que 
poden ser de tea , de pelica de coello , de fol vello , de cartón ou de 
madeira. Nalgúns lugares usábase o mesmo traslado de carros e ani
mais nas noites do sábado e do domingo. Hai. máscaras que sendo 
de igual indumentaria e desprazamento varían en cenos actos para 
estar coa actualidade. No Carnaval de 1934 vin por primei.ra vez na 
Estrada ós xenerais, correos, sentinelas e á parranda da U1la . Os xene
rais representan as grandes potencias. Os sentinelas deteñen o 
correo, que despreza ó sentinela que lle dá o alto, dicindo: yo no trai
go documentación/ ni tampoco la necesito/ porque la vida ele un centine
la/ yo la pago con un pito. 

Pero no seu momento o sentinela faille saber como é o trato 
que aplican se pisan mái.s da conta: pues la vuelta la darás/ por las 
buenas o por las malas/ sino serás acribillado/ con tres o cuatrocientas mil 
balas ... E ó remate ambos os xenerais rematan a loita apocalíptica 
coa promesa de que continuarán para o ano que vén. E traerán fór
mulas iguais ou moi semellantes ós Vivas ás xentes e pobos e á orde: 
toque la música y siga! Fallan as mamadas de Cotobacle cos lanceiros a 
cabalo , os vellos e as vellas, os maragatos, as muradanas e os oficios 
xunto con maclamitas e parellas distinguidas. 

Teñen moito interese os ciganóns de Xinzo , Verín e Laza, 
principalmente. Reciben os nomes de felós , piliqueiros, murrieiros , 
choqueiros e churrúa. Visten camisa branca, gravata encarnada, cha
queti.ña de seda con reberetes, galóns, alamares dourados, antigas 
charretei.ras, dous panos de muller moi. rameados, cruzados, calzón 
curto de seda, cuberto pola parte anterior cunhas pernei.ras de tren
zado de la branca e de cor, cheo de farrapos e borlas, medias bran
cas e zapatos, faixa de seda, cinto de coiro con moitas chocas, care
ta de madei.ra , tallada e pintada, gorro de lata de forma mitral, co 
sol, lúa, estrelas por detrás, sobor das costas unha pel de raposo, de 
can ou carnei.ro e o rabo caido para abai.xo. Hai. outras moitas clases 
de máscaras: a nwla falsa ele Castro Caldelas, co criado maragato. A 
vaca morena no barrio ele Cimadevila en Laza. 
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Das formas novas, o enterro de Ravachol en Pontevedra. O per
sonaxe foi un paxaro famoso , un loro, papagaio parlante do boticario 
Perfecto Feijoo, fundador dos Coros Galegos. Tamén novos son os 
vergalleteiros de Sarreaus, en Ourense, deseñados por América Soto. 

As comidas son moi fortes: lacón, cacheira, chourizos, o quei
que ou bincha, filloas , flores, chulas e galo ou capón. O martes rema
taba a carne, e era verdadeira a cantiga: Adiós martes de Entmido! adiós 
meu amiguiño/ hasta Domingo de Pascual non comerei má.is touciño. 

Comíanse tamén os petores, uns rolos de fa1iña con azucre 
fervido , era facer algo do consello do galo: Cacaracá./ ponte na pa,I fai 
un bolo! no comas todo! deixa un bocado! pra martes de Entroido. O 
canto da seguridade: Martes de Entroido! has de venir/ cuneas e platos! 
han de ruxir. O Entroido ten o seu remate coa piñata e o enterro da 
sardii'l.a, moi famoso en varios lugares, destacando Marín. O mérco
res borrallento comezaba Coresma, a tristeza que mostra Gaspar 
Lucas Hidalgo: Ved qué Martes y qué miércoles/ qué vísperas y qué fies
ta/ el martes lleno de risa/ el miércoles de tristeza. O desprezo no dito: 
Coresma mirrada que nunca Joches capaz de dar unha tallada. E o pesar 
do que se queixa coa súa chegada: Gran pesar me produce con su veni
da la Cuaresma dolorida. 

12 de febreiro de 1995 



XAN DO COTO 
ERA UN HOME QUE TRANSPORTABA MERCANCÍAS 

A parroquia de Santa María de Augasantas ten dous castros 
que deberon formar os primeiros núcleos de poboación. 

O máis importante é o de Famelga, que inda conserva res
tos dos muros defensivos, incluso restos da que debeu ser unha 
torre de vixilancia pola posición do castro , que o campo de visión 
atinxe ás rtas de Arousa, Marín e Vigo. A ilusión dos tesauros cas
trexos levou a un grupo de veciños que se fartaron de cavar e non 
pasaron da ilusión, e esta era tan firme que dicían cando cavaban: 

Como nos saia a mina, 
qite non nos saia Jrustrada, 
que lle habemos mercar os bens 
ós de Martín e Coutada. 

Agora ternos que centrarnos no barrio do Coto. Non se trata 
dun coto montesío cheo de grandes penedos, como mostran os 
cotos do Pé da Múa, nas vellas penedas fixeron os canteiros as pe
dras ben traballadas para as paredes das edificacións do cerro, as 
casas do Coto e poida que as do Casal, antiga parcela cedida por un 
mosteiro en foro especial, quizais Lérez ou Tenorio. 

Pasaron os tempos de íoro e no Coto está a casa de Xan do 
Coto, son varias ediíicacións, onde está a Laberna, estancia na que se 
xumaban uns cantos xogadores de brisca de seis e botaban a parti
da, pagando as seis taciñas os que perdían. Pero o señor Xan obser
vou os carriños e os carromatos. O señor Xan do Coto mercou un e 
comezou o servizo de transporte de m rcancias, a comezos do verán 
púxolle ó carromato unhas táboas de asento e comezou o traslado 
de bañi.stas a Marín e ás íeiras e [estas de Pontevedra. No carroma
to de Xan de Coto [un con müi.a nai ó San Bieito de Lérez cumprin
do unha promesa que por min íixera miña nai. Entón Xan do Coto 



194 Palas catro témporas 

dicía que podía levar ás romarías máis famosas. Os rapaces que 
iamos á Escala de don Antonio , a Famelga, encargabámoslle os 
libros ou as caixas de debuxo, que nos traía con moito afecto . 

Na casa do Coto hai un corpo edificado para o nacente que 
ten escaleiras por fóra para entrar nun salón bastante grande e un día 
discorren as mozas que naquel salón podían facer as ruadas durante 
o inverno . Xuntaríanse as mozas de dúas parroquias: Valongo e Au
gasantas. Descuberto o salón, axustaron o que tiñan que pagar e pa
rece que non lles cobraba en atención a que os mozos farían algún 
gasto na taberna . 

Fixouse o lugar do serán e xa ninguén se preocupou de vol
ver á ruada de Valongo, un serán onde ía un grande humorista, o 
canteiro Manuel Caramés, soldado na guerra de África, onde foi feri
do gravemente. Grazas a un oficial que o viu caído e puido chegar 
xunto a el e, pouco a pouco, faino levando deica a ambulancia, levá
rono para un hospital , onde a súa bondade e a súa graza lle conse
guiron unha recuperación máis longa e volveu para Augasantas sen 
perder a bondade inmensa que atesouraba e a inimitable graza que 
tiña no seu diálogo. Foi autor dun sermón que publicamos nun tra
ballo sobre o Entroido. É curioso por chamar o Entroido Garrán, 
verba que significa preguiceiro , que non fai nada, e ademais vén de 
Rusia, de onde eran seus pais. Era asiduo asistente á ruada de Va
longo e no forro do manuscrito do sermón ten unha nota que des
cribe unha aposta na festa e remata dicindo: E non hai que tomar a 
causa en chanza/ cameron e beberon ben/ á canta da venturanza. 

O salón do Coto quedou preparado a tempo para celebrar as 
festas dos días sinalados naquel lugar. Cunhas táboas e uns bos tacos 
colocaron bancos arrimados ás paredes, para que estivesen sentadas 
as mulleres e se había sitio as parellas de noivos. Tocaban dúas pan
deiretas e cantaban de dúas en dúas; algunha vez cantaban mozos 
coas mozas , que tocaban e cantaban en grupo. As pezas que se toca
ban eran: jota, muiñeira , algunha vez o valse, danza, mazurca e paso
dobre. Non se bailaba o galop, o rigodón , nin o fandango e aparecían 
o tango e o charlestón, que se bailaban nas festas de fóra pero poida 
que non entrasen nunca na ruada. A ruada do Coto comezaba o día 
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primeiro de novembro coa festa do magosto. Comezaba inda que 
non houbese castañas e magosto e deica o mes de nadal había serán 
sábados e domingos e dende comezos de nadal aumentábase do xo
ves deica martes de Entroido. As mozas van para o Coto e cantan: 

Por aquí vai o camiiio, 
por aquí vai o carreiro, 
por aquí vai o camiño 
meniiias pró fiadeiro. 

Entran e van ocupando asentos, dúas voluntarias collen as 
pandeiretas e comezan tocando e cantando. O canto é a máis nobre 
indicación do sentimento do que ti cantes; así a moza que vén hoxe 
ó serán pero ten un mozo noutro lugar di coa súa voz: 

Eu aquí non veño a nada, 
eu aquí non vefw a nada, 
son unha Joliadeira, 
veño ver a Joliada. 

Entra no salón o mozo dunha das cantoras e con gusto coi-
dará da mociña, que transmite a súa ledicia na copla: 

Por aquel que entrou no baile, 
por aquel que entrou agora, 
por aquel que entrou no baile 
cantarei a noite toda. 

Hai no cantigueiro sublimes cantos de amor que manifes-
tan esa dadivosa entrega do corazón: 

Af che vai meu corazón 
se o qLteres matar, podes, 
pero como ti e tás dentro, 
se o matas tamén marres . 

Aí che vai meu corazón 
coas chaves pro abrir, 
nin w teño má.is que dar 
nin Limáis que me pedir. 
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É grande a influencia da literatura popular do Brasil no fia
deiro do Coto. Como exemplo podemos lembrar as dúas cántigas 
brasileiras: 

Quen me dera ser a rula, 
a ruliña do sertón, 
para Jacer o meu nifw 
dentro do teu corazón. 

Non precisa ser a rula, 
a ruliña do sertón, 
o teu niño xa está Jeito 
dentro do meu corazón. 

Unha delicada atención dun mozo á súa moza , velaquí a 
expresión de tan fina delicadeza: 

Esperando que viñeras, 
vinte vir polo camiño, 
parecéchesme unha rosa 
no bico dun paxariño. 

E para saber como se pode fixar o seguimento dunha moza 
que endexamais lle acepta a nobre declaración de amor: 

Eu son sol, ti e-la sombra, 
quen dos dous será mais firme? 
Eu como sol a buscarte, 
ti como sombra a Juxirme. 

26 de Jebreiro de 1995 



O BRASIL NO CANCIONEIRO PORTUGUÉS 
O CAMBIO DO COÑECIDO POLO DESCOÑEClDO 

Ternos fa lado do Brasil, país do que teño saudades sen ter 
estado nel, abonclou o relato de meu pai, que soñara verme pasear 
de mozo polo Río de Xaneiro, e o meu amigo da escola, Antonio 
Meixón, que me escribía en postais ele centros docentes. Envellecín 
escoitando un cantar da ruada que tiña unha orde para cruzar o mar 
sen reparo, a misteriosa voz que non deixa de lembrar os camiños 
que tes que seguir por especiais razóns. A copla, o cantar da ruada , 
era a necesidade social: 

Tefw de ir ó Brasil 
Anque non gañe diñeiro; 
Para que digan as mozas 
Velaí vén o brasileiro. 

No fondo hai un mundo económico que obrigou a deixar un 
mundo coñecido por algo descoñecido, pero o Brasil ofrecía a ilu
sión que poucas veces se cumpría en plenitude, pero sempre pres
taba unha axuda. Un día comentaremos a novela de Nélida Piñón A 
república dos sañas, iso foi para moitos o país que descubriu Álvarez 
Cabral, unha grandeza inmensa de terras onde foron situándose os 
meus veciños, por Belo Horizonte, Niteroy, Pernambuco, Sao Paulo, 
nomes que foron para min familiares dende a miña afastada infan
cia. Foi moitas veces cántiga de moitos lares: 

Se o mar tivera varandas 
Fórale ver ó Brasil, 
Pero como non as ten, 
Meu amo1; non podo Ü'. 

Hai na historia notas curiosas relacionadas coas terras arre
dadas da costa a onde había que levar cousas que se vendían en dis
tantes centros e traer tamén proclutos do interior para a poboación 
das proximidades da costa. Estaba organizada de tropás e tropeirós 
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pero , aínda que ten nome de tropa , non son soldados senón xentes 
avezadas a longas camiñadas con mulas para transporte , cabalas e 
tamén o burriño. Mais para saber algo de tropas e tropeiros é mes
ter ler o que di Afonso Arinos: « Tropeiro é, em regra o patrao da 
tropa, o empresário de transportes; os empregados sao os tocadores, 
que marchan a pé, e o cozinheiro. Quando o patrao nao conduz a 
propria tropa, quem a governa é o anieiro (por vezes, se a tropa é 
numerosa, ou o patrao nao quer acumular as furn;:óes do arrieiro). 
Tanto este como o tropeiro andam a cavalo. 

As tropas sao sempre compostas de moares (mulares), os 
mais fortes para suportarem o peso da carga e a fadiga das marchas; 
trazem, porem, pelo menos , um cavalo - o mad1inha. O madrinha, 
em cujo pescoi;o tine o cincerro, desempenha importantíssimo pa
pel. E em torno dele que se reune toda a tropa e o cincerro anuncia, 
a distancia , o lugar onde para , em pastagem pastagens. As mais das 
vezes o tropeiro tem de encostar a tropa, por falta de pastos fecha
dos , ou por ficar dispendioso o aluguer destes; o encosto é o pasto 
aberto e, como sem o madrinha, a tropa se espalhará. Urna das con
dit;óes para a regularidade da marcha é, pois, estar a tropa madrin
hada, o que quer dizer, acompañar sempre o madrinha . A discipli
na de urna tropa é rigorosa, para dirigila, é necesaria urna suma de 
previsao, de cuidados; urna prática e urna energia de que só podem 
facer ideia justa os capitaes das espedit;óes». 

Aparecen novos camiños e novos medios de camiñar: a 
navegación a vapor por mar e río, as estradas e o ferrocarril. As pri
meiras vías férreas inaugúranse en 1854, os primeiros 14,5 km. O 
nome de Irineo Evangelista de Sousa queda inmortalizado aquí. 
Medran os camiños, inda ternos na casa algún plano polos arredo
res do Río Grande do Sur e Santa Catarina, por moitos lugares están 
agora mesmo cotobadeses con importantes centros comerciais e a 
mellar novelista no ilustre grupo de escritores brasileiros. 

Garda o cancioneiro popular portugués un conxunto de 
poesías referentes a estes lugares ós que meu pai chamaba tenas de 
Deos . No sentimento está presente a distancia . 

Daquí ao Brasil é longe 
Nao chegam os meus suspiros, 



O Brasil no ca ncioneiro portugués 

Quanclo eles alá chegarem, 
Vao mais martas cloque vivos. 
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No fondo de todo sentido das terras brasileiras está a riqueza do 
país e así o indican nomes como Minas Gerais ou Ouro Preto, por iso 
parece máis cloado gañar diñeiro no Brasil mellor que noutros lugares. 

A riqueza está sernpre no pensamento dos que van e dos que 
quedan. Foron rnoitos os que quedaron alá: 

Gente que vai pro Brasil, 
Lá pro Ria ele ]aneiro, 
Moitos lá vao ficar 
Só por via clo clinheiro. 

A verba fico, pronunciada polo Príncipe Don Pedro na crela 
do río Ipiranga, füca o comezo da nova historia do Brasil. En Braga 
había mozas que esperaban que o brasileiro viñese con cartos e así 
o indica o cancioneiro: 

Meu amor vem de viagem 
Lá clo Ria de ]aneiro; 
Se quiser casar comigo 
Que traga muito clinheiro. 

Agarirnosamente o soño leva rnoitas veces ás viaxes máis de-
sexadas e non causa asombro soñar con ir a onde camiña o corazón: 

O mar colchcw ele navíos 
Regalo de ma1inheiros, 
O mar que me vas levando 
Para o Ria de janeiro. 

O garboso donaire do brasileiro co seu sombreiro de finísi-
ma palla, con simbólica cima e unha rosa: 

Vós clizeis qu.e nao há rosas 
Lá Ria de j anei.ro, 
Eu ja vi es tar uma rosa 
No chapéu dum brasileiro. 

Ten graciosos eloxios para os produtos do lugar por iso elo
xian a Pernambuco palas mozas e o azucre. 

26 ele m.arzo de 1995 



SERÁN DESTA PRIMAVERA 
A SAUDADE CAUSADA POLAS AUSENCIAS 

Estamos vendo o contorno do meu lugar, mirando para o 
monte das pasadas ilusións, o Monte Calvo, formado por dúas gran
des masas cun val de separación, A Rigueira, pola que baixan as 
augas dun manancial case na cima da Rigueira, é unha forma de 
relevo con moi contados penedos e moi costaneira, e non pode bai
xar nin subir o carro por este núcleo montesío . Un camiño dende o 
Cruceiro de Barreiros deica Famelga divideo en dúas partes . 

O monte, onde podía andar o carro , estaba dividido en 
cupos para aproveitar o toxo para estrar as cortes do gando e per
tencía ós veciños de lnsuela. Teño moi vivo o fracaso dun ideal pai
saxístico pola miña idea dun val semellante ó que había na parte 
habitada e a cima é unha continuación amesetada onde estaban 
unhas mámoas que por iso se chamaba As Arcas; para a outra banda 
están os agros , con restos de moi vellas edificacións, que reciben o 
nome das Vilas. Nos lindes das Arcas ten a súa orixe o río Calvelle, 
que baixa collendo rumbo sur deixando A Carballalba polo norte e 
polo nacente os montes de Barbeura, lugar co seu asentamento , o 
seu val e o seu río, que como o Calvelle vai parar ó Verdugo, como 
a xente lle chama por aquí. 

Na parte norte do Monte Calvo había unha gran carballeira, 
onde varrían a folla os veciños da Vilalén, un antigo Vila Alén, e O 
Valiño, logo Fontevaliño e Casalmeán , que parece ser unha conce
sión monacal da que inda se conserva unha sa na case fin da súa 
existencia, A Granxa, que podería ser o lugar de Liquiña. 
Xuntábanse os camiños chante do Cruceiro de Barreiros e baixan 
para seguir un ramal a Insuela e o outro , polo puntillón do Prado, 
cruzaba o regueiro e subía ó Igrexario, topónimo que a xente chama 
Lisario. Había ó lado da carballeira somos de castiñeiros tanto no 
monte coma nas leiras; un dos mellares foi o dos Barreiros, nas bei-
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ras do camiflo a Famelga, na baixada da Rigueira . A peste eliminou 
os castifleiros, a árbore que deu a madeira nobre para mob les, faia
dos e portas interiores, e as castañas, que formaban parte da alimen
tación dos veciflos ele lnsuela, que eran os clonas dos soutos. 

A repoboación fo restal transformou as cimas de Monte 
Calvo cun plantío agora renovado cos abrochas. Sen decatarnos en
LrisLécenos aquel distante pasado do que agora lembro a referencia 
que había da moradora que debia gozar da posesión das terras por 
cesión do mesmo mosteiro que deran ós da Vilalén, porque tamén 
aquí estaban as Granxas que se denominaban Granxas Abertas . Da 
única posuidora que eu teflo referencia moi lendaria é dunha mora
dora , a derradeira, que tifla a súa casa na leira chamada A Toca, así 
chamada por ser unha muller á que lle faltaba unha man. Son as 
vivencias distantes, era o que lembraba mifla nai. As terras que no 
seu día eran leiras de centeo axifla pasaron a bosque e xesteiras que 
volvían dar centeo cando se renovaban por ter moitas xestas secas. 
A falta que máis se nota é a dos paxaros que por aquí pasaban nas dúas 
estacións: primavera e verán, como o malvís ou tordo, que anunciaba 
a nova estación e todas as maflás executaba a súa alborada, o crego 
amarelo, que na súa linguaxe dicía : Víche-lo crego? Víche-lo crego ¡fo 
11011! Víchelo?, Víchelo?, tampouco veflen o paspallás e as rulas. Faltan 
as cereixeiras e os centeos. 

Có llenos agora a saudade causada polas miflas ausencias, en 
Ponteveclra e Compostela, e tiven que conquisLar un lugar en cada 
silio, o que abriga á saudade da paisaxe. 

Esco itamos o cam o do reiseñor, e o baile do trasno conta
do na casa, na nosa cocifia, e sabian Lraducir o que falaban os pa
xariños. Ag ra mesmo unha folia la ele ve nto trae ó balcón da casa 
a voz do re loxo da Lorre da igr xa parroquial e vén o verso corno 
se o auLor o rec iLase en AmaranLe ou no Porto: E a Saudade canta
ba. Para ouvila.I De lonxe vUi.a n sombras de arboreclas/ Vifla a sombra 
elo mc11; e a sombra negral Que enche as almas ele espantos e ele medos. 

As terras baixan formando o val para as dúas bandas e as 
augas do val forman o regueiro da Candeira. Ternos lembrado este 
val que omeza en Pena Cadeira , na baixada do Coto da Portela, 
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nunha fonte que axiña se perde e volve xurdir no pequeno lameiral 
da Fonte das Rans, forma un pequeno regato e desaparece. Aparece 
agora cun forte cachón de auga e pásalle o que lles pasa ás outras, 
pero agora xa ten o nome de regueiro de Cornas, cruza o camiño e 
rega uns cantos prados, e, así, regando pérdese na súa totalidade. 
Sae agora nos mananciais do Souteliño e da Braña, fonna regueiro 
coas correspondentes troitas , pero o que é mais de notar é o muíño 
de cubo, o que lembramos con rodicio de madeira, e non esquece
remos que escondidos nel, cando non moía , pasamos os rapaces de 
lnsuela, que iamos á escala. A escala non tiña atraente de ningunha 
clase, por iso latei moitas veces . 

O muíño forma unha graciosa estampa que contemplamos 
este serán reparando na entrada e na pedra que ten ó lado, o pou
safoles. Inda moe, pero eu non teño máis tempo para moer que a 
noite do sábado. Era o muíño do lugar principalmente. Con moita, 
moitísima saudade lembro o muíño da Ponte e o dos Aréns, dos que 
foron durante moitos anos os que facían a fariña para o pan de moi
tas familias que moían no seu muíño e cocían no seu forno. 

Queda moi lonxe esta fardela de vivencias que pasa este 
serán como pasan as néboas por Monte Calvo abaixo formando os 
grupos que aquí chaman borriños; e volvo lembrar ó poeta: 

Quando, na tarde triste 
E pálida, imagino 
Ser minha aquela dar 
Que os vales macerou, 
Hei saudades de mim, 
De outro que fui, menino 
Que uma vez disse adeus 
E nunca mais voltou ... 
Se recordo o Passado, 
Em névoas já desfeito 
Alguém que me faz pena, 
Em mim, solu(a e chora. 
Eu que já fui feliz, 
Contente e satisf eito 
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Quase me nao conhe(;o 
E sinto-me outro, agora! 
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O comentarista escribe: «Ü estado de dilacera<;ao que leva o 
sujeito a lembrar-se dum nao-tempo em que foi feliz, criando urna 
diferen<;a entre o passado e o presente». Non esquecemos o baróme
tro sinalado palas vacas que estaban no monte cando chovía. Se 
subían por alto , ó día seguinte estaba bo día . O serán vai rematan
do , as sombras van subindo por Monte Calvo arriba e no poñente 
aparecen as roibéns , daquela podemos facer un prognóstico do 
tempo dicindo que mañá estará bo día. Vaise marchando o sol e o 
vento faise fresco , e sempre é a mesma cantiga: «Eu como sol a bus
carte/ ti como sombra a fuxirme ». 

2 de abril de 1995 



O RAMO DO DOMINGO NA NOSA ALDEA HAI ANOS 
UN FEIXIÑO ATADO COA SOGA DO GANDO 

O ramo era un testemuño de presentación o Domingo de 
Ramos na igrexa parroquial. Era un fermoso feixiño atado coa soga 
de prender o gando ou coa cordiña , tamén de prender as vacas, ou 
cunha baraza gorda . O ramo dunha soa rama usábase para expresar 
a ledicia de rematar a sementeira do millo. Era unha rama de xesta 
en flor que se chantaba no medio da leira labrada. Podía indicar un 
remate da construción dunha casa colocado no cumio; pero os 
ramos de hoxe son celebrando unha viaxe de Noso Señor. 

O ramo leva unha rama xeitosa de loureiro , a árbore símbo
lo da inspiración e símbolo da vitoria. Con ramas de loureiro tecían
se as coroas para premiar un poeta ou un cidadán vitorioso; é tóni
co, excitante, condimenticio e de uso na cociña de lume, as follas 

decrépitas úsanse para dar cor ó fumeiro, onde, en senllos varais 
están colgados chamizos e longaínzas e outros adubíos especiais 
que precisan o fume . 

E tamén figura no cantigueiro de Cotobade: 

Aparta, loureiro verde, 
Deixa crarear a lúa, 
Se non vexo o meu amante 
Non vexo causa ningunha. 

Animeime a ti, loureiro, 
Pensando c¡ue eras calado, 
Loureiro, larapeteiro, 
Todo tras larapetado. 

A parroquia ten esta árbore de nome; abunda e hai exempla
res magníficos. Moitas veces como testemuño nobre da casa cunha 
circunferencia do brazo do dono, crecen axiña e pola súa grandeza 
nobiliaria . 
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A parroquia de Loureiro 
É moi digna de querer, 
Ten w1 loureiro no medio 
Que Jwnega sen arde!'. 
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Non se consente árbore tan nobre con xente ruín e por iso 
van de esLOrbo mozos e mozas, así o refire o cantar: 

Aparta loureiro, 
Deixa claridá, 
Os mozos de agora 
Todo é f alsedá. 

Se hai no lugar o loureiro real tamén percuran unha ramiña 
e non esquecerían o pau de San Gregario , o Gregoriño, que é un ar
busLo que vive no monte e o nome débese ó descubridor, un estran
xeiro , que o atopou en terras de Deza moi cerca da capela de San 
Gregario. A xente estima este arbusto porque as follas fervidas dan o 
mellar remedio para combater a hidrofobia, é remedio contra a rabia. 

Non faltaban unhas ramiñas de mina, outra árbore de renome 
no mundo helenístico por estar dedicada a Venus e ó Amor. O mundo 
pagán creou as figuras da beleza, da guerra, do Amor e agora van no 
ramo para honrar o camiño, o mesmo que se volve Naso Señor. 

Hai que incorporar a ruda, planta que veu da Provenza e de 
ltalia; é planta de forte aroma característico , para moitos, desagrada
ble. Estaba considerada como calmante do sistema nervioso, usába
se para curar o histerismo, e os bonetes Liñan poder para escorren
tar as miradas das meigas; ese poder xuntaba os bonetes formando 
parle das causas que levaba a bulsiña defensiva dos rapaces. En
Lraban a formar parle do ramo unhas ramas garabulleiras do acivro. 
Os rapaces levaban un ramo el e acivro , coiclanclo que servise clespois 
para unha vara do carro para levar a persoa que chamase as vacas 
do carro e esLimaban qu pala condición de estar benclicida matá
banse mella r as cobras dándolles con ela. 

Fan fa lla unhas ramas ele oliveira para engachr ó grupo. 
Unha rama de oliveira é o ramo que levan os homes, mozos e homes 
de máis idade. Na lgúns lugares do Baixo Miño levan o ramo ele oli
veira as mozas. Un ramo de oliveira é símbolo de paz, a clásica 
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representación que lembra o remate das augas do dioivo . Noé sol
tou un corvo e o corvo non volveu , soltou unha pomba e volveu cun 
ramiño de oliveira no peteiro para comezar a facer o niño . 

Quedan poucas oliveiras en Galicia e a historia comenta a 
súa importancia en tempos que rematan no século pasado. O licen
ciado Molina afirma na Descripción del Antiguo Reino de Galicia que 
no século XVl producíase unha cantidade grande de aceite aumen
tando e logo sostendo unhas importantes 3000 arrobas pero unha 
forte carga tributaria obrigou á baixa, que non pasan de consumo no 
lugar. Os lugares de produción eran Betanzos, Queiruga, Valdeorras, 
A Rúa, Larouco, deica outros lugares como Lobios. Tamén está o 
cantigueiro : 

A oliveira do adro 
Moitos recordos me trai, 
Dálle o aire, dálle a chuiva, 
arrandéase e non cai. 

Mira para o chirlo-mirlo 
onde foi facer o nifw, 
na oliveira do adro, 
no máis auto ramalliño. 

As xentes facían o ramo e non contaban cantigas de ledicia 
tendo presente a seriedade dos días: 

Agora é tempo santo, 
Non é tempo de cantar 
Que están os santos cubertos 
E f acémoslle pesar. 

E Domingo de Ramos cada un leva o seu ramo e colócase 
nos lugares de costume. Hai quen leva un ramo moi voluminoso e 
tamén hai mozos que levan unha árbore, que arriman a unha 
columna, para facer un xugo para o carro . Todos, cada un co seu 
ramo, entran na igrexa, á hora sinalada sae o crego con alba e esto
la e canta a antífona «Hosanna ó Fillo de David; bendito o que vén 
no nome do Señor» . Seguen as oracións deica facer a beizón. O 
señor Carlos da Vilalén collía a cruz de prata cuberta e sen vara 
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longa, colocábaa diante da cara e, paso a paso, ía saíndo a procesión. 
Todos como entraron, cada un co seu ramo, van facendo o percorri
clo ó redor da igrexa, sempre polo adro e detéñense diante da porta, 
que está cerrada. O crego le en boa voz os correspondentes textos e, 
rematada a lectura, colle a cruz e co curto mastro dá tres golpes na 
porta e o señor Benito do Cano, que estaba dentro, abre a porta e 
entran, varias mulleres pretenden ser as primeiras por unha vella 
crenza de que as que entren primeiro tiñan mellar liño. Rematada a 
misa lévase o ramo para a casa e gárdase para utilizar ó traer a auga 
bendicida. Entón levan auga e un ramiño de oliveira do ramo para 
benzoar as leiras con este exorcismo: «Sapos e ratos, bruxas e mei
gas, fóra das miñas leiras». Tamén se usará todo o ano para eliminar 
o trono. Tan axiña como se presenta o trono acénclese un pequeno 
lume con ramas percurando facer moito fume. E cenos coidados ó 
gando. O ramo é un tesauro. 

9 de ab1il de 1995 



RECORDOS E CANTOS Ó REDOR DO MUÍÑO GALEGO 
HISTORIA DUN PEQUENO GUADlANA 

A estampa do muíño vai diante dos meus ollos dende meni
ño deica agora mesmo. A estampa é unha imaxe da fachada que eu 
vía dende a eira por entre os dous buxos grandes que estaban no 
cámaro da veiga, non me preocupaba o seu interior, sabía como 
eran por ter visto o muíño dos Pasos, onde fora con miña nai . Tiña 
o seu nome propio: o Muíño da Candeira. O topónimo abranxe 
unhas cantas leiras , pasteiros e retamares con algún bidón, castiñei
ros e carballos con xestas e codesos no monte baixo. Un camiño 
estreito deixa illada unha leira , a Veiga do Muíño , e nada ten que ver 
nin co muíño , nin coas augas que fan moer o enxeño . 

Non son as augas dun río, non son máis que as augas dun 
regueiro , pero iso si, un pequeno Guadiana. O primeiro nacente 
está na rexión dos cotos de Pena Cadeira , na baixada para o nacen
te na beira do Camiño da Portela. O manancial é fonte perenne. A 
eixada dos cotos forma a ten a chá montesía , onde noutros tempos 
sementaban o centeo , e volve nacer a pouca distancia na zona da 
Fonte das Rans. O nome respondía á realidade, nas charcas que se 
forman na baixada había ras verdes, poucas pero coradoiras. Outra 
vez a desaparición da corrente sen apenas saír do rego, e reapare
ce en forma de manancial caudaloso: o nacente de Trascornas, que 
rega veigas, xuntándose á fonte do Vibeiro e todo este caudal 
esmorece. 

A baixada vai formando un curioso va l onde se xuntan as 
augas, baixan barullosas e cruzan o camiño, este caudal xa se chama 
o regueiro de Comas, vai pola beira do camiño polo alto das leiras, 
todas pradeiras, e no seu regadío desaparece o regueiro. Desaparece 
outro intento de formación e, definitivamente, sae dos nacentes do 
Souteliño e da Braña o regueiro , que terá tantos nomes como tramos 
que percorre entre dous camiños que cruza. Con estas augas moe o 
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muíño. No verán precisa moitas veces de todas as augas que van 
pala presa que sae do regueiro e cando chega á beira do muíño vai 
por unha condución alta a un cubo, por onde baixa perpendicular 
para un pequeno depósito do que sae por unha canilla ás pezas do 
rodicio, o deste muíño inda era de madeira pero xa lle faltaban pezas 
e no cubo botaran pedras os rapaces que gardaban as vacas cerca do 
Candeiro. 

Preocupámonos os veciños polo andar muiñeiro, pero antes 
de semellante e unánime pensamento os rapaces de lnsuela, que 
iamos á escala da Costa, acordamos latar unba semana enteira es
condéndonos no muíño. O mestre decatouse o domingo, despois da 
misa, onde preguntou pala nasa ausencia , e contamos a historia na 
espera de ser castigados e, afortunadamente, por esta semanal lata
dura non houbo máis que verbas de reflexión paternas. Non esque
cín endexamais semellante pasatempo e no meu obrar como ensi
nante percurei que a clase espertase interese. 

Un día comezou a restauración do muíño e a súa reparación 
chegou deica os nasos días, inda agora mesmo pode moer, pero hai 
moi poucos que moan. O rodicio vello era obra dun carpinteiro que era 
unha especialidade que exercía. Máis curioso era o rodicio que inda 
vimos colocado no muíño onde fara colocado hai moitos anos, un 
rodicio como penso que non haberá outro igual en ningún sitio, é 
un rodicio de pedra, feito por un canteiro da Chan do Beseiro, a 
onde pertencia o muíño, onde estivo movendo a moa. O muíño dei
xou de moer pala subida da auga , por unha retida das augas do iio 
para novas regadíos. Cerca estivera o batán, do que se conservou 
moitos anos a beleza, figura e traballo ele baLaneiras. Un lugar da 
parroquia leva o nome do muiño: O Batán. 

Non habia en Loureiro ningún muiño de maquía , había que 
ir ó Pozo Negro, no mesmo río Almofrei, ó seu paso pala parroquia 
de R borclelo. Era muíño hahiLado , polo LanLo aquí falla a adiviña na 
que afirma: «que ancla sempr e nunca chega á casa de seu dono ». 

Babia muiños que tiñan chaves especiais, grandes e de varios 
debuxos. A xente pechaba pala facilidade que atopaban, se estaba 
sen chave, para roubar o ¡ue se moía. Había rnuíños sen chave palas 
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persoas que moían. No muíño da Candeira moían p1incipalmente os 
de Insuela, pero había algúns que non tiñamos máis ca unha noite. 
Os muíños non teñen fiestras , este que sempre vin ten unha xanela 
que algunha vez dixeron que entrara por alío raposo. Paréceme im
posible que puidese entrar polo pequeno ventilador. 

No cancioneiro hai unha serie de cántigas que fan referencia 
ás muiñadas. Sendo como é o tempo por horas pode parecer pouco 
para estar de festa. 

Unha noite no muíño, 
Unha noite non é nada; 
Unha semaniña enteira 
Esa si que é muiñada. 

Unha das figuras roáis curiosas dos personaxes diabólicos 
que andan polos lugares adiante é o trasno, amigo de gastar bromas 
adoptando a forma que lle parece roáis axeitada. Das casas é fácil 
escorrentalo porque ó saber por onde entra poñíanlle unha cesta de 
gran para que tirase con el pois tiña que contar todo e se a cesta era 
de gran miúdo non lle chegaba a noite porque a pesar de facer tan
tas cousas non sabe contar roáis que dous. Mais un día ían para o 
muíño dúas rapazas e presentouse o trasno mociño moi mollado. As 
mozas levárono con elas , acenderon o lume e cando lle pareceu que 
as cansara moito subiu a unha viga e fuxiu polo tellado facéndolles 
burla. O trasno tamén anda de muiñeiro. 

Para tranquilidade das persoas que dormen no muíño o 
mellor é ter ben cerrada a porta e non abrir a quen tente abrir, por 
iso se molesta un visitador de ronda: 

fon ó muíño de baixo 
dei volta polo de riba: 
o de bai.xo ten a chave 
e o de riba a caravilla. 

Hai que saber temperar a postura do muíño. Poñer a punto 
para a fariña e graduar o gran no seu paso pola quenlla , pero non 
falla quen presuma do que non fai , polo non saber facer. 

O muíño de teu pai 
eu ben lle sei o tempero, 
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cando está alto, baixalo, 
cando es tá baixo, erguelo. 

211 

En outono celebrarase en Compostela un congreso sobre os 
muíños. Será daquela, coa axuda de Deus, cando falaremos dos 
nasos muíños, do fol da mestura , da moega e do calcafoles, do moer 
e do andar en van, da chegada da auga: a canle, o cubo, o anel e o 
pozo, do ledo vivir e da triste marte dun traballador tan útil para 
toda a sociedade. 

4 de xuño de 1995 



O ESCULTOR UXÍO SOUTO 
UN HOME A QUEN A GUERRA O LEVOU A MÉXlCO 

Volvamos a un tempo pasado. Estamos facendo o servízo 
militar no Rexemento de Zaragoza número 12. Por ser Ano Santo, 
durante as festas do Apóstolo, no mes de xullo , hai unha exposición 
no claustro do Colexio de San Clemente, entón A Económica. Fun 
ver o que alí había , dei unha volta completa e, co afán de ver mellar 
algunhas obras, dei volta ó paseo e parei diante dunha figura ferni
nina de pé, espida, diante dunha mesa moi sinxela e de pedra; amo
za era unha escultura en madeira e levaba un título que me atraía 
máis: Drnidesa. Preocupábame o fenómeno druída, principalmente 
as festas. Achegouse un soldado e preguntoume se me agradaba a 
escultura e respondinlle afirmativamente, cando ía ver ó artista dixo: 
«Son em>. Era Uxío Souto, que nos descansos da instrución senta
bamos xuntos e aquel mesmo día falaramos da obra de Enrique 
María Remarque titulada Sin novedad en el frente. 

Seguimos falando e queixouse de que non estaba incluído 
no catálogo. Unha ausencia que era preciso corrixir. Saímos e foi 
contándome a súa vida. Natural de Cuntis, dende rapaz sentiu pai
xón pola escultura e o debuxo. Coa navalla dende os seis ou sete 
anos facía figuras usando como material os cañotas de couve, canto 
máis gordo mellar, e de madeira dura como era o buxo . 
Paseniñamente foi pasando das fantasías ás semellanzas, ó compa
ñeiro de xogo, ó veciño, e un día foi ó mestre a quen causou tal 
entusiasmo que aconsellou a seu pai que para familiarizarse coa 
madeira o mandase a unha carpintería. Na súa imaxinación cando 
vía unha árbore en troncos fixábase nos cortes e vía en todos un 
santo . Uxío quería irá Escala de Artes e Oficios e veu para Santiago. 
Entrou no taller de Xosé Rivas e tamén na Escala, onde foi cualifi
cado en Debuxo Artístico e Modelado os catro cursos con Diploma 
de Honra e aínda obtivo outros premios. Agora deixara o obradoiro 
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de Rivas e estaba contratado polo escultor Carballido , onde ten feito 
sanLos de gran Lamaño, como persoas, sen repetir a expresión. 

É curiosa a historia do regalo que os veciños de Santa Cruz 
de Lamas en Moraña lle fan ó seu cura párroco, don Antonio 
Redondo, nos vinte e cinco anos, as vodas de pra ta , da súa ordena
ción sacerdotal. Vén facer lle un encargo ó escultor, que é un moci
ño , desconfían que f aga a imaxe da virxe do Carme para o día sina
lado e cornprométese o pai, don Xosé Souto Torres, que se institúe 
en fiador do seu fülo. O feitío da irnaxe foi un grandioso recoñece
mento do artista porque o lugar onde actuou de obradoiro, un local, 
onde podían velo traballar ó lado do moi coñecido e concorrido en 
Cunlis, o Bar Quico. O pai tivo a gran satisfacción de ver corno 
todos recoñecían a un gran escu ltor mozo e artista . 

No ano 1927 examínase como pretendente a unha pensión 
para artistas que concede a Depuración de Pontevedra e obtén o 
número un na sección de escultura. En Madrid traballou con entu
siasmo. Matriculado na Escola Superior de Belas Artes obtén matrí
culas de honra en moitas materias. Rematado o tempo de bolseiro a 
Deputación concédelle unha bolsa de viaxe para ampliar estudos no 
estranxeiro. En Madrid, cando estuda na Escola Superior, cursa a 
carreira de profesor de Debuxo. Antes de marchar para Madrid 
pediume, e eu prometinllo , un art igo na prensa e publicouse no xor
nal El Pueblo Gallego de Vigo, cunha fotografía, titulado «La druide
sa de Uxío Souto». Eu pedín o artigo que debeu aparecer, calculo 
agora, no mes de outubro do ano 1926. Uxío veu o artigo e estaba 
agradecido porque remediaran a falla. 

Como profeso r de Debuxo estivo en Mieres e por traslado 
veu lestinado á Estrada. Era un profesor con ideas novas que usaba 
sistemas de ensino compleLameme modernos, levando ós alumnos 
ó medio natural, fóra da aula. 

No Lempo libre debuxaba, sendo un dos temas a torre para 
a igrexa nova; eran torres neoba rro as e penso que non era o da 
actual LOrre . Outra esp ciali.dade eran os mobles, pero non deixaba 
a esculLura . Fixo o busLo dunha rapaza que era a súa moza ou polo 
menos preLendente. lnteresames e moi estimadas por el eran as 
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Estacións para o Vía Crncis da igrexa de Cuntis, a súa vila. Tivemos 
ocasión de ver e ouvir a explicación de Uxío nunha excursión cos 
alumnos. Tamén puidemos ver a santa Rita, que presenta ese donai
re que Uxío Souto sabe dar ás súas esculturas. Os membros da 
Depuración que examinaban o estilo persoal das súas esculturas 
concederon unha ampliación para que fose dar unha volta a París. 

Chamou a atención a escultura Que valva. Unha moza de 
xeonllos pegada ó parteluz do Pórtico prega ós Santos, p1incipal
mente ó Santo Apóstolo, que non morra na guerra. A boa sorte na 
atención ás demandas baséase na lenda que explica o feito dos rebai
xes da columna. Contan que un día entrou Noso Señor na Catedral 
e viu que o altar estaba cara ao nacente e, sen esforzo, rouseou o altar 
e deixouno para o poñente. Chegou ó pórtico e como estaba, igual
mente, para o nacente , meteu a man como se fose barro e deulle a 
volta, e como lembranza do feito quedaron os sitios dos cinco dedos 
do Noso Señor. A columna arranca da figura de Adán, que ten colli
dos pola queixada dous leóns sen loita, e semellante feito somentes 
podía facelo Adán no Paraíso entre tanto durou o benestar paradisía
co. A obra está feita en madeira nunha soa peza. Entrementres durou 
a estadía do profesor na Estrada traballou para panteóns, ten boce
xos e pezas para panteóns de persoas distinguidas. 

Comeza o ano 1936 e o galeguismo que representaban os 
partidos vai á loita política e chegamos ós meses de xuño e xullo e 
aparece unha disposición obrigando ós cursillistas de 1933 a facer 
unhas probas para quedar efectivos como catedráticos, saen os cues
tionarios e ternos que ir a Madrid. Eu esperaba aquí estudando na 
Universidade e Souto como quería arranxar cousas para ir a París 
foise para Madrid. Comezou a Guerra Civil e nos finais pasou os 
Pireneos, estivo en campos de concentración e conseguiu marchar a 
México, onde casa con dona María Aliseda Olivares, natural de Don 
Benito, en Badaxoz, e tiveron dous fillos, Eugenio e María Eugenia. 
Chegara a México no ano 1939 e morreu o 28 de novembro de 1990. 

En México mostrará toda a súa categoría artística e as súas 
condicións de mestre por dedicarse ó ensino moitos anos . Como 
profesor impartiu cursos de Debuxo e modelado nos colexios Ruiz 
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ele Alarcón, Franco Español, San José Insurgentes, Groso e Madrid, 
na Academia Hispano Americana, na que cleu clases durante trinta 
e cinco anos, e na Escala Normal Preparatoria número 4 na 
Universiclacle Autónoma ele México. E ensinou cerámica na Escala 
Secundaria número 18. Do seu paso dos Pireneos e das peripecias 
ele días e noites nos campos ele concentración franceses realizou as 
seguintes obras: Cruce dos Pirineos, Campo de concentración en 
Francia, Noite no campo de concentración e A véspera no campo de con
centración. Seguimos o libro titulado U.xío Souto, editado pola 
Deputación de Ponteveclra con reprodución das obras e con textos 
do fillo, Eugenio Souto Aliseda, ele Fernando Martínez Vilanova e o 
catálogo ele obras . Podemos clicir que en México Souto deu forma a 
todas as creacións artísticas como a olería e como mostra a colección 
de xarras, a ouriveria coas coroas de anxos e como peza singular a 
coroa da Virxe, que leva quince quilos de ouro e rnilleiros de brillan
tes. O seu dar vida ó sentimento maternal cun ou con clous fillos, o 
traballo da muller, a moza coas cestas do peixe, a dor do Cristo pen
clente da cruz, tamén o amoroso donaire mexicano no jarabe 
Tapatío, a familia no matrimonio co fillo de pé no colo, hai que des
tacar a obra en bronce Caxaquena, e a materniclade e de talla en 
madeira Indita del Thamauchán. 

Uxío Souto é o grande artista a quen a guerra levou a México 
moi lonxe da súa terra. 

2 de xullo de 1995 



ALGO DO FOLK-LORE GALEGO, DA GRANDEZA DA MEMORIA 
O SABER MÁlS POPULAR 

A verba folk-lore é inglesa e significa 'saber popular'. A 
verba pasou a ter un valor moi diferente ó entrar en lugares de di
vertimentos co significado de lecer en grandes lambetadas. Por for
tuna volveu ó seu comezo respondendo á grandeza da memoria, 
que soubo gardar canto se aprendía nos relatos que se contaban na 
rúa ou no taller de traballo, que o mesmo podía ser un canto de la
drón ca unha cantiga cantada ou recitada , un dito, un refrán ou 
unha adiviña. 

O Museo do Pobo Galega acaba de publicar no número 7 da 
colección «Alicerces» o «Cuestionario do folk-lore gallego estableci
do na Coruña o día 29 de decembro de 1883», publicado en Madrid 
na tipografía de Ricardo Fe, en 1885. Ben nos parece a publicación 
hoxe, celebrando a data de cento dez anos despois. 

Ternos falado do tema dando coñecemento da formación 
da <<Sociedad del Folk-lore Gallego», que tivo a súa orixe na casa de 
dona Emilia Pardo Bazán en Tabernas 11 (hoxe Real Academia Galega). 
Para organizala reuníronse o día 29 de nadal do ano 1883, por invita
ción da mesma condesa, dona Emilia Pardo Bazán, condesa de Pardo 
Bazán, dona Fanny Garrido de Adaliz e os señores Conde de Pardo Ba
zán, don Antonio María de la Iglesia, don Ricardo Caruncho -director 
de El Brigantino- , don Ramón Segade y Campoamor, don Valentín Gar
cía del Busto, don Ricardo de Acevedo -director de El Gamor ele Ga
licia-, don juan Fernández de la Torre -director de La Voz ele Galicia-, 
don Manuel Ba1ja Cerdeira, don Francisco María de la Iglesia, don Xosé 
Pérez Ballesteros, don Víctor López Seoane, don Ramón Pérez Costales, 
don Cándido Salinas, conde de San juan, don juan Lombey, don Xosé 
Quiroga, don Xosé Ma1ia Montes, don Narciso Pérez Reoyo, don 
Andrés Martínez, don Fidel Borrajo, don Antonio Lafuente -director de 
Las Noticias- , don Xoán Quiroga e don Salvador Golpe. 
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A condesa de Pardo Bazán explicou e convenceu os asisten
tes da necesidade de fundar en Galicia e na cidacle da Coruña, como 
hai noutras cidades españolas e noutros lugares, unha sociedade 
encargada ele recoller, esLUdar e conservar o popular saber. Por pro
posta ele Fernánclez latorre nomeouse unha comisión organizadora 
e por aclamación nomearon presidenta a clona Emilia Pardo Bazán. 

O día primeiro de febreiro de 1884 dona Emilia daba lectu
ra ó discurso co que se inauguraba a nova Sociedad del Folk-lore 
Gallego; comeza dicindo o que non é esta Sociedade e mostra segui
damente o que é a Sociedad del Folk-lore. Todos falan de causas que 
se van perdendo nos pobos, outras apárcanse, que é xustamente 
perderse , desaparecen moitos dos costumes amigos. A Sociedade 
ten que percurar que non se perda ningún máis, tratando de reco
ller todos os principais costumes que se esquecen. É mester recoller 
esas tradicións que se perden, eses costumes que se esquecen e eses 
vestixios de remotas idades que corren perigo de desaparecer para 
sempre. E pouco máis adiante, no mesmo discurso engade, «que 
non pretende recollelos co fin de poñer outra vez en uso o que caeu 
en desuso, que sería empresa insensata e superior case ás forzas 
humanas». Canta razón ternos que recoñecer nestas verbas de dona 
Emilia , cantos tarecos lembramos da nosa infancia que por non ser 
de uso dende había anos foron desprezados por estorbo e mal pare
cer no lugar que ocupaban. Hai que recollelos e arquivalos para evi
tar a súa total desaparición, conservar a súa memoria e formar con 
eles, por dicilo así, un museo universal, onde poidan estudar os 
doutos a historia compleLa do pasado. 

Na presenLación do libriño número 7 de «Alicerces» faise un 
resumo dos comezos das preocupacións polo esLUclo da cultura popu
lar en España seguindo ós ingleses, sendo o primeiro o entón veciño 
de SanLiago Antonio Machado y Álvarez, que inaugura en Sevilla no 
ano 1881 a Sociedad del Folk-lore Andaluz. En Galicia don Manuel 
Murgía mostra a súa preocupación pola literatura popular nun artigo 
publicado na lluslración Gallega y Asturiana no mes de outono de 
1881. Saúda a ini iativa, tema do que xa se ocupara noutro número 
do mesmo mes cun eloxio a «La creación del Folk-lore Gallego». 
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As xentes que asistiron á xuntanza na casa de dona Emilia 
eran xentes de grandes inquietudes pala vida no mundo galega; 
algúns, directores de xornais e revistas que estimaron o intre de dar 
forma ás preocupacións, e podemos destacar os que fixeron tan 
famoso «Cuestionario », don Cándido Salinas, don Antonio de la 
Iglesia e don Francisco de la Iglesia. 

O «Cuestionario» ten oito títulos , o primeiro é de Galicia e 
dos seus habitantes: comeza pedindo que se diga ou se debuxe o 
mapa topográfico tradicional. Nomes das cordilleiras, cordais, 
serras, partos de montañas, picos , montes , cerros, lombas, outei
ros, cotarelos e faces de cada comarca, e remata a sección na pre
gunta 66 sobre «Tatuaxe ou debuxos no carpo»; o segundo trata 
do idioma e literaturas populares de Galicia; o terceiro , costumes 
de Galicia; o cuarto, festas e calendario popular de Galicia; o quin
to, crenzas e supersticións populares de Galicia; o sexto, o traballo 
e artes populares en Galicia; e o sétimo, coñecementos populares 
do fogar ou ciencia do vulgo en Galicia . Ten 445 preguntas, mellar 
dita grupos de preguntas, tiña data do 2 de outubro de 1884. O 
«Cuestionario» é obra maxistral. A condesa, no informe á Xunta 
do día 15 de xuño de 1885, dá canta da asistencia a unha xuntan
za en París da Sociedad del Folk-lore , onde presentou o «Cues
tionario» de Galicia e fala das unánimes louvanzas: «louvando 
principalmente o lugar que outorga a dúas ciencias importantes e 
modernas, a antropoloxía e a etnoloxía, que son sen dúbida nin
gunha as que máis beneficios poden achegarlle á investigación fol
clórica tomada no seu sentido xeral. En resumo, teño a satisfacción 
de dicir que o 'Cuestionario del Folk-lore Gallego' foi xulgado en 
Francia o máis completo, metódico e científico que ata hoxe viu a 
luz en Europa». 

Dedicou dona Emilia saudosas páxinas á obra de Xosé Pérez 
Ballesteros Cancioneiro popular gallego y en particular ele la provincia 
de La Coruña, en tres tomos; a escritora comentouno e fixo un admi
rable estudo da poesía popular galega , onde se analizan os diferen
tes matices da copla que se canta, onde se manifesta o amor, o sen
timento e a saudade de algo que se deixa, e cita a fermosa cantiga: 



Algo do Jolk-lore galega, da grandeza da memoria 

Esta noite me levaron 
a parolar wnha nena, 
o meu corazón vai chorando 
por ser a noite pequena. 
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O «Cuestionario» é unha obra de grande interese por ser 
unha serie de pregunLas que comprenden os pormenores da terra , 
os fenómenos atmosféricos, pensamento e traballos do home, costu
mes, ata as formas de defenderse do trono co toque de campás. 
Lembro aquí o que dicía o toque: 

Tente trono 
tente en ti 
que Dios manda 
máis ca ti. 

E nas terras do viña dicía: 

Garda viña 
garda pan 
gardafuego 
de alquitrán. 

Pero non se podía tocar a campá se xa estaba tronando. 
Tamén os tronos eran obra dos Nubeiros. 

16 de xullo de 1995 



NO SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 
DE VIVOS OU DE MORTOS, TODOS lRÁN VELO 

Teño que agradecedle ó meu amigo X. A Villar a segunda 
edición da obra de Rafael Usero , El Santuaiio de San Andrés de Teixi
do, editada pola Fundación Municipal de Vilabrille para progreso da 
cultura. Fai a presentación Leopoldo Rubido Ramonde , alcalde da 
vila e terra de Cedeira. Na introdución comeza coa lembranza a don 
Federico Manciñeira Pardo de Lama, que deu a coñecer terra e vida 
desta tan interesante esquina xeográfica de Galicia cun dos santua
rios máis importantes da nosa terra. O misterio de Teixido comeza 
co nome, que pode traducirse por consagrado ó deus Hades, histo
ria dun afastado pasado. O profesor Usero trae a esta edición canto 
puido xuntar de causas novas. 

A terra está na provincia da Coruña, na liña oceánica que vai 
dende a zona do Ferrol ata o cabo Ortegal, na liña marítima está a 
ría de Cedeira e no interior a grandeza da serra da Capelada e na 
costa os cantís que, na Punta Candieira e sobre todo na Punta do 
Cadro, acadan elevacións de centos de metros , por iso en Teixido 
non hai mariñeiros. Aquí non hai máis ca un barco , que chegou hai 
séculas e xa é un fósil , xa é un barco de pedra. Todos lembran a che
gada do barco que aí quedou . Baixaron á terra Noso Señor e san 
Andrés, quen , ó ver ben o lugar, púxose moi triste e Noso Señor 
para arredar del o pesadume díxolle: queda aquí Andrés, que de 
vivos ou de mortos, todos te virán ver. Promesa para a que aínda se 
poñen en moitos lugares os medios para facer a viaxe. Ten camiño 
sinalado no ceo, a Vía Láctea, Camiño de Santiago, en moitos luga
res chámanlle Camiño de San Andrés. Peregrinas a Teixido dixéron
me que de noite vían como o Camiño estelar remataba , xustamen
te, encima da igrexa de San Andrés. É tal a crenza da viaxe que unha 
versión impón viaxes como penitencia ós mortos que non foron a 
San Andrés de vivos: 
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- QLtédate aí, San Andrés 
que o que non veña de vivo unha vez 
virá de morto tres. 
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O vello Camiño dos Romeiros comezaba en Porto do Cabo; 
pola ponte baiJca o río Condomiñas, que desemboca na iia de Ce
dei.ra , e axi.ña hai unha oferta que non é frecuente atopar, ternos 
visto ofrecer auga fresca nos días de verán, tamén había esta oferta: 

Indo para San Andrés 
Alá no Porto do Cabo 
Díxome unha caldupeira: 
- Romeiriño, queres caldo? 
- Non señora que me escaldo. 
- Romeiriño, queres viña? 
- Si señora, un papadiño. 

Os milladoiros son as moreas de pedras que os romeiros 
traían como propia penitencia e botábana ó montón, agora cubertos 
de tena por falta de pasar polo camiño. O primeiro era o de Veri:ño; 
freí Martín Sarmiento conta que «ó comezo de cada unha das bai.xa
das --el esc1ibiu en castelán- hai moi.tos milladoiros ou humiliatorios, 
dende onde se ve a igrexa, son montóns de pedras, como os da Cruz 
de Ferro. Contei. máis de nove, e os máis pareados». Paréceme que 
debían chamarse humilladoiros, e por regra xeral teñen o seu destino 
como lugar onde ocorreu unha morte. Aí preto da igrexa o profesor 
Usero conta que morreu un romeiro , puxeron unha cruz e comezaba 
o humi.lladoiro, botando cada un a súa pedra. En Cuspedriños de 
Cotobade, na provincia de Pontevedra, vino primeiro. 

ó pasar Veriño está Rebor do, que non ten carballos a pesar 
de si.gni.fi.car carballeira e parece que o mesmo ocorre en Carballal. 
Debía ser de singular f ermosura unha paisaxe de bastante extensión 
formando carballeiras e soutos de castiñei.ros. O cami.ño dos romei.ros 
vai. desde o Cristo dos Canis e a CosLa Grande, dei.xando á esquerda 
o Penido dos Carrís. Debemos lembrar a peneda que os romeiros cha
man Nosa Señora do Vico , que está ó lado do camiño; que a enseada 
de Cortes vén a Tei.xido e, por semellar unha Vi.rxe, as xentes ó pasar 
por detrás persignábanse e moitos bicarían a pedra como pedra santa. 



222 Palas catro témporas 

Non mataban ningún animal que vían polo camiño e o des
cubrimento no mesmo Teixido requiría unha consideración espe
cial. Unha irmá de miña avoa foi a Teixido cunha veciña e cando 
estaban rezando a veciña viu un sapiño que se movía diante dun 
buxeiriño que había no chan na beira do altar. Ó velo díxolle á miña 
tía: «Teño que volver, mira para alí». E mostroulle o pequeno sapo 
que se movía preto da xente. Puxéronllo ó santo , pousándollo nos 
ombreiros e na cabeza ó mesmo tempo que dicía o sancristán: 

O santo que che dou a enf ermidade 
que che dea a sanidade 
polo poder que Dios ten 
e San Andresiño. Amén 

Tamén lle pediron ó crego que lles mostrase o Santo de carne, 
e mostróullelo. Sen dúbida a imaxe coa reliquia. 

Sempre me parecía que a herba namoradeira tiña un poder 
de conquista, era a herba que traía mozo para a mociña, e tamén 
moza para o mociño; pero frei Martín Sarmiento di que lle chaman 
as xentes de Teixido «herba empreñadeira», que parece indicar que 
é para dar familia ó matrimonio que non a ten. Así as xentes que le
van esta herba (caravel mariño) saben moi ben do poder que lle deu 
san Andrés e outro tanto saben do xunco, herba para axudar a dar 
a luz, por eso lle chaman: «xunco de ben parir». 

Os romeiros cumpren as ofertas de exvotos con figuras de 
persoas e de animais, candeas, ataúdes , pan e auga e ir de xeonllos 
pola igrexa e os seus redores e distancias de camiño. 

Hai unha fonte de magníficas augas e o mar, un mar sen 
praias, sen máis barcos que o de pedra, sen mariñeiros e sen pesca
dores. A máis curiosa das visitas é a do defunto que vai á sepultura, 
vai acompañado en asento libre, fala con el, sen resposta, lévao para 
comer, chaman a un pobre que coma a súa ración e volven con el 
ata a sepultura, onde se despiden del e deixan cumprida unha viaxe 
que non puidera facer en vida. 

A segunda parte comprende a historia e a terceira a literatu
ra popular e culta. O libro é a historia completa dende a prehistoria 
ata a festa de onte. 

3 de setembro de 1995 



AS ESFOLLADAS: TRABALLO E CANTOS ATA AS TANTAS 
ESPlGAS E CAROZOS SEPÁRANSE CON COIDADO 

O millo feito fariña foi alimento de moita xente nas aldeas 
de Galicia. O pan de millo, a broa, veu axudar ó pan de centeo, o 
pan de leiras e montes, coma o trigo , que era o pan das festas. Don 
Cruz Gallástegui Unamuno, sabio investigador da Misión Biolóxica 
de Pontevedra, conseguira aumentar a produción, aumento que re
presentaba unha mellara da economía campesiña. Denantes de que 
chegara, o cultivo do millo queda reducido a mínimos tan altos 
que a misión económica era insignificante. A baixa do millo fai desa
parecer os muíños e deixa os canastros, os hórreos, sen servizo. ó 
hórreo hai que buscarlle outro emprego e o mesmo hai que facer cos 
muíños. 

O cantar popular mostra as atencións do orballo para ampa-
rar o sostén da planta coas calores do mes de agosto: 

Tamén a Jolla do millo 
ten a súa picardia, 
garda o orballo da noite 
para beber polo día. 

A sementeira da ferrán era o derradeiro sacho que se daba ó 
millo: en moitos lugares conábanlle os pendóns e esfamábase para 
dar ás vacas do leite co obxecto de que aumentase o ubre. Un refrán 
apoia o vento para qu o millo bote as raíces máis grandes, con roáis 
forza: Tira o vento polo millo como o pai polo fillo . 

Hai os refráns especiais de Lugares xeográficos: Tronos para 
Negreiros, maíz ós comareiros (Negreiros é un monte da parroquia de 
Santiago de Loureiro , Cotobade, Pontevedra), Tronos ó ma1; pouco 
millo e malo de sachar. 

Na subida ele setembro e segundo a situación máis ou 
menos abrigosa e soleada, ó millo vaille secando a palla, hai que dei
xalo madurar ben, s alguén se adiantaba ou para que non se come-
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zase a colleita antes de tempo, un veciño pedíalle ó alcalde un ofi
cio prohibindo o corte do millo deica pasar un número de días e 
quedaba empatado. Comeza a colleita, os pés de millo cortábanse 
arrente da terra, cargábanse no carro e levábanse para o curral 
cuberto. Todos tiñan lugar a propósito para colocar o millo en lugar 
que non se mollase. Se a colleita era moi boa e non chegaba o cuber
to facíase un palleiriño ou dous na eira. 

Dende que chegaba o primeiro millo a xente maior e os 
rapaces comezaban a esfollar, separando coidadosamente as espigas 
e os carociños; as espigas pequeniñas que non ían para o canastro 
íanse dando ós animais, vacas e porcos. 

Apartábanse tamén as espigas que formaban grupo de tres, 
as marías, que se daban á vaca cando paría. 

Algunha que outra vez, a falla de pan obrigaba a segar o 
chamado millo do comareiro por ser estes pés os que maduran 
máis axiña. 

As espigas púñanas ó sol para que secasen e moíanse para 
cocer o pan no forno ou facer bica na cociña; o secado das espigas 
facíase en moitos lugares diante da porta. Hai que esfollar o millo: 

Acabáronse as vendimas 
e vefien as esfolladas, 
para comer coas mozas 
catro castañas asadas. 

Comezan a madurar as castañas e poden asalas ou cocelas, 
pero non se trata de magosto; hai que esfollar o millo e fan todo o tra
ballo os familiares, pero había quen non tiña medios para esfollar, 
facían a esfollada. Debemos lembrar a importancia que tiña o follato; 
podía utilizarse incluso como papel de fumar, pero para o que se 
usaba era para facer os xergóns das camas. O follato para o colchón 
obtíñase escotando as espigas e escollendo as follas máis finas e moi 
ben secas antes de encher o xergón. No medio do follato podía gar
darse o diñeiro, as moedas de ouro e tamén un xeitoso revólver como 
arma defensiva hai cen anos . Valentín Lamas Carvajal, que describiu 
a vendima dende as atencións ás viñas deica o baile despois da cea, 
tamén describe a esfollada. A esfollada fana, principalmente, mozas e 
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mozos, que pasan traballando e cantando ata as tantas horas da noite, 
preto do amencer. O poeta canta a chegada da xente á escasula: 

Véndoo chegai; «as boas noites» 
danlle mociños e mozas; 
el saúda, e pondo lago 
o Jungueiro tras da porta, 
Jalando asifla, lixeiro, 
comeza a dispar as obras: 
«Tres dos mozos que tefl.ades 
máis saúde e mores Jorzas, 
os culeiros cheos de espigas 
ide levando pra Jóra; 
as raparigas pequenas 
icle recollendo as follas; 
as demais escasulade, 
pero tende moi en canta 
das espigas do canmcho, 
non aximtalas coas boas». 

Hai que cantar unha cantarela e seguir falando. A palla átase 
cun constrán moi pobre de colmo, en monllos pequenos, cos que se 
fan palleiros, gárdanse na barra ou nunha cabana. Tal festa podía ter 
os seus tantos de preocupación, como sinala a cantiga: 

As esf olladas do millo 
non dan proveito a ninguén, 
mandei a muller a ela 
adormeceu e 11011 vén. 

Ten unha variame máis compromeLida . Esfollábase coa man 
pero Lamén habia as esfo lladeiras, que podían ser unha punta ou un 
cravo, estes eran os máis sinxelos; ou unha balea, que se dobraba 
facendo unha circunC ren ia no extremo para meter no segundo 
dedo; e os feitos polo ferreiro , que algúns eran vercladeiras obras de 
arte aínda que de moi pequeno tamaño. As espigas tiñan que ir para 
o hórreo ou canastro . Os hórreos son magníficas obras ele arte e 
poden ser clun ou varios tullas, o normal son dous, e poden ser de 
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madeira ou de pedra somentes. Había tamén as tullas; coñecemos 
algunha de forma rectangular, como unha arca, e serve de base para 
o hórreo moi ancho. Os primitivos tiñan un pé bastante alto en 
forma de columna e sostiña unha pedra redonda con buxeiros fura
dos na beira da roda nos que encaixaban en cada un o seu varal para 
facer un vergueiro de forma troncocónica, eran os que gardaban as 
primeiras colleitas. 

8 de outubro de 1995 



O GRUPO NÓS: A ILUSIÓN POLO GALEGUISMO 
PRECISAMENTE MAÑÁ É O SEU 75 ANIVERSARIO 

O día trinta de outono hai setenta e cinco anos que saiu á 
rúa o primeiro número do boletín Nós e por non poder asistir á festa 
académica de Trasalba lembramos aquí como se formou o grupo. 
Dous nomes acenden o farol para ver, oír e contar toda a grandeza 
da nasa terra. Ó redor do farol nace a máis profunda das ilusións 
para dar vida real ás máis nobres ilusións. Dous mozos están neste 
comezo: don Antón Losada Diéguez e don Luis Porteiro Garea. Os 
dous son catedráticos, o primeiro non tivo fortuna para conseguir a 
cátedra de Teoría da Literatura e das Artes, pero sacou a de Instituto 
para Toledo, onde estivo pouco tempo por cambiar a súa cátedra 
con Eloy Luis André en Ourense, a onde se incorporou no curso 
1914-1915 ; e Porteiro consegue unha cátedra na Facultade de 
Dereito na Universidade de Santiago. 

En Madrid había un grupo no que destaca Rodrigo Sanz 
López, ferrolán preocupado polos problemas de Galicia, nos que toma 
parte Luis Porteiro, que pronunciou nada menos que no Ateneo una 
conferencia sobre «la acción del caciquismo rural», explicando o 
poder do cacique e eloxiando a loita de Basilio Álvarez na provincia de 
Ourense. En Santiago, Luís Porteiro era unha figura destacada do gale
guismo e no ano 1915 pronuncia a p1imeira conferencia en galega na 
Universidade sobre «A transformación do dereito civil pala Grande 
Guerra». Como agrario presentouse ás eleccións e saíu concelleiro. 
Axiña foi nomeado presidente da Irmandade da Fala en Santiago e for
mou parte do grupo galeguista que foi a Barcelona na celebración da 
semana galega, convidados pala Lliga, na que acompañou a Cambó e 
tamén o acornpañou en Ourense cando se celebrou a embaixada cata
lanista por Galicia no 1917. No acto que se celebrou no teatro en 
Ourense fala en galega con Luis Porteiro don Vicente Risco . Por des
graza a marte levou a Porteiro no ano seguinte. 
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Losada Diéguez, ó rematar en Deusto, vén para Santiago, 
onde traballa de profesor axudante de don Armando Cotarelo Valle
dor e ó mesmo tempo estuda Dereito e preocúpase da política na Es
trada . Na Facultade de Dereito está viva a lembranza de Brañas e o 
catedrático don Salvador Cabeza de León era considerado o lugar
tenente do autor do Rexionalismo, o orador que afirmou en Cambó 
o camiño do Catalanismo. Don Antón Losada loita contra o cacique 
de categoría, o marqués de Riestra, que foi o vencedor. Losada tivo 
un achegamento ó tradicionalismo de Vázquez de Mella, e todos 
estimamos que un agrarismo tradicionalista e socialcatólico, por iso 
en 1910 interveu na velada literaria organizada polo Círculo Católi
co de Obreros de Pontevedra. Ó chegar agora a Ourense volve rela
cionarse co socialcatolicismo e no ano 1915, cando veñen por 
Ourense os dirixentes da Confederación Católica Agraria Antonio 
Monedero e Sisinio Tabarés, toma parte. No mitin que se celebrou o 
13 de xullo nas Laxas fai a súa aparición Lois Peña Novo, orador e 
un dos primeiros nacionalistas galegas. Peña Novo era de Vilalba, en 
Lugo, naceu no ano 1893 e finou no 1967. Economista e entusias
ta das Irmandades da Fala, estudou en Santiago na Facultade de 
Dereito. Traballou na universidade como auxiliar de Porteiro Garea , 
como avogado no bufete de Durán García e no seu despacho deica 
ocupar a praza de xefe de sección de Fomento e Gobernación no 
Concello de Vigo. Foi concelleiro nacionalista na Coruña. Participa 
nas campañas agrarias , incansable loitador polo galeguismo, propa
gandista da autonomía. Foi un dos firmantes do Pacto de Barrantes, 
gobernador coa República. Sufriu cadea e foi deportado. Periodista 
ilustre, publicou gran cantidade de artigas sobre o agrarismo; é 
autor do traballo El problema agrario de Galicia. Su resolución. La 
Mancomunidad gallega, obra de gran valor por comer o pensamento 
sociopolítico do galeguismo; Nuevas orientaciones sociales, libro que 
remata cun apéndice sobre «La estructura económica de Galicia». 
Como ilustre periodista escribiu centos de artigas sobre temas gale
gas como a emigración e a cuestión do aforro, os foros e outros temas 
interesantes, escritos sempre de interese porque Peña Novo sempre 
busca remediar cuestións de Galicia . 
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Pero ninguén, deica agora, deu os novos guieiros, os cami
ños de Galicia. Os mozos ourensáns saben linguas clásicas e ade
mais francés e algúns tamén alemán e inglés, saben a fondo as filo
sofías orientais, o mundo exi.pcio, os novos conceptos xeográficos 
que expón don Primitivo Rodríguez Sanjurjo, que os clescoñece na 
súa totalidacle aquel tribunal nas oposicións a cátedras ele Univer
sidacle e que presencia e comenta don Ramón Otero Pedrayo. Todos 
escriben en castelán e dan a nova revista La Centuria, revista filosó
fica, baixo a dirección ele don Vicente Risco . Chega ó instituto de 
Ourense don Antón Losada Diéguez, o novo catedrático que fala do 
noso mundo, do legado espiritual que nos deixaron os antepasados, 
a fala e as creacións artísticas. Contáronme hai moito tempo que un 
serán viaxaban na mesma dilixencia Otero Pedrayo e don Antón 
Losada. Parou a dilixencia en Santa Cruz de Arrabaldo e baixaron os 
dous. Coñecíanse pero non tiveran conversas, pero agora neste 
pouco tempo don Antón fálalle ó señorito, «Bueno , Ramón tes que 
subir e ir pensando en facer algo por Galicia, tes que escribir e falar, 
ternos que preocuparnos das nosas causas». 

Agora o gran cambio, da Centu1ia pasamos a Nós, a revista 
que deu nome a un grupo moi importante que encabezan don 
Ramón Otero Pedrayo, don Florentino López Cuevillas e don Vicente 
Martinez Risco y Agüero. O grupo ten dende os comezos a Arturo 
Nogueral, Ben-Cho-Shey, Álvaro das Casas Blanco, Castelao, Antonio 
Iglesias Vilarelle, o grande organizador ele todo Losada Diéguez e 
unha figura sen igual, o impresor Ánxel Casal. Ten así o seu comezo 
Nós. Boletín Mensual da CLtltura Galega. Órgao da Sociedade «Nós». Di
rector, Vicente Risco ; xerente, Arturo Nogueral; redactor-xefe, Xavier 
Prado; secretario de redacción, Xulio Gallego. Eran redactores Ra
món Cabanillas, Alfonso R. Castelao, Antón Losada Diéguez, Ramón 
Otero Peclrayo e unha lista ele colaboradores. 

Escribe Vicente Risco as «Primeiras Verbas», tamén publica 
«Fala do Sol» de Teixeira de Pascoaes, dedicado 'Aos jovens poetas 
galegas'. O primeiro artigo é de Vicente Risco . Castelao comenta así 
o amor á terra: « Decfame un dibuxante andaluz de moito mio lo que
rendo espricar a morriña: 'Os bos galegas tencles raíces na terra; mais 
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isas raíces son elásticas, de tanta elasticidade que vos deixan dare mil 
voltas arredor do mundo, e alentando en chan alleo, estades sempre 
vivindo nos vosos eidos' . E ollade coma neste dito dun andaluz que 
comprende a nosa saudade, encérrase unha chea de cousas. É ceno: 
os bos galegos botamos raíces á beira do berce; mais non coma os 
arbres. As raíces nosas son finiñas coma fíos; o vicio da raza lévanos 
lonxe do lar, da terra mesma que nos dou a forza sen que en ningu
res atopemos acougo prás nosas tristuras; e cando cansos da loita 
non podemos ir adiante, sempre ternos o camiño de volta que turra 
por nós cunha forza mistereosa. E na volta ó lar énchense os nosos 
desexos. Os galegos non ternos a luz da espranza diante de nós, 
témola detrás de nós , enriba do pazo ou da chouza onde nascemos. 
As miñas raíces non son fíos; son chicotes que non me deixan tan 
xiquera saír da terrados meus avós». Por desgraza a guerra obrigou 
a Castelao a deixar a súa terra e non puido sentir a ledicia da volta ó 
fogar, somentes de mono pode acougar na súa terra. 

29 de outubro de 1995 



ALGO DO SOL NO NOSO CANTlGUEIRO 
É A GRAN LUM!NARLA QUE NOS QUENTA 

O sol é a gran luminaria que nos quenta e ten nome de 
varón, chámase Lourenzo, e a lúa , Florentina. A xente comenta con 
clesprezo a viaxe nocturna da lúa, inda que o disimule o cantar: 

O sol chámase Lorenzo 
e a lúa Florentina, 
Florentina anda de noite 
e Lorenzo anda de día. 

O sol un día, pero somentes un día , falta á súa seriedade, 
quizais pensando que non o ven bailar; por iso son moi poucas as 
persoas que ven a misteriosa danza do amencer da festa de San Xoán: 

Mañanciña de San Xoán, 
mañanci11.a a máis ganida, 
que baila o sol cando nace 
e ri cando marre o día. 

Non faltan os que dicían que vian bailar o sol, eran poucos, 
pero había algúns e tamén había quen escoitara dicir a vellos mariñei
ros, verdacleiros lobos ele mar, que no atardecer algúns ouviran renxer 
o mar afastado nos inLres da baixacla do sol no atardecer. Os romanos 
«viran con relixioso houor a posta do sol no Océano». O cantigueiro 
ten unha das cantigas máis belas para relatar a viaxe de tocios os días: 

fa¡ son sol, ti e- la sombra, 
c¡uen dos clou s será máis firme? 
fa1 como sol a buscarle 
ti como sombra a Juxirme. 

As mozas cl outros tempos fuxían do sol por non querer estar 
morenas por temores especiais que xa ninguén lembra ; do temor 
saía a demostración da causa ele ter esa color: 

Anc¡ue che son moreniña, 
anc¡Lte che son morenii'la, 
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anque che son moreniiia 
éche do sol que me queima. 

Palas catro témporas 

A finura da costureira destacaba pola cor do rostro , sen 
queimadura do sol por ter que facer os traballos nas leiras coidando 
dos froitos sen ter máis que un sombreiro de palla, que atinguían 
moitos lugares, o chamado san Cosmeiro. Podían verse mozas moi
tas veces cun pano pola cara como defensa para o sol por non levar 
semellantes traballos co tornasol. A costureira pon un garbo especial 
no canto de louvanza do oficio: 

Dios llo pague a miña nai 
que me puxo a costureira, 
vén a chuvia non me molla, 
vén o sol e non me queima. 

O oficio era visto como de traballo moi levadeiro ó par de 
quen tiña que sachar o millo: 

Costureira bonita 
¿ti que fas polo vran? 
Eu sachando no millo 
e ti coa agulla no man. 

Tamén se queixa a moza que foi cualificada de moreniña, 
adxectivo que a entristece: 

Chamáchesme moreniña 
á vista de tanta xente, 
agora vaime quedare 
moreniña para sempre. 

O sol tamén entristece cando está acompañado da chuvia 
miudiña que non ten forza para tapar a luz e impedir chegar o sol á 
terra. Por ser fenómeno moi raro a superposición, fai del un poder 
ruín principalmente para a parella que case con semellante tempi
ño , pois a xente pensa que casa unha filla do demo, e a moza quéi
xase pola caída do orballo: 

O día que eu me casei 
saíu o sol e orballou, 
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válame o Dios do Ceo 
que mal casadifl.a vou. 
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Non debía ser crenza xeral porque en moitos sitios fan burla 
ó redor do tempo de comer, principalmente se hai papas de arroz 
nas sobremesas. Esta chuvia soleada debeu deixar de ter valor hai 
máis de medio século. O sol Len sempre a estima para o tempero dos 
froitos e o amparo ele beleza de calquera recanto da nosa terra, como 
podemos reparar nesta cantiga: 

Eu non quera ver tristeza, 
quera o sol á miña beira; 
onda a sombra o pan non crece 
nin dá rosas a roseira. 

O pan é o centeo, o pan de máis consumo deica que chegou 
o millo e quedou o miúdo para pitos e paxaros engaiolados. Tamén 
o sol vale para explicar os roáis grandes misterios, como se explica 
na cantiga da Lanzada: 

Miña Virxe da Lanzada, 
miña Virxe lanzadeira, 
éntralle o sol pala porta 
e sáille pala vidreira. 

A cantiga non se refüe ás misteriosas ondas do mar salgado 
e outros costumes que se desenvolven en cenas noites do ano na 
marabillosa praia da Lanzada. O sol foi guieiro de traballo e de horas 
de troula amorosa conforme nos presenta un mozo namorado: 

Alwriéame candil, 
aluméame farol , 
quera estar coa miña moza 
deica que alwnee o sol. 

19 de novembra de 1995 



A LÚA E MAIS AS ESTRELAS DO CEO GALEGO 
O PODER EXTRAORDINARIO DOS ASTROS 

A lúa ten para moita xente un poder extraordinario; o refrán 
conta a chuvia que pode durar un mes: Lúa nova tronada, trinta días 
é mallada, e a poderosa luz que permite ler e ver na terra cousas 
miúdas: Cando o luar de xaneiro non ten compañeiro, vese a formiga no 
carreiro . Este refrán ten na súa contra os luares de agosto. Pero si as 
misteriosas influencias sobre as dúas fases da vida, a chegada e 
tamén a partida. Ternos preguntado a algún astrónomo e d.íxonos 
que non había constancia de ningunha manifestación nin do tempo 
nin da vida , e quedamos no cantigueiro: 

Ti eres irmán do sol 
e primo carnal da lúa 
e parente das estrelas, 
ti non tes falta ningunha. 

Das estrelas é o luceiro o que nos ten dado a emoción da 
chegada do día. Nas mañás que tiña que madrugar para ir de cami
ño viamos o luceiro subir por detrás do Seixo como se fuxira do sol, 
ó mesmo tempo que desaparecen as estrelas sen que nos chegue o 
tempo de contalas e levalas comigo para dispoñer da súa luz: 

Púxenme a contar estrelas 
e a botalas no sombreiro, 
e non puden contar máis 
dende que veu o luceiro. 

Lembro a noite que me amosou a lúa no seu observatorio de 
Lalín don Ramón Aller, o mellor astrónomo que entón había en toda 
a Península Ibérica, aínda tardaron en pór alí os pés os homes; pare
ceume que para gardar a poética f ermosura da lúa érame mellor 
recrearme no luar e facer da lúa a misteriosa luz que alumea o lugar 
que ten unha distante existencia. 

A lúa vai encuberta 
a min pouco se me dá; 
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a lúa que a min me alumbra 
nesta terra non estét. 
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No cantigueiro están os lugares a onde vai a xente nova , por 
isa van a Salamanca os mozos, a estudiantina, un moi vello conse
llo dicía para rematar unha discusión: O que queira saber máis que 
vaia a Salamanca, así figura o destino dun ser amado: 

A lúa vai enwberta 
con panos de seda blanca, 
amores que ben me queren 
traballan en Salamanca. 

Na astronomía popular hai estrelas coñecidas, que sen 
guiarse por elas comentan a súa posición de máis cedo ou máis 
tarde. Xa é tarde e o mozo pasou coa moza a noite enteira, a-í:nda que 
concede un pequeno espazo para durmir coa advertencia de que ten 
que madrugar para exercer o seu oficio: 

O Setestrelo vai alto, 
meniña, vaite deitar 
que che teño ben sabido: 
mañán hei de madrugar 

As fronteiras son liñas por onde pasan o contrabando, moi
tas veces de pequenas causas e de pouco valor, e o que se pode con
siderar máis curioso é a agudeza para pasar e tamén a de sorprender 
ó que pasa. A noite poida que de chuvia ou de lúa e o brillo das estre
las, os luceiros. A cantiga ten o seu verso de louvanza para cada un: 

Que bonita vai a lita 
na compaña dos luceiros. 
¡Vivan os contrabandistas, 
lamén os carabineiros! 

Estrelas e luares dan a graza da noite para ver o camiño aldeán 
sen engarros de fronteira . Sen lúa había que levar o farol para ir ó 
muíño e había que libralo ás seis da mañá. A lúa foi valiosa para a volta 
das festas, das ruadas do inverno, por isa a copla recoñece a ronda da 
mocidade nas noites de bo luar: 

Ai que noite está de lúa. 
Ai que noite de luar 
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Ai que noite está de lúa 
pró meu amante rondar 

Po/as catro témporas 

É a alta lúa a que rexe a saída do poeta latino cando marcha 
para o desterro e coma as ansias da súa esposa, que quere acompa
ñalo para ser no desterro muller do desterrado. Ternos camiñado 
moitas veces de noite e lembro a compañía da lúa no camiño des
poboado e vén á memoria a despedida por ser a hora do descanso: 

A lúa estase poñendo 
nos tellados xa f ai sombra 
eu vóucheme recollendo 
quédate con Dios, paloma. 

O namorado quería ver sempre á moza, e cando está lonxe 
agrádalle ver o lugar onde se encontra, pero a ausencia forma a 
mágoa da saudade, que mostra doadamente no seu cantar: 

Aparta loureiro verde 
deixa clarear a lúa, 
se non vexo a miña nena 
non vexo causa ningunha. 

É interesante a árbore, neste caso o loureiro, outras veces é 
a oliveira do adro ou o carballo, a que dá máis froitos, polo menos 
catro: landras, bugallos ou bugalliños, cocas e mazás do cuco. 
Ademais, cura misteriosos males o ciprés, a árbore de pazos e cemi
terios. 

26 de novembro de 1995 



ALGO SOBRE FEBREIRO 
OS DITOS ARREDOR DO MES MÁlS CURTO 

Febreiro é o mes máis curto do ano, como se indica na ma
neira de lembrar os días nos meses do ano: Trinta días ten novembro, 
con abril, xw1o e setembro; vinteoito ou vintenove ten febreiro e os demais 
teñen t1inta e un. O ano 1996 é bisesto, e terá 29. Son bisestos todos 
os divisibles por catro, isto é, os que rematan en catro ou múltiplo 
de catro -non sempre se cumpre a regra- , en virtude da reforma do 
calendario chamada reforma gregoriana, porque se fixo na época 
do pontífice Gregario Xlll , no ano 1582. Por levar un tanto desor
denado o tempo, houbo que suprimir 10 días e, para que non hou
bese confusión, nos días da semana pasaron do día catro de outu
bro , xoves, ó quince, venres . Para axustar mellar as causas non son 
bisestos os que rematen en dous ceros, por isa non foron os anos 
1700, 1800 e 1900. Agora é bisesto o 2000 por ser bisestos os divi
sibles por 400. Un dos especialistas dos calendarios foi o profesor e 
cóengo Xoán Pérez Millán. 

Na campiña teñen cena confianza en dous refráns que se 
aplican ó mes: Febreiriño curto, cos teus vinte e oito ou vinte e nove, 
se dLiraras máis catro non quedaba can nin gato, nin ratfüo no burato, 
nin corniños no carneiro, nin orellas no pegoeiro. É unha advertencia 
avisando do frío . Tamén o tempo se calcula pala Candelaria: Se a Can
delaria chora mitá do inverno vai fóra e se li está por vir. Pero non falta 
unha aclaración que mostra a realidade: Que chore OLt que non chore, ou 
que deixe de chora1; a milá do inverno es lá por pasar. É o día que casan 
os paxariños. 

A festa da presentación abrigaba, noutros tempos, a toda nai 
esperar corenta días; e pasado o número facía a entrada na igrexa a 
nai coa criatura no brazo e unha candea na man, agardaba que viñe
se o crego e, ó chegar, a nai axeonllábase e o sancristán acendía a 
candea. Rezadas as correspondentes oracións, erguíase a nai e o ere-
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go colocaba encima da cabeza do meniño a punta da estola coa que 
estaba revestido, e así ían deica o altar, onde estaba o Santisimo, e 
cunhas oracións remataba a purificación por este nacemento, colo
cando a candea no lugar da ofrenda cerca do altar. En tempos moi 
afastados a nai levaba nun cestiño unha ou dúas pitas. Na procesión 
que se celebraba en San Domingos de Bonaval a Virxe leva elegan
temente ben colocadas dúas pombas. É moi interesante a luz das 
candeas, que abenzoa o crego revestido, para alumear na igrexa e 
gardar na casa para pór na man dunha persoa agonizante. Esta can
dea lembra a visión de Simeón cando a Virxe levou o nena ó tem
plo. Nunha das oracións faise a solemne petición das candeas que 
levan homes e mulleres: «Abenzóase para uso dos homes e saúde 
dos carpos e almas por mar e terra e que dende o teu santo ceo e 
dende o trono da túa maxestade ouzas as voces deste teu pobo que 
desexa levalas nas mans cantándoche louvanzas e sexas propicio a 
cantos a Ti che piden e redimiches co precioso sangue do teu Fillo». 

Ademais da candea que recolles benzoada, hai mulleres na 
misa con varias candeas acendidas, cada unha responde a un fillo 
que morreu sen recibir o bautismo e hoxe, por esta luz que alumea 
entre tanto se celebra a misa, os fillos estarán vendo a Deus e as bele
zas do santo ceo. Parece que ten o seu apoio no canto: «Porque xa 
os meus ollas viran ó Salvador, quia viderunt oculi mei salutare tuum». 

O día tres é a festividade de San Brais, defensor da garganta 
e dos males que poden acompañar ás doenzas. En Santiago estíma
se como medio defensivo a todo mal comer un anaquiño de pan que 
foi benzoado na igrexa de San Paio ou na das Ánimas. Ademais para 
máis atención na de San Paio poñen unha candea acendida de dúas 
formando un U e poñéndoa na gorxa fan este rogo: «Que San Blas 
te libre do mal de garganta e de todo mal». É santo moi popular e 
figura en case todas as igrexas, celebrándose festas importantes en 
moitos lugares. 

O día 4 é domingo de septuaxésima ou fareleiro , en moitos 
lugares chámase borrallento. O nome fareleiro é por levar os mozos 
fardelos de relón formados ademais coa queila do muíño e feluxe e 
borralla, por iso se chama tamén borrallento. Semellantes pos espa
rexíanse coa man na roupa , na cabeza e, se é posible, na cara. Come-
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zan os burros, poden ser feítos a man ou a máquina, cualificando de 
mil maneiras de burramia a quen o recibe; pode ser impreso e pode 
facerse unha figura de pano, mánchase ben de xiz, colócase na pal
ma da man e dás lle unhas palmadas nas costas deixándolle pintada 
a roupa; e pode ser un trapo ou un papel que se lle colga nas costas 
e gritas axiña «e lévao, e lévao». 

O xoves é 'xoves de compadres' e o seguinte é o 'xoves de 
comadres'. Isto foi noutros tempos unha festa de importancia fami
liar. Os compadres entraban a formar parte da familia, tratábanse de 
vostede e o afillado dicía sempre «padriño e madriña», endexamais 
se dicía polo nome. Os afillados recibían a pascua, que era un mole
te pequeno de trigo. 

O segundo domingo é o de sesaxésima, corredoiro ou corre
dor, pola corrida do galo, corrida que se facía de moitas maneiras e 
que indica a copla do falar do galo: 

Aquel día tan funesto 
domingo de conedores 
que en quitándome a cabeza 
me comerán os señores. 

En moitos lugares había este domingo os cichotos que usa
ban os rapaces para mollar as mulleres. Usaban cichotos feítos de 
cana da vasoira cun émbolo que se axustaba con estopa. Algunha 
vez aparecía alguén cunha lavativa ou mruda . Había desaforas como 
obsequiarás mozas que estaban nun balcón tirándolles ovos chocos , 
pero tamén habia os que tiraban bombóns, ou esencia dentro da 
casca dun ovo. 

O domingo de quincuaxésima é domingo de antroido, ó que 
segue luns e man s de Entroido. Son os días da androlla, da cachei
ra, das flor s e das filloas . Os dicires da poesía de tales xornadas son 
sinxela parlamenta da comida: 

Cacaracá 
ponte napa, 
fai un bolo 
no comas todo, 
cleixa w 1 bocado 
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pra martes de antroido. 
Adiós martes de antroido, 
adiós meu amiguiño, 
deica domingo de Pascua 
non probarei máis touciño. 

Palas catro témporas 

Esta era a realidade, durante toda a Coresma non se proba
ba a carne; menciona o touciño porque a carne que se consumía era 
a de parco. 

4 de f ebreiro de 1996 



ENTROIDOS DE HAI MÁIS DE CEN ANOS 
A HISTORIA DE URCO, UN FEROZ ANIMAL 

Pontevedra é unha ci.dade de moi ledos pasatempos forma
dos en serias tertulias e de moi. serios personaxes. Hai cento vinte 
anos, en [ebrei.ro de 1876, un pontevedrés di.sposto a resucitar per
sonaxes lendari.os, don Andrés Muruai.s, disfrázase de feroz animal 
totalmente descoñeci.do, arrastrando cadeas e ouveando longo e do
lorido como raposa montesía na noite estrelecida. Ouviron o paseo 
e, sen saber quen era, moi axiña descubriron que era descendencia 
dun mitolóxico personaxe chamado o Urco, o can do Urco , figura 
que vai entrar na farsa carnavalesca. 

O Urco ou Huerco era un monstro xigante segundo Patronio 
e para San Isidoro trátase de Plutón e Caronete; para Nebrija era o 
Deus do lnfemo. Don Xosé Filguei.ra Valverde explica a presenza do 
Urco na Fiestra valdeira de Rafael Di.este, onde o Noguei.ra explica que 
«viría sendo can do inferno». Sempre se considera como algo do 
outro mundo, o can do Urco era o «can da ultratumba». Era o can 
que pasaba todas as noi.tes por diante do muíño da Portapresa ás doce 
en punto. Non ladraba nin rastreaba, ía apurado e a xente colleulle 
medo e dixo que era cousa do ouLro mundo. Era nos tempos da nosa 
mocidade e percurei non pasar só por cerca daquel muíño. 

En Asturias é como 'a visión' na nosa terra, sombra dunha 
persoa que se presenta como premonición da morte. Canto se escri
biu do Urco teno recollldo o paLriarca das leLras, xa citado, o noso 
amigo don Xosé Fernando Filgueira Valverde. 

O bo humor ponLevedrés formou ó redor do vello Urco un 
novo Entroi.do do que se escri.biu toda a súa histmia: Reinado y 
muerte del Urca. Curioso folleto en cuxo prólogo pode lerse que o 
Urco era «Un feroz animal capaz de tragarse de un sólo mordisco 
veinte sacos de calderilla con la misma facilidad con que un burro 
se traga dos granos de cebada; y ya que de burro hablo, diré que el 
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Urco fue considerado como uno mayor que la burra de Balaam y 
que hablaba como ella». Pero non faltou quen dixo que era un po
deroso monarca , hoxe sería un extraterrestre que baixaría da Nebu
losa de Orión, poño por entroido máis ou menos grande, pero o 
Urco viña saudar os Helenes, os veciños da Bella Helenes, e así o viu 
o grande artista Agustín Portela xusto chegando ó peirao da Mou
reira . Comeza a festa co Bando de Teucro, o fundador, claro está, 
para que coñeza toda Pontevedra e os seus arredores a festa que se 
vai facer. Isto di o Bando de Teucro: 

Nos, Teucro, el gran descendiente 
de Adán y de Doña Urraca, 
conocido entre la gente 
de camelo y de sonsaca 
como el hombre más valiente. 
Nos , el insigne Varón, 
encubridos de encubiertos, 
profe sor de violón 
curador de desaciertos 
y de males de ... corazón. 
Ilustre y condecorado 
con Calva1ios y con Cruces 
que en campo abierto ha ganado, 
por convertir avestruces 
en grandes hombres de Estado. 
Señor de cazo y caldera, 
soga y cuchillo de monte, 
vizconde de la Quimera, 
duque de la Quiticlera 
y marqués del Orizonte. 
A vos ... los que las desgracias 
tenéis de existir aún 
en este siglo de bolas 
y escasísima virtud, 
en que al mismo Urca, 
cualquiera costurera habla de tú. 
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Facía falla un cronista e o cronista foi Larfín Larafullán. O 
ilustre escritor Rogelio Lois foi o que pronunciou o Discurso Plágico
-Funébrico, pronunciado en el entierro del Urca por Sial Oilegor, indivi
duo del gran comité estomacal del Miércoles ceniciento de 1876. O lema 
do discurso [oi: Nascetor Ureas de imaginacionem traviesam et potuit 
traere disgustos mayusculorum. 

O Bando do fundador tiña a localidade e a data en que fai 
saber o que se ordena no Bando, e dío con estes versos: 

Dado en la noble ciudad 
de qLte he sido fundador 
en el siglo más falaz, 
maligno y murmurador 
que acuerda ningún rapaz. 
Siglo que a todo se atreve, 
en que cualquiera arma un cisma 
por el capricho más leve 
y en que se rompen la crisma 
doce y siete diecinueve. 

Ternos comentado este carnaval tan interesante que se repe
tiu varios anos; o primeiro, o do ano 1876, ten o epitalamio dedica
do ó Urco: 

El feroz Urca aquí yace 
con más vientre que un delfín, 
el mundo se satisface 
borrando el ResqLliast in 
y dejando sólo el pace. 

Hai outros enLerros famosos, o enterro de Ravachol, o loro 
máis parlador que tivo don Perfecto Feijoo, o creador dos Coros 
Galegas, o farmac ' uti o da Botica de la Peregrina. A despedida faise 
con pareados en canto gregoriano sinalando o pesar pola súa morte, 
a residencia e cargos que podería atinxir se vivise agora: 

Morreo o loro do botica1io 
e quedoLt moi triste o vecindario. 
Pontevedra chora con pena 
dende a Oliva á Michelena. 
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Se Ravachol vivira no presente 
de seguro chega1ia a Presidente, 
tanto Jalaba este animal 
que hasta poido chegar a Concellal. 
Ravachol f oi o primeiro 
que quixo ser Conselleiro 

Palas catro témporas 

E lembremos tamén o enterro da sardiña en Lugo. Refiren en 
cuartetos, con repetición do segundo verso e rima de segundo con 
terceiro e quinto , o sentimento das amas de casa e dos gatos: 

Están las amas de casa 
tristes y mudas (bis) 
al quedar la Cuaresma 
sin cabezudas. 
Quedó el gato mohíno 
en la cocina (bis) 
al no ver en el plato 
a la sardina. 

Poeticamente dirán que con isto termina o Carnaval. 

25 de febreiro de 1996 



FESTAS E REFRÁNS SOBRE O FLORIDO MES DE MAIO 
A PRIMAVERA E OS COSTUMES GALEGOS 

Debemos comezar co dito do refrán: Marzo ventoso e abril 
chuvioso traen a maio florido e Jermoso. É xusto o refrán na presenta
ción do mes; pero na miña aldea o nome era un indicador de traba
llo por ser o mes da labranza das leiras para a sementeira do millo 
e, precisamente, para facer a labranza viñan á casa moitos emigran
tes que estaban traballando en diferentes lugares de España ou 
Portugal. 

Festas especiais 

O traballo tivo tamén festas especiais, das que chegaron ós 
nosos días as representacións de cúpulas máis ou menos cónicas, 
moi modificadas nos derradeiros anos buscando semellanzas de 
canastros, hórreos e outras formas roáis ou menos curiosas e tendo 
en conta que é festa ó redor da sementeira. Festa de orixe remota e 
de capital importancia , quixera saber qué representa o maio, tendo 
ademais en conta que van roubar a unha propiedade allea, iso é 
facer un roubo, e o roubo en si estará dentro do misterio grandioso 
da sementeira? O verso relata o feíto: 

Para Jacer este maio 
tivemos qLte ir a roubar 
o fiuncho e mai as flores 
a harta de Ferradás. 
E veu Ferradá 
detrás de nós; 
e nós, corre que te corre, 
votamos A de Dios! 

Fenadás, o dono da horta, sae perseguindo ós rapaces que, 
temen do uns golpes, gritan: A de Dios!, para quedar protexidos, e 
Ferradás xa non volve preocuparse por semellante roubo. 
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Ben-Cho-Shey durante moitos anos dedicouse a percorrer os 
lugares onde había maios e facer fotografías . Un ano que chovia bas
tante foi a Marín e denunciárono dicindo que levaba unha casete co 
canto da Marsellesa. Observado o seu coche pala autoridade com
petente en Vilagarcía resultou que o auto de Ben-Cho-Shey non tiña 
instalación para facer soar música. Entristecido por semellante feito , 
o musicólogo deixou o seu estudoso costurne. 

Pode ser un mozo nalgúns lugares quen representa ó maio 
cuberto de follas ou de ramallos e fai o que lle mandan: 

Levántate maio 
que moito durmiches, 
pasou o inverno 
e non o sentiches . 

Ten o florido mes dous días que son o terror das leiras a 
viñedo , cerneo e trigo palas xeadas que fan perder as anadas e 
corresponden ós nomes de crucete e miguelete; había aldeas de moito 
viñedo onde se celebraba unha misa a San Miguel pala protección 
do santo . Non se pode esquencer o tempo no día da Ascensión. O 
bo tempo daba moito valor ás feiras , que podían ser tan importan
tes como as do Apóstolo. 

O mourón 

A chuvia prexudicaba a feira e mais os trigos , que criaban o 
mourón, que atinxiu rnoi forte valor económico. Na literatura popu
lar destacan tres xoves dos nove do naso calendario: 

Temas tres xoves no ano 
que reluman máis que o sol: 
Xoves Santo, Corpus Ciiste 
e o Xoves da Ascensión. 

Ternos que destacar os feitos do maio humano que come e bebe: 

Velaí vén o maio 
que maíño é, 
séntase á mesa 
ou come de pé. 
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Velaí vén o maio 
pala Porta do Camii'w 
vén moi colorado 
ele beber un vaso de viña. 
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En Santiago ternos que destacar os roubos e as persoas 
encargadas de facelo, parece que son mozas: 

Velaí vén o maio 
palas Roelas abai.xo, 
velaí vén o maio 
ele roubar un refai.xo. 
Velaí vén o maio 
palas Roelas arriba, 
velaí vén o maio 
de roubar unha mantilla. 

As galas de vestimento que rouban, as que o fan deben ser 
rnaias. Agora o home roubador: 

Velaí vén o maio 
pala Porta Faxeira, 
velaí vén o maio 
ele roubar unha monteira. 

O maio sabe comentar os feítos da autoridade e á mesma 
autoridade. Hai máis de medio século, na praza de touros de Ponte
vedra, o rnaio comentou esta copla: 

O naso gobernador 
nin é alto, nin é bai.xo, 
nin é malo, nin é bo; 
parece u 11. rel ó parado 
clen.tro cla Diputación. 

Unha das obras rnáis comentadas foi a rotonda da Alameda 
pontevedresa. A crítica máis forte foi contra os dous leóns, que a 
pesar de ser de pedra fuxiron e o rnaio entristecido comentou a súa 
ausencia: 

Da rolan.da da Lameda 
xa ftLXiron os leóns, 



248 

cleixaron catro fillii'ios 
que parten os corazóns. 
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Pero tamén comentan as obras ben feitas, como o lousaclo 
das prazas ou a retirada dos coches: 

Pala contra arreglaron 
a nasa Praza da Verdura 
e cleixárona ele peclra 
que parece a Jermosura. 
Á vella Praza do Teucro 
tamén lle chegou o día, 
quitaron ele alí os coches 
polo da monumentalía. 

26 ele maio ele 1996 



ALGO SOBRE O MES DE SANXOÁN 
ESTAMOS NOS DÍAS DE MÁIS HORAS DE SOL 

Estarnos no mes de sanxoán, o mes do solsticio, dos días de 
rnáis horas de sol; polo reloxo da hora solar sabemos que: En sanxoán 
as nove con día dan. É o mes dedicado á deusa Xuno, filla de Saturno 
e da Terra e esposa de Xúpiter. Na zona mariñeira é un mes moi esti
mado polo valor das sardiñas: En sanxoán a sardií'la pinga no pan. 
Tamén o refrán fixa a luz, a claridade: Marzo ventoso, ab1il chuvioso, 
maio pardo e sanxoán claro son as mellares regras do ano. 

No calendario festivo aparece moi destacada a festa de Santo 
Antonio, un santo de orixe galega, como ten indicado moi ben don 
Xosé Fernando Filgueira Valverde: seu pai chamábase Martín 
Sullones, natural do bispado de Tui, e a nai Teresa de Tavera. O 
santo nace en Lisboa o ano 1195 , por acompañar seu pai ó conde 
de Lemos nas milicias para a campaña de 114 7. Filgueira cita a obra 
histórica de donjuan Pallares y Gayoso: Argos divina. Nuestra Sefwra 
de los Ojos Grandes . Está claro que o milagreiro Santo é portugués 
aínda que lle chamen Santo Antonio de Padua. 

A imaxe de Santo Antonio figura en igrexas e capelas, inclu
so en casas particulares, lembramos entre os escultores imaxineiros 
de santos a José Gambino, de antepasados italianos que foron por
tadores das novas manifestacións artísticas das escalas da súa terra, 
de onde viñeron tamén imaxes. É o Santo quizais máis popular en 

alicia, requirido sempre para descubrir o lugar das causas perdi
das. A festa debe celebrarse o dia trece deste mes por ser a que figu
ra no calendario , pero hai lugares onde a parroquia ten sinalada 
outra data por propia comenencia. É santo casamenteiro. Rosalía 
comentou o cantar popular de quen desexa un home por moitos 
defectos que teña: 

San Antonio bendito, 
dádeme un home, 
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anque me mate, 
anque me esfole. 
Meu santo San Antonio, 
daime un homii'lo, 
anque o tamai'lo tei'la 
dun gran de millo. 

Po/as catro témporas 

Quero destacar que, entre as moitas cousas que é unha 
muller sen home, é «pau viradoiro». O pau viradoiro é un pauciño 
dereito, de urce, que se garda dun ano para outro para darlle a volta 
ás tripas do porco na época da matanza. Tomei nota del no intre que 
o ouvín a unha muller nun grupo que esperaba o autobús de Calo, 
e figura con estes lamentos: 

É corpii'lo sen alma, 
festa sen trigo, 
pau viradoiro 
que onde queira que vaia 
troncho que troncho. 

Unha moi curiosa petición dunha casada e a resposta inme-
diata do marido: 

A muller. .. 
Sei'lor San Antonio, 
cléame outro marido, 
porque este que teño 
non darme comigo. 
O home ... 
Sei'lor San Antonio 
dígalle que minte 
que durmo con ela 
pero non me sinte. 

O fundamental era ter un home, por iso non repara no trato 
que lle vai dar: 

Mandaime un home 
que me trate ben 
e se me trata mal 
mánclamo tamén. 
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En Augasantas de Cotobade a imaxe ele Santo Antonio é a 
máis corpulenta da xurisclición . A pesar do seu corpo non cleixou 
nunca ele saír nas procesións, sen que ninguén mostre cansazo; é o 
que se pon de casamenteiro: 

San Anlonio de Augasantas, 
casamenteiro das vellas, 
porque non casas as novas? 
que mal che fixeron elas? 

No cantigueiro cada lugar ten o Santo na súa especialidacle. 
O da Caeira parece ser o que atende as cantoras; son as que beben 
o viño . Se cantan os homes sería ó revés: 

San Antonio da Caeira 
ten unha pipa no monte, 
as mulleres beben vü'io, 

os homes auga da f onte. 

O topónimo da seguinte cantiga ten todas as localidades que 
alegremente lle parecese ó grupo que cantaba e sabía de mozas casa
cleiras. Tamén pode ser un nome, un topónimo que non teña reali
dacle xeográfica ou o lugariño que vai quedando sen xente: 

San Antonio de Guerellas, 
avogoso das patacas, 
casamenteiro das nenas: 
cáseme as miñas rapazas. 
San Antonio de Masíde 
onde se arrea bandeíra; 
vamos eu e ti , menil'ia, 
comencemos a primeira. 

As clúas cantigas mostran a súa extensión por Galicia 
acliante; trátase clunha «ruada» nunha aldea de Cotobacle. Como 
gardador do gando recibe gran canticlade de exvotos como ofren
da pola atención que o Santo tivo para os animais polos que pre
gou o seu clono : 

San Anloni.o garde o gando 
no medio daq Lrela veíga; 
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os becerros Jan as papas, 
as vacas Jan a manteiga. 

Palas catro témporas 

As papas en moitas aldeas de Galicia era a comida para o 
almorzo e para a cea. Estaban feitas con leite, auga e fariña de millo 
ou centeo . Moi rara vez botábanlles uns poíños de azucre moreno , 
que era o azucre dos comezos de século. 

9 de xiiño de 1996 



Ó REDOR DO SOLSTICIO DE VERÁN 
A TRADICIÓN DE SAN XOÁN SEGUE VIVA 

Repetimos as catro divisións do ano: dous equinoccios, nos 
que son os días e as noites iguais, e dous solsticios: o de sanxoán, 
de días máis longos, e o de nadal, de noites máis longas e días máis 
curtos. Ten a noite de San Xoán o máis interesante conxunto de 
temas de grande interese antropolóxico. Primeiro a auga para lavar
se antes de nacer o sol, podendo ser auga de nove fontes que hai no 
Santuario das Ermidas en Antas (concello da Lama), Pontevedra. Na 
carballeira onde está o Santuario hai unha imaxe da santa ó lado da 
fonte con esta indicación: 

Na metade deste monte 
a Virxe Santa apareceu 
ó ladiño desta Jonte. 
Están postas as curas 
dos faltos de ouvido e mo ben 
para mañán de San Xoán: 
Se os teus ollas teñen mal 
ven lavalos nesta Jonte 
unha mañán de San Xoán. 

O romance esco lle para princesa a flor da auga, que 
corresponde á auga que recolla a primeira persoa que chegue á 
fonte. Se a fome é horizontal ten a correspondente pucharca, a 
flor é a qu forma a capa superior. Foi de moita atención a auga 
de ro as , auga que cunha manchea de rosas de sabugueiro e de 
rosas collidas nun comareiro ou nun prado e colocadas na auga 
que dan a serenar toda a noite e de mañanciña se reparte e lávan
se todos coa auga das rosas . 

Un delicado obsequio: a unha moza regalábanlle un floreüo 
con buratos e en cada burato unha planta de alecrín, como indica o 
cantigueiro portugués: 
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ó alwim rei das ervas, 
Quem te dispos no caminho? 
Quantos passam e nao passam 
Todos tiram seu raminho. 

Palas catro témporas 

A rosa e o cravo teñen a súa loita polo número de follas de 
cada un; loita por competir co alecrín, como indica o cantigueiro: 

A rosa tem vinte folhas, 
O cravo tem vinte e uma, 
Anda a rosa em demanda 
Porque o cravo ten mais wna. 

A noite permite as misteriosas viaxes das bruxas, é preciso 
pechar todas as entradas para tomalas da cociña, a onde se dirixen 
para deixar o leite cheo de porcallada. A chave que toma é a rosa 
collida no rosal das sebes que cerran as coidadas hartas familiares. 
Cada burato ten que ter a súa rosa: a pechadura, o poleiro, así, cada 
burato unha rosa . Xa non entran as meigas na casa. 

Cúmprese esta mañá o gran misterio da danza solar. Non a 
verán todos por ser danza misteriosa. Tampouco ouvirán todos a ri
sa, verdadeira gargallada, do sol cando remata o día: 

Que baila o sol cando nace 
e ri cando marre o día. 

Esa é a historia dunha mañá, somentes esta que o romance 
lembra para que a recordemos: 

Mañanciña de San Xoán, 
mañanciña a máis garrida. 

Ternos que lembrar o roubo simulado. Collíanse os carros e 
levábanse deica preto da igrexa ou do punto máis transitado. Os au
tores eran os mozos e percuraban sacalos sen que os danos se deca
tasen do roubo. Entraba tamén no roubo o adival, as grades e as can
celas. Os traslados das causas eran feitos con atención co obxecto de 
que non rompese causa ningunha. En Portugal e no Brasil hai o cos
tume de lavar a imaxe de san Xoán para conseguir un favor do santo: 

Peguei no meu Sao joao, 
Levei-o para o jardim, 
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Lavei-o ele pes e méios 
Em aguinha de alecrim. 
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Non para co baño que dou a pés e mans de san Xoán. Agora, 
a estima para o episodio do río Xordán, onde tamén se lava a cami
sa, como indican as cantigas: 

Quem quiser ver maravilha 
Chegue-se ao ria ]ordao: 
Verá Cristo de joelhos 
Baptizando-o Sao ]oao. 
San ]oéio das barbas nl(;:as 
Temo len(;o de ouro fino 
Lavado nas augas santas 
E enxuto ao sol divino. 

Elemento importantísimo é o lume, a fogueira que se fai 
pedindo causas: causas rompidas, táboas vellas e coller podricos das 
carballeiras, tamén daban monllos de colmo e levan para a cachare
la calzado vello e gomas para escorrentar co mal cheira as cobras de 
peno das casas. 

A cacharela é unha luminaria sacralizada, como nos mostra 
o dito dos que saltan a fogueira: 

Salto a cacharela ele San Xoán 
para que non me morda caclela nin can. 

Recordo os versos das fogueiras de San Xoán que valían para 
xogos de rapazas nos colexios: 

Baila nii'la, baila niiia, 
baila, baila, tu galán: 
pasad es ta noche alegre 
que es la Noche de San juan 
y los Juegos desde lejos 
sus reflejos nos darán, 
las montaiias coronado 
llameando se verán ... 

No ano 1936 había desexo de facer unha fogueira no Castro 
de Ribela pero foi fácil persuadilos ele que non podía facerse por non 
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se defender do perigo do lume en semellante lugar. Para saber a 
forza de cariño do pretendente quéimase un xunco verde na noite 
de San Xoán ; o lume como dirimente: 

Dizem que me queres bem 
Inda o hei-de experimentar 
Na noite de Sao ]oao 
junco verde hei-de queimar. 

Hailles que ter moito medo ás néboas cun chovisqueiro, a 
me1i i'ia que fai mal: A merifia de sanxoán talle o viña e non dá pan. O 
pan é o de centeo. O de millo é a brona ou pan de millo e o de trigo , 
de trigo , ou pantrigo . 

23 de xufio de 1996 



LEMBRANZAS DO CAMIÑO E CAMIÑANTES 
O MONTE DO PICO SACRO (OU SAGRO) 

Todos os camiños teñen cenas referencias : un lugar, unha 
morada soamente, incluso unha casa deshabitada como pode ser 
unha antiga casa de peón camiñeiro, un río ou un monte, e deste 
monte queremos falar agora: o Pico Sacro ou Sagro. Un monte de 
feitura clásica e inconfundible, pola súa altitude é visible dende 
lonxe polos vellos camiños que veñen dar á cidade santa, onde se 
gardan os restos do Santo Apóstolo, Santiago. Preto de Palas de Rei 
hai un lugar que se chama Rosario. 

O topónimo é un ha atención ó peregrino que vén para San
tiago que pode dicir: Peregrino son e para Santiago vou. E dende a 
cima divisoria de augas vese o Pico Sacro, e tamén dende o camiño 
lugués e o mesmo se pode ver desde o camiño ourensán. É unha 
montaña sagrada, unha cima montesía que cura cenas doenzas. 
Chamouse Monte Ilicino, nome que indica derivado das árbores, 
das aciñeiras que cubrían o monte. Foi lugar santo dos celtas, onde 
terían algún templo que lago foi cristianizado por ser o lugar a 
onde viñeron os discípulos do Apóstolo, enviados pola raíña Lupa, 
os boiciños para levar o carro portando o Santo Apóstolo. Os discí
pulos levaron os bois e trasladaron o corpo que estaba nunha sepul
tura provisional porque non lle permitían levalo sen saber o sitio 
fixo e levárono para Libredón, palabra que, segundo dicía o sabio 
Amor Ruibal , quere dicir torre ou defensa dun camiño. 

López Ferreiro escribe «os nosos aldeáns supoñen no Pico 
Sagro ceno poder e eficacia extraordinarios; si é que en algúns sitios 
cando se ven aflixi.dos de algunha doencia, suben a un lugar alto 
dende o que poida descubrirse o prodixioso monte, e o saúdan con 
istas verbas: 

Picosagro, Picosagro, 
sáñame este mal que eu traigo. 
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O cerimonial esixe ademais que se leve unha codia de pan e 
que se deixe no sitio desde onde se saúda ó Picosagro». 

Murguía recolle a petición completa para unha determinada 
doenza e dan a razón de que pasaran tantos episodios no monte 
Ilicino, a visita dos enviados da Raíña Lupa, a xugada que prende
ron e levaron para facer o traslado nun carro tirado por esa xugada. 
Serían todos bens da viúva rica que remataría dando tamén terra 
para facer a sepultura preto do camiño que chegou ós nosos días. 
Velaquí o dito de Murguía: 

Pico Sagro, Pico Sagro, 
Que te consagrou o bendito Santiago 
Con seus bois e con seu carro 
Líbranos deste fago airado, 
Pala intercesión da Virxen María 
Un Padre Nuestro e un Ave María. 

A denominación de Pico Sacro figura na relación do bispo 
de Lugo S. Odoario, poboador de varios lugares, entre os que figu
ra Marrazos, preto do Pico; tamén o ano 914 obispo Sisenando fai 
unha doazón a San Sebastián do Pico, escritura que foi transcrita 
polo P Yepes no tomo IV da Crónica General de la Orden de San 
Benito. Tamén foi atendida polo mosteiro , que desenvolveu a súa 
vida dende antigo deica o Renacemento. Queda agora a capela onde 
se celebran as festas. Para defensa de camiños e propiedades o arce
bispo Fonseca levantou na cima un castelo que desapareceu e non 
quedou nin unha pedra. O cuarzo é o ouro dos nosos días e parece 
que está en explotación. As lendas gardan tesouros e camiños lon
gos e moradas dos mouros. 

Comezamos coa mañá, que xa choveu e vai saíndo o sol por 
entre as nubes. Estamos cliante da igrexa románica de Santa María 
do Cebreiro cunha excursión de alumnos do Instituto de Lugo e 
contamos o Santo Milagre. Unha mañá de inverno con neve e xiada 
un veciño do lugar da Barxa Maior, un tanto afastado da igrexa, viña 
sempre á misa , e esa mañá tamén veu. Chegou un pouco tarde e 
o celebrante xa pasara a consagración. Ouviu o barullo de limpar o 
calzado e mirou ó mesmo tempo que pensa , total para ver un cacho 
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de pan e un pouco de viño. Cando volveu a vista o pan era carne e 
o viño era sangue que caía a cachón do cáliz. A lenda engade que 
oficiante e veciño morreron mdña e foron enterrados no mesmo 
lugar. A reforma que se fixo no interior da igrexa puxo ó descuber
to un enterramento onde sinalaban os veciños. Este é o noso Santo 
Grial, que Cabanillas canta con estes versos: 

Medianoite por filo, cando o galo cantaba, 
Rei. Artur ós seus nobres deste xei.to jalaba: 
«El Señor foi servido, descendo do seu trono, 
encher de craridade as trevas do meu sano 
e f aguerme mandado de que os limpos de mal 
terán de ir, penitentes, conquerir o SANT GRIAL, 
o cáliz do misterio, a copa milagrei.ra 
onde a tráxica noite da Cea Derradei.ra, 
ardendo en lume sagro, aceso pal-o amor, 
sua sede de marti1io apagóu El Sefwn>. 

Estamos por enriba dos mil metros de altitude, con abrigos, 
con casas sen variar o seu feitío dende os primeiros asentamentos, 
as pallozas, nas que moi ben distribuídos estaban persoas, vacas, 
ovellas e cabras. 

Pasamos Triacastela, lugar simbólico no Camiño Xacobeo 
con evocacións do pasado, as altas cimas baixan sen grandes relan
zas deica o estreito val. Baixamos deica Samos, que se chamaría pri
meiro Sámamos, verba celta que segundo frei Martín Sarmiento sig
nifica lugar onde un grupo de xente vive en oración. Sería na época 
de san Martiño Dumiense e chega ós nosos días con certos cortes 
causados por trem ndos pasos históricos; poden observarse tres 
estilos: gótico, renacemento e barroco. Nas aforas, a capela mozára
be do Divino Salvador ou do Ciprés . O máis grato recordo dun dos 
frades máis ilustres, frei Benito j erónimo Fetjoo. Leva o seu nome o 
claustro e no xardín claustral está a estatua que o representa, obra 
de Francisco Asorey. Cabanillas no libro Samas comeza o seu empra
zamento con estes versos: Nun fonda! da Galicia bretemoso e labrus
ca,/ ecoante de brados, sartego vougo e fusco,/ recóndito, esquecido, de 
estreitos oLtrizontes,I murado a todos ventas por penedos e montes/ onde 
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ouveaba o lobo famento e sanguiñoso/ e aniñaba antre estripos a camada 
do oso/. .. Camiño adiante, Sarria, vila histórica da que ternos falado. 
Barbadelo e Portomarín coa ponte para pasar o Miño. Lernbrarnos a 
capela nos últimos arcos da ponte , a igrexa obra do Mestre Mateo ou 
dun discípulo , hoxe trasladada ó novo Portornarín. Pasarnos á 
esquerda de Vilar de Donas, Palas de Rei e Leboreiro; ó cruzar o río 
Furelos estaba o denominado Xacobe, unha casa que atendía ós 
peregrinos moi relacionada con Melide, unha vi.la moi importante. 
Boente, e pasando o río Iso o Hospital de Ribadiso da Ponte. Arzúa, 
Ferreiros e Lavacolla, onde, nas augas do regueiro que pasa cruzan
do o Camiño, algúns peregrinos lavábanse para subir a costa da 
Rexedoira . Subindo esta costa cantan que o derno enganou a san 
Marcos, que viña saudar a Santiago. O demo camiñante comezou a 
falarlle de pobos e pausadas, san Marcos preguntoulle se faltaba 
moito para Santiago e o demo díxolle que tería que andar máis do 
dobre , Santiago -dixo- está no cabo do mundo, e san Marcos fixo a_ 
capela e non se decatou que Santiago estaba pretiño . 

4 de agosto de 1996 



NO ENCANTO MONTESÍO DAS ERMIDAS 
UN HA DAS GRANDES ROMARíAS DE PONTEVEDRA 

As Ermidas, un dos santuarios de amparo ó emigrante, é 
tamén coñecida co nome de Fonte Santa palas nove fontes que 
teñen a Virxe á súa beira , como indican estes versos: 

Na metade deste monte 
a Virxe Santa apareceu 
ó Iadiño desta f onte. 

Alí están as nove fontes e ó pé deste gran manancial está 
como formal testemuño unha imaxe da Virxe. Un letreiro indica o 
nome do lugar: B.R.S. Axeitado recreativo no monte ceo as Ermitas. 

O santuario pertence á parroquia de Santiago de Antas, no 
concello da Lama. Debeu ser un amigo lugar de culto ás augas, foi 
cristianizado e deu lugar a unha das grandes romarías da provincia de 
Pontevedra. As augas figuran como curativas de doenzas especiais, 
como para curar mal de ouvidos e principalmente para as atencións e 
curas da mañá de San Xoán; o valor curativo está indicado así: 

Os oídos con xordiña 
con esta auga 
cítranse axiña. 

Agora as nove fontes para curar os ollas: 

Se os lws ollas teiien mal 
ven lavalos nestafonte 
unha mañán ele San Xoán. 

Ternos citado moitas veces estas augas para curacións na 
misteriosa mañá do día que o romance indica: 

que baila o sol canelo nace 
e ri cando marre o día. 

O santuario está formado por unha capela construída nun 
descanso da baixada do monte onde se dividen as augas para o 
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Verdugo, á dereita mirando ó norte, e para o Oitavén ó sur. O hori
zonte está limitado polas serras do Seixo e Cando e os montes de 
Pena Cadeira e Pé da Múa. A capela ten ó seu lado unha espléndida 
carballeira que grazas á amabilidade do grande amigo e veciño 
Amable Cabina puidemos percorrer cando estaban preparando o 
sitio por onde pasa a Virxe na procesión da festa, lugar que queda 
limpo para que as xentes que veñen á romaría e non teñen asentos 
nas mesas e asentos de pedra teñan o campo para sentarse e esten
der un vistoso mantel e a singular comida familiar da festa, sempre 
de xuntanzas familiares. 

A misa do día da festa , que se celebra o día cinco de agos
to , ten o seu lugar na beira do cruceiro , que ten escrita a historia 
da formación do santuario con estes nomes que merecen ser recor
dados: Fundador del Santuaiio de la Virgen de la Fuente Santa y 
Crucero José Quinteiro y Josefa Cara. Siendo abad don Lucas Nogueira 
en 1882. 

O cruceiro é unha obra de gran valor artístico. Enriba dun 
capitel corintio no remate da vara está colocada a cruz que ten a 
imaxe do Noso Señor co anxo recollendo o sangue que gurgullaba 
da ferida do costado: 

A sangre que del caía 
caía en un cáliz sagrado 
el hombre que la bebiere 
será bien aventurado ... 

É o Santo Grial que o escultor José Cerviño, que puido ser 
o autor desta obra, fixo en moitos cruceiros. Na vara ten represen
tadas as figuras de Adán e Eva coa serpe e a árbore do Paraíso e máis 
arriba a figura da Verónica. De colocar figuras na vara da cruz era 
moi amigo juanito, o escultor de Covelo. 

A cruz do cruceiro ten, pola outra banda, a Virxe aureolada . 
A imaxe está de pé, rodeada pola auréola. A base de apoio é un anxo 
que descansa no capitel, na cima, dous anxos dispostos para coroar 
á Virxe que ten diante, e de pé, o Noso Señor. Rematada a misa 
volve a Virxe Nosa Señora para a capela e diante mesmo da porta 
póxanse os banzos, que levan os que fixeron a oferta maior. Quizais 
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as moi atinadas insinuacións do reverendo señor cura teñan modi
ficado o sistema de esmolas. A zona festiva está dividida en tres par
tes: a capela coa Virxe, que pode verse sempre polos dous puntos de 
miradoiro que ten a porta, o espazo da carballeira de descanso e a 
terceira, máis abaixo da canaleta da auga, para o baile que os grupos 
musicais amenizarán dende dous palcos feitos por devoción de 
Amable Portela Nogueira no ano 1952 e Higinio Martínez Perdiz no 
ano 1960. 

Ternos que comentar a parte máis nova das Ermidas: o 
monumento ós emigrantes. A emigración foi sempre moi grande por 
estas terras do sur de Galicia. Primeiro a Portugal e logo ó Brasil, 
Arxentina, Cuba e México. Cando ían para América os familiares ves
tían de medio loito deica que chegaba a primeira carta, que podía 
tardar tres meses. Lembro as tristes despedidas, ás que me achegan 
máis as tres figuras do monumento ó emigrante levantado nas Er
midas formando grupo independente, moi preto da capela, da que a 
separa a estrada, no cerro da divisoria de augas encima de dous gran
des bloques de pedra de gra, de moitas toneladas de peso cada un. 
O escultor Buciños coloca tres figuras: dous homes e un rapaz; é o 
intre derradeiro da despedida dando a man os homes e o rapaz xa 
dando o primeiro paso da marcha. 

Un letreiro indica a procedencia: «A Deputación de Ponte
vedra ós emigrantes. Xosé Cuíña Crespo. Presidente 5-8-89». Nou
tro lugar o escultor, «Buciños 88». O nome é o pseudónimo que usa 
o artista que se chama Manuel García Vázquez. O nome de todos 
coñecido do xenial artista é o topónimo da parroquia onde naceu , 
San Miguel de Buciños, no concello de Carballedo, na provincia de 
Lugo. As figuras son de bronce, de tamaño natural, expresionista, 
estilo do escultor, que naceu o día 10 de nadal de 1938. O emigran
te percura borrar a tristeza da partida coa ilusión que o leva a un 
lugar afastado para xuntar os canos para facer unha casa na súa 
parroquia ou mercar un piso na capital, ou na vila , ou na cidade pre
ferida. Son moitos os bares que levan o nome do lugar onde o dono 
gañou para instalarse aquí, pero ternos que lembrar os fracasos , fra
casos dos que non volven porque non tiveron sorte. Aquí en todas 
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estas comarcas nótase nos valiosos edificios nos que o dono lembrou 
edificios semellantes para a súa morada. Son moitos os que non vol
ven polo amor que colleron ó lugar onde se fixeron ricos e alí están 
os fillos e netos. O monumento de Buciños é lembranza para todos 
porque aquí todos están representados. 

11 de agosto de 1996 



DE ROMARÍA EN ROMARÍA IMOS TODOS 
UNHA DAS PRIMElRAS É A DE SAN LOURENZO 

Unha das primeiras festas que se celebran é a de San Lou
renzo, no seu día, o dez de agosto , noite das carreiras das estrelas; 
ternos en Cotobade en dúas localidades: na parroquia de Almofrei e 
no lugar de Barbeira, na parroquia de Valongo. 

A máis curiosa é a de Barbeira, un lugar encaixado nun val 
por onde corre o río que leva o nome do lugar e baixa de norte a sur 
para aumentar as augas do Verdugo. O lugar queda na ribeira da 
dereita, terras de moi pequenas chairas e edificios construídos ó lon
go do río, por isa o lugar está dividido en Barbeira de Baixo e Bar
beira de Riba ; o de baixo ten a capela de San Lourenzo e o de riba, 
a da Virxe de Lourdes . Un antigo costume de romarías facía que os 
Juegos de luces os botasen nun outeiro do monte de Valongo para que 
os visen os veciños de todos os lugares da parroquia. A festa de San 
Lourenzo era moi concouida por ser o santo avogoso contra a dar 
de dentes e moas, pero para conseguir a atención do santo había que 
tocar a campá tirando da cadea cos dentes. Para isa envolvíase un 
pano dos narices na cadea e facíase soar a campá o número de veces 
que che parecía. Moi poucos quedaban sen tocar e podían pedir por 
un familiar que non podía ir; así , como eu non podía ir, miña nai 
tocaba e pedíalle ó santo que coidase o arranxo da miña boca. 

Agora San Roque, o santo defensor dos animais e da xente con
tra a peste. As pestes causaban moitos mortos e as cidades e vi.las ben 
muradas cerraban as portas, e coa que pasou por Santiago no 1517 
cerrábanse as portas e non se permitía entrar ás vendedoras de palla e 
leña, que Liñan que vendela no coto de Santa Susana. E como as entra
das fraudulentas anulaban os medos, habia un burladeiro por unha casa 
na beira da porta de Mazarelos, onde parece que entraban polo tellado 
da casa, presumo que sería viña por ser unha das causas que entraban 
sen os requisitos necesarios. En Santiago entraba o viña e saía o pan. 
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Por culpa da peste queda «instituida por voto del Concejo y 
del Cabildo la Cofradía y la función de San Roque», quedaba estable
cido tamén que sería día festivo. No mesmo ano comezou a constru
ción da capela, segundo trazas de Mestre Martín, francés coma o mes
tre Guillén Colás, os dous mestres de pedrería. Pasou a peste, parou a 
obra e deixou de celebrarse a festa. Volveu de novo a peste e volveu
se ós tempos vellos. Para iso no consistorio do 8 de maio de 1570, 
unha legacía do Cabido expúxolle á Xustiza e Rexemento , lembrán
dolle que era preciso máis diñeiro e dos comezos había pedra prepa
rada que se levou para a fonte do Campo. Era preciso facer unha 
petición de esmola á xente, con todo non se rematou a obra deica o 
ano 1578. 

Comezaba a festa e no ano 1619 indicáronlle ó mordomo, 
que era o picheleiro Juan Vázquez, e respondeu que el faría misa , 
procesión e cen reais en comida. Montaron en cólera e organizaron 
un programa especial. Respostou categoricamente que non quería 
facer senón que fose ó seu gusto. Pediron ás confrarías dos xastres e 
carniceiros que saian á procesión coas danzas e na véspera poñan 
luminarias nas ventás para gozo da xente. 

Para as festas do ano 1621 organizan: «Juego de sortijas, una 
máscara de noche , un juego de estafermo y unos toros, juntamente 
con la procesión que la ciudad ace». O mesmo que na procesión de 
Corpus se exhibira a tarasca a cargo do gremio de Obra Prima. As 
festas eran o día 16 e 17 e dende o ano 1815 acordaron suprimir o 
17 e así que somentes o día 16, o día do santo. 

A imaxe que se venera é unha magnífica escultura de 
Gambino de 1770, foi doada por Domingo Antonio de los Cobos y 
Gayoso , conde de Ribadavia e de Amarante, marqués de Camarasa. 
Son moitos os lugares onde se celebran festas e podemos destacar as 
de Vilagarcía de Arousa como f esta da auga, e como festas das aldeas 
coñezo as de Cotobade, que se celebran en Pazos e en Carballedo, 
sendo a segunda máis importante por ser nalgún ano a festa oficial 
do Concello . Había misa solemne con procesión presidida polo 
alcalde na parte civil e polo Moi Ilustre Señor Deán da lgrexa Ca
tedral de Santiago, don Salustiano Portela Pazos, natural da parro-
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quia de Rebordelo. A de Carballedo ían recibila á ponte e subían 
deica a capela coas cruces e os tres pendóns alzados. Algún ano 
houbo unha tómbola. Estamos falando da festa que se celebraba hai 
algo máis de setenta anos. 

Das festas pequenas, o San Roque de Pazos e a das Neves de 
Loureiro. A Virxe das Neves é a defensora dos raios na comarca, 
onde son bastante abondosas as treboadas. Antes o campaneiro 
cando tocaba ás doce tocaba ós tronos. As campás tiñan que sonar 
ás dúas e como as campás dicían: 

Tente trono, 
tente en ti, 
que Dios manda 
máis ca ti. 

E os sons dos campaúdos bronces chegaban lonxe, os troneiros fu
xían para lonxe da parroquia. A Virxe das Neves está na súa capela, 
obra de cantería feita no século pasado na baixada do monte de 
Negreiros, preto do lugar do Pereiral, e da Casa do Cano, lugar 
dunha soa morada, e de Ribalta, lugar de onde era o crego que pa
gou a súa feitura. Familia moi acomodada e con muíño propio que 
moía todo o ano . Percuraron que tivese un pequeno campo proce
sional e de recreo e uns carballos para facer sombra , espazo no que 
agora se fan 'as poxas', na véspera da festa. Véndense as cousas <loa
das polos devotos e véndense en subhasta e ó mellor ofertante, 
rematada en tres voces, anunciando o remate ó pronunciar a tercei
ra voz . Finalizada a venda prepárase a churrascada festiva, comen
do familiar e alegremente a carne asada cun vaso de viño ou calque
ra outro líquido como a fresca auga da forne. O domingo, día da 
festa, hai misa solemne con procesión, que se detén cando chega 
diante da porta, e nese descanso subhástanse os banzos para levar a 
imaxe da Virxe deica a mesa moi cerca do altar. 

Hai un gravado da Virxe con esta indicación: «Nuestra 
Señora de las Nieves que se venera en la parroquia de Santiago de 
Loureiro». Hai pía tradición, que «onde estuviere esta Estampa no 
caerán rayos ni centellas». O gravado está nunha folla; na primeira 
plana figura o gravado: a Virxe cornada, a coroa remata cunha cruz 
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pequeniña; ampara o Neno contra o peito co brazo esquerdo, co que 
colle un pedazo da beira do manto para taparlle as pernas ó Neno, 
que tamén está coroado. A Virxe ten á súa esquerda un home de 
xeonllos coas mans dereitas xuntas en sinal de agradecemento. O 
Neno acércalle un rosario que colga na man esquerda. Á dereita 
unha muller recolle un rosario que lle entrega a Virxe. Está de xeon
llos e ten na man dereita unha cruz pequena arrimada ó corpo. A se
gunda folla ten as indulxencias que conceden os bispos de Ávila e 
Segovia e unha serie de versos cos milagres da Virxe das Neves 
e non da Neve como nome propio , é o rnilagre para o nome que foi 
a nevada. 

A festa máis soada destes días é a Virxe da Peregrina de 
Pontevedra. Os mozos do meu lugar, de Insuela , ían ver os fogos ás 
cimas do Sistalto na baixada de Borela polo Camiño da Vila. Moitos 
ían ó día seguinte ver a procesión para ver pasar a santa no carro 
triunfal e todos saben o cantar: 

A Virxen da Peregrina 
cando vai na procesión 
ten un mirar tan mainiño 
que me leva o corazón. 

25 de agosto de 1996 



OS CAMIÑOS VELLOS NA NOSA ALDEA 
TODOS GARDAN CURIOSAS HISTORIAS E LENDAS 

O camiño está moi metido na vida e todos se consideran 
camiñantes. Cada un vai polo seu camiño co seu paso, coa súa anda
dura e cando Deus o leve poden dicir, se era persoa de moita idade: 
«Tiña o seu camiño andado» . O poeta Cabanillas deu á súa vida o 
saudoso rumbo do camiño: 

Camii'w, camiño longo, 
camiño da miña vida, 
escuro e triste de noite, 
tliste e escuro de día. 

Os camiños da aldea deberon comezar en época castrexa 
pero deberon aprender dos romanos todos os tipos de camiños, os 
trazados, os pasos dos ríos. Os primeiros camiños serían os que te
ñen ó seu lado mámoas , quizais por un culto ós mortos; así se coñe
cen o do Campodanta, que vén do Pé da Múa a Famelga, e o que vai 
do Batán á Corredoira polo Foxo de Anta. 

Os antigos teñen zonas que o paso da xente e os animais 
foron escavando e construíron o paso profundo con dous lados altos 
que teñen un bordo con plantas naturais ou con bordo de herba por 
ser leiras de cultivo. De ser vexetación espontánea de silvas e árbo
res, as liñas de carballos ou castiñeiros poden semellar unha paisa
xe fluvial. Na actualidade estes vellos camiños pasaron a ser pistas 
porque o motor substituíu ó carro e mais ó arado . 

Había tramos de camiño que baixaba a auga a eles e colocá
base unha pedra , ó longo, polo medio do camiño, que servía de 
pasarela e encanaba a auga por unha banda, liberando á outra parte 
para que puidese ir o gando por camiño enxoito. 

O punto cero de onde saían os camiños xerais era a Chan de 
Carballedo , onde estaba o Concello . A eses camiños chamábanlle 
«Camiños reais», porque por eles ían asordes para os pedáneos e 



270 Po/as catro témporas 

citacións xudiciais e calquera outro documento que requiría entre
ga a domicilio. 

Para a nosa aldea había dous: o paralelo ó río Almofrei, aquí 
chamámoslle o lio , e chegaba ó lugar do Frade; deste camiño saía 
outro para a esquerda chegando ó río, nas Pontes seguindo a ch
rección fluvial para o norte polo lugar do Batán, continuando, como 
xa dixemos , pola Corredoira para Cercedo, Soutelo de Montes, O 
Paraño, O Carbalhño, Ourense , un dos vellos camiños. O ou tro pasa
ba o río diante do concello na parroquia de Rebordelo, pasaba polo 
lugar de Sabugueiro e chegaba a Loureiro polo lugar de Arufe e 
segue pola Chancheta e chega ó lgrexario , que todos lle chaman 
Lisario. O cantigueiro popular ten a súa atención ornamental: 

De Loureiro a Rebordelo 
todo é camiño chan, 
todas son rosas e flo res 
postas pala miña man. 

E a gabanza da mocidade que ía pola noite ás ruadas: 

De Loureiro a Rebordelo 
hai unha legua de monte; 
vivan os mozos solteiros 
que pasean de noite! 

O primeiro camiño que sae do lgrexario comeza xunto ó 
muro do Adro pola parte do nacente, bifúrcase axiña apartando para 
a esquerda, baixa polo regueiro do Can, pasa a Ponte Loureiro cru
zando o Almofrei e colle para a dereita pola vella estrada que conse
guira don Lorenzo García Vidal, dende Bora cleica As Pontes, son 
dúas pontes porque o río fai unha illa . O camiño, antes de chegar ás 
Pontes torce para a esquerda, pasa polo Batán . A ponte é de lousas 
moi ben construida, aguanta fortes crecidas todos os invernas e non 
se moveron lousas nin peitorts. Un dos antigos medios ele cruzar o 
río son os 'pasos', pedras fixadas no río e colocadas en liña recta e 
sobresaíndo da corrente cunha superficie que clea cab ida con frou
xidade ós dous pés. Na beira dereita está un muíño que se chama 
Muíño dos Pasos. Pouco máis arriba fixeron non hai moito unha 
ponte dun arco para que puidesen pasar os veciños do Frade nas 
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forres invernadas . O paso máis antigo era o do camiño romano a 
Ponte Sampaio que ía para Corredoira e tamén para Caroi; un anti
go lugar que tivo unha igrexa prerrománica que foi moi reformada. 
Ó parecer viñan á misa xentes de lonxe e podían oíla dende lonxe 
por medio dun teléfono de bandeiras canelo ía bo tempo e polo to
que dunha buguina, cando había neboeiro , por iso un lugar de oír 
ele lonxe ten un topónimo: Cuchicorno, os outros oíana dende o coto 
ele Castrodrago. 

ponte: 
Ternos que lembrar clúas cantigas relacionadas co paso da 

Pasei a Ponte Loiireiro, 
paseina de madrngada, 
topei un anillo de aura 
mmha mazán colorada. 

Pasei a Ponte Loureiro, 
vou pró 1igueiro do Can, 
tamén dei.xo a namorada, 
no lugarciño da Chan. 

O camiño vello que se separa na bifurcación é o do Cacha
rredo , ten a baixada en pendente, que se resolve con axeitadas cur
vas. No fondo da costa segue a liña e ó seu lado o regueiro do 
Portalbaral, que cruza no remate do seu percorrido . Sobe polo 
lugar cun pequeno ramal para A Toxeira e outro para A Chan
doído, pasa A Porteliña, remansea, pasa por Ribalta, O Beseiro, A 
Chan, co remate no Valderete, e pasa para a antiga ponte do 
Sarrapia . 

Do Igrexario saia para o nacente , dende o medio do lugar, o 
camiño da Vilalén, que no cruceiro de Barreiros aparta un tramo 
para servir os lugares de Liquiña , O Brixel, As Barreiras, Retotoiro e 
Nabaza. Da Vilal ' n sae un tramo por Casalmeán ó Frade: da Vilalén 
á Costa, polo Piornal á Porteliña. 

Para o sur dende O Igrexario o camill.o real pasa por Insuela 
para Famelga. Ten a derivación para A Candeira e para o monte e para 
o Camiño da Vila, que era por onde se ia a Pontevedra a pé e levan
do feixes na cabeza. 
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Os camiños reparábanse todos os anos . Unha orde da alcal
día manda que se arranxen os carniños e cada pedáneo, na súa 
parroquia, daba a orde e dispúñase por lugares , cada un preocupá
base do seu, cortábase a broza que estorbaba e onde facía falla repa
sar os empedrados, incluso se era preciso facíase de novo. Na maior 
parte dos camiños é imposible andar por eles. Parece imposible que 
se criase unha vexetación tan variada e que medrase tanto en tan 
pouco tempo. O abandono deu lugar á caída das pedras dos muros, 
que se foron arruinando. Os rapaces xogamos nos carniños ó lipe e 
á porquiña, que se precisa sitio plano e faciamos o xogo na Brea, o 
camiño dos adiantos e dos romeiros para ir ó Santo Cristo de Xende. 

Lembremos a pregunta que lle fixeron a un rapaz que xoga
ba só á pedriña. Pasaban uns señores e pregúntanlle ó rapaz: «Para 
onde vai este carniño7 Para ningures, o carniño non vai. Vaise por 
el» . Os vellos camiños gardan curiosas historias de lobos, de santos, 
de rondas de amor e de moi interesantes lendas . 

1 de setembro de 1996 



AS FESTAS DO TEMPO PASADO 
CITA COAS TRAD LCIÓNS MÁIS ENTRAÑABLES 

As dúas [estas máis grandes que se celebraban a comezos do 
mes de setembro eran o Libramento de Valongo e a Virxe de Auga
santas. A primeira que se celebra é a de Valongo, parroquia que ten 
a Santo Andrés de patrón, santo que tiña a súa festa e ten moitos 
devotos por estar Teixido loill(e, como indica a copla que ademais 
fai mención dos medios usados para facer a viaxe de vivo, a viaxe 
obrigada durante a vida ou tamén de mon os. 

Mámoas 

O río Calvelle nace na cima do Monte Calvo, onde se apar
tan as augas para a ría de Pontevedra e para a ría de Vigo. Preto da 
brañeira onde está o nacemento había, nesa cima do monte, un gru
po de mámoas denominado As Arcas, mámoas que vimos na peque
na planicie por onde viña a liña dos límites entre Valongo polo 
poñen te e Loureiro polo nacente. 

O río, sendo pequeno regueiro, cliríxese para o nacente, pero 
o monte da Costa obrigou a baixar para o mediodía cruzando a 
estrada por Portapresa. En Valongo cando a seca era grande e peri
gaba un froito facíase a procesión coa Virxe cleica ó río e ten ocorri
clo varias veces que antes de chegar á igrexa ele volta do río xa viña 
a chuvia. 

Baile a carón do cemi leri.o 

A igrexa ten ó seu lado e no mesmo plano o cemiterio e o 
campo da [esta O campo [esteiro estaba sinalaclo por uns marcos 
e nunca se pasou ó camposanto para bailar. Supoñemos que non se 
modificaría o costume. A festa tiña as súas vésperas cuns cantos mú
sicos . A festa do domingo podía ser o día sete, entón a música non 
estaba máis que deica a posta do sol. 
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A esa hora remataba o Libramento e a xente marchaba para 
Augasantas, para o día sete, como se chamaba a festa . A Virxe de Auga
santas tiña unha das mellares romarías de hai máis de setenta anos e 
había romeiros, como indica o cantar: 

Miña Virxe de Augasantas 
qué lles das ós romeiros: 
augiúña da miña Jonte, 
sombra dos meus castiñeiros. 

Había unha casa chamada Casa das noveneiras , onde ía xente 
de fóra que asistía a unha práctica do novenario, que debía respon
der a unha práctica antiga. Todos os días había a chamada Procesión 
de Penelas. Un crego, revestido de capa pluvial, saía coa xente da 
capela de San Xosé de Penelas cantando o rosario e entraba na igre
xa e cantaba a Salve e logo podían ter algún culto máis. 

Esta procesión debe ter unha relación cun convento que 
parece que houbo alí e terían unha relación de culto. 

A fonte está moi ben colocada con parede de cantería moi 
ben traballada. O muro serve de apoio para colocar a imaxe da 
Virxe . No muro, os versos que ternos comentado outras veces que 
indican o poder curativo da auga: 

Dios es fuerte de salud 
y te mira con clemencia 
pues por curar tu dolencia 
puso a estas aguas virtud. 

O antigo lugar do baile era máis arriba do adro, era moi 
chanciño pero moi estreito. Era a única festa que tiña fogo fixo dun 
só elemento que a xente chamaba o castillo. 

Na noite do día sete había familias que levaban a cea e ían 
cear a unha taberna onde mercaban o viño . 

Misas dos ofrecidos 
Durante a novena había as misas dos ofrecidos, americanos; 

eran misas solemnes e como non había máis que dous cregos ían os 
de Loureiro e Carballedo dicir misa a Augasantas. 
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A mocídade, de pasada, á unha ou pouco máis marchaba 
para facer o día completo. Ternos publicado o cantigueiro do san
tuario dístinguindo ós romeíros polas camiñadas que fíxeron : 

Miña Virxe de Augasantas 
ten as culleres na Jonte, 
pra que beban os romeiros 
que vén cansados de lonxe. 

Nos cantigueíros están vivas as manifestacións das tenas e 
das ansias e dos máis latexantes desexos casamenteiros, sobre todo 
ós santiños como san Antonio, do que en Augasantas hai a ímaxe 
procesional máis corpulenta que teño visto. Para pedir á Virxe de 
Augasantas buscan unha verba , jito , para facer un pareado. 

Miña Virxe de Augasantas 
non lle veño pedir jito: 
véñolle pedir un mozo 
que sea alto e bonito. 

Haí outra petición que pide iso que por aquí chamamos 
mozatón e que require que o rapaz ten que ser alto e gordiño: 

Miña Virx:e de Augasantas 
non che veño pedir pan, 
véñoche pedir un mozo 
qLie faga tremer o chan. 

15 de setembro de 1996 



ARREDOR DA FESTA DO MAGOSTO 
A CELEBRACIÓN DA COLLEITA DA CASTAÑA 

O magosto, e tamén magusto, é a festa equinoccial da collei
ta. Ten a castaña a estima alimentici.a e a árbore a grandeza señorial 
como sentinela da mansión, torre , castelo ou pazo, presidindo gra
ciosos recantos e proporcionando material para a moblaxe de pazos 
e retablos das igrexas que inda podemos admirar nas coidadas gran
des manifestacións do barroco. A peste foi arrasando soutos, dos 
que non se conservan roáis que os topónimos. Os castiñeiros esta
ban no baldío e nas leiras cerradas. A propiedade das árbores non 
variaba e as castañas das que estaban fóra das leiras podían apañar
se se caían , pero non se podían varear nin rebolar. O cantigueiro ten 
a súa explicación: 

A castaña no ourizo 
eu ben sei o que fai: 
cando está verde, madura, 
cando está madura caí. 

Os ourizos abren, regañan e ó estar domadas as castañas sól-
tanse dos ourizos. A adiviña manifesta claramente o medo ó rebolo: 

Algo me vexo, 
pico o pelexo, 
véxome vir 
e non podo Juxir. 

Ternos que mencionar o mellor especialista no interesante 
tema do estudo do castiñeiro e da castaña, o doutor don Ernesto 
Viéitez Cortizo, presidente da Real Academia de Ciencias e autor do 
mellor libro que se ten publicado sobre este tema. Vencido o tre
mendo mal da tinta , xa se pode posuír un soutiño que nos dea cas
tañas para o magosto, como lle chaman na nosa aldea, e así lle mani
festa o desprezo o cantar do serán: 



Arredor da festa do magosto 

Non chas quera, non chas quera, 
caslañas clo teu magusto; 
non chas quera, 11011 chas quera, 
que me cheiran a chamusco. 
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Vicente Risco recolleu un conto: O lobo cla xente, conto que 
era coñecido, que pasara a xentes que inda vivían. O conto do «lobo 
da xente», de Maceda por unha banda e ata Quiroga e Valdeorras 
por outra, e aínda chegaba a Viana. «Ü Ánxel, un mozo de Sobrado, 
inda non libre de quintas e mozo moi afouto, está no val que dá ó 
río Cabalar, na ribeira, nun souto da súa propiedade onde teñen un 
secadeiro, casa con cociña para facer o lume e formando faiado a 
caniceira, para cumprir a misión de secar as castañas. Está o lume 
aceso, a leña e a cea. Está xuntando folla e pasa un veciño pola verea 
que vai pola cima do souto. Dialoga con Ánxel: - Ai Ánxel, seica estás 
a secar as castañas' - Estou. -Pois recóllete pronto e atranca ben, non 
che vaia viro lobo da xente. É noite. Ten a porta ben cerrada e seme
lla que andan por alí. Medo. Volven as pisadas e non hai volta. -Que 
me leve o demo se non anda por aí. Póñenselle os pelos de punta 
cando ve un burato na porta polo que entra unha pata dun lobo 
grandísimo. Agatiña para a caniceira, tápase e ve un lobo como 
nunca vira, o lobo senta e nun intre vai sacando a pelica de lobo e 
queda unha fermosa moza que chora amargamente. Todo está moi 
ben detallado. Ánxel colle un varal e repuxando cunha man e brazo 
fóra bota a pel ó lume. A pel forza por chegarse á moza , pero non o 
consegue, arde, e a mociña fala para o Ánxel: -Baixa, baixa , que me 
libraches, non Leñas xa medo de min. Rematara a fada , que lle bota
ra súa nai porque lle conara unha man ó seu padrasto defendendo a 
súa honra ». Don Viceme remaLa con estas verbas: «Non hai para que 
dicir, o como remata referinclo que o Ánxel e rnaila moza casaron». 

Lembremos un ha vez máis o magusto no meu lugar. A moci
dade facía o magusto na eira ou na cochi.a de casa deshabitada. As 
mozas levaban as castañas e cunha navalla dábanlle un corte para 
que non estoupasen, por iso hai o dito «estaloulle unha castaña na 
boca», por un fracaso ele cena importancia. Os mozos traían o viño; 
comían e bebían sen emborracharse e se podían tisnaban a algún 
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mozo ou moza. Este día comezaba a ruada, que remataba martes de 
Entroido. Os rapaces iamos facer o magusto ó couto de Pena Cadei
ra, é a pedra que dá nome ó couto e ó conxunto montesío: os Mon
tes de Pena Cadeira; a pedra na que matrimonios sen familia ían 
pasar alí unhas horas da noite escoitando o canto do galo nas tres 
parroquias: Rebordelo, Loureiro e Augasantas, e pensamos se o 
lume do equinoccio ou preparación de comida terá relación con 
algunha amiga ofrenda pagá dun culto afastado e perdido. 

A folla do castiñeiro valía nos meus tempos de rapaz para 
facer puchos de indios cosendo dúas follas perpendiculares encima 
de cada orella; os prendedores facíanse de gallos de ramas finas coas 
do codeso. Na cantiga a folla valía para bulsa de aforro e permite ofer
ta de matlimonio por ser mozo en posesión de caudais importantes: 

Cásate comigo, nena, 
que teño moito diñeiro; 
teño dotts cartas e medio 
na folla dun castiñeiro. 

Agrada ver o movemento das follas de castiñeiro movéndo
se con brisa suave, a folla mostra o revés e vale para conseguir a 
graza do namorado : 

A folla do castiñeiro 
cando vai aire blandea; 
o teu corazón, meniña, 
dentro do meu se pasea. 

As castañas foron valioso alimento durante séculos conser
vándose nos carrizos e presentándoas na mesa cocidas. Había o poti
ño das castañas. Tamén se podían presentar asadas. Estas teñen 
unha receita especial para presentar na mesa. A fórmula é sinxela: 

Señora María, 
señor Manuel: 
castai'i.as asadas 
e viña con mel. 

Parece que tamén as cocidas con mel e con vinte ou trinta 
cousas poden presentarse en moi fina mesa con delicadas lupandas. 
Debemos lembrar os castiñeiros colosais que levan no sitio máis de 
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mil anos, coma o de Folgueira , no termo de Sobrado do Picata, 
Lugo, cuxo tronco tiña dezaseis metros de circunferencia e no seu 
interior puideron facer unha fotografía dun carro coa xugada de 
bois; don Casimiro Torres dicia que as pólas eran máis grasas que 
homes; don Ernesto Viéitez indica que podado deu doce carros de 
leña grasa e a pesar da súa idade puido rexenerarse. E cita outro que 
tamén menciona Elorrieta, na beira do monte Faro, en Chantada. Os 
mellares de Europa que viran segundo os espertos da FAO son os de 
Quintela, en Lalín . En contraste coa grandeza, as bolercas, que non 
son máis que a pel da castaña que quedou sen fecundar. 

De remate, irnos ó souto de Crecente con johan Airas para 
escoitar a pastorela: 

Pelo souto de Crecente 
ua pastor vi andar 
muit' alongada de gente, 
ali;ando voz a cantar; 
apertándose na saia, 
quando saía la raía 
do sol, nas ribas do Sar. 

10 de novembro de 1996 



O APÓSTOLO SANTIAGO EN PADRÓN 
O EPISODIO DA SÚA CHEGADA A PORTO 

Aínda se conserva na igrexa de Padrón o chanto, a baliza 
onde amarraban os barcos no porto de Padrón, a vi.la que era o porto 
de lria Flavia , e nesa baliza é na que amarraron o barco que trouxo 
o Santo Apóstolo morto. A tradición canta como foi a chegada a 
porto e o desembarco. Non tiñan os que traían ó Santo Apóstolo o 
permiso para levalo enterrar a outro sitio, pousárono sobar dunha 
lousa de granito e, pausado o santo, afundiuse o sitio para a sepul
tura. É fácil dar razón da lenda. Chamados tres canteiros, causa fácil 
de encontrar en Padrón ou en lria Flavia, cidade moi importante 
dende a época romana, en pouquísimo tempo fixeron a sepultura. A 
xente diría que se fixera tan axiña como se fose un milagre e todos 
dirían que fara un milagre. Esta sepultura conservouse deica hai 
poucos anos, descríbea Ambrosio de Morales no seu Viaje Santo. 

Irnos comentar os ditas do viaxeiro enviado por Felipe ll 
quizais para que levara as cinzas do Santo Apóstolo. «Es una villa 
rica y bien poblada quatro leguas de la ciudad de Santiago, al 
poniente, en el mismo sitio donde en tiempos de romanos estuvo la 
ciudad de lria, que desde Vespasiano tomó el sobrenombre de 
Flavia, y hay mención della en Ptolomeo y en Plinio. Está a la ribe
ra del pequeño río Sar, y a quarto de legua abaxo desta villa entra en 
el gran río Ulia, y en Galicia comunmente le llaman la Ulla, que a 
dos leguas de aquí entra en la mar, y sube la creciente por él, y entra 
también por el río San>. A xeografía ten fallos e lago fala da grande
za de lria Flavia, que foi bispado e conserva as tumbas dos bispos , 
o seu poboamento cidadán chegaba, por aquel entón, a Padrón. 
Rosalía fai referencia a unha lagoa pequena pero moi profunda a 
onde ían as rapazas para veren as torres de lria, como se se tratase 
dunha cidade asulagada; ían ver a determinadas horas e tamén cer
tos días as torres que foran igrexas e sumerxéranse por un mandato 
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da Virxe: «Arrevirate vila co de baixo pra riba». Mostra a estrañeza 
de como trouxeron o Santo Apóstolo a Padrón habendo lugares co
mo Barcelona e outras cidades, partos de mar, polo Mediterráneo, e 
viñeron deica Padrón. Non debía crer que a rota de cabotaxe do 
Mediterráneo Sur non til'i.a que ir polo Mediterráneo Norte ; os tres 
portas importantes da rota eran jafa, Cartago e na saída Cádiz , e 
polo Atlántico, España pola costa da Bética, a Lusitana e a Gallaecia 
entrando pola ría de Arousa; pero fixémonos no que di Ambrosio ele 
Morales: «Es cosa ele mucha consideración en la venida del santo 
cuerpo del Apóstol acá, porque paró más allí que en ninguna otra 
parte de España, viniendo como venía de jerusalén. Llegó a España 
por aquellos puertos de encima de Barcelona: no paró en todo aque
lla costa oriental, ni en la del Mediodía hasta el estrecho , antes 
embocando por él, y dexando atrás el Mediterráneo, navegó por el 
Océano, rodeando todo lo que resta de Castilla y todo Portugal, y 

buena parte de Galicia, hasta meterse por la boca de la Ulla, y por 
ella subir en el río Sar hasta Iria , dexando atrás tantas magníficas 
ciudades, y tantos puertos y ríos, y regiones tan insignes como había 
entonces, y vemos agora en todo el contorno de España». 

Foi vontade ele Deus que viñera morar ele morto onde estive
ra de vivo e subira ó monte onde está a capela do Santiaguiño do 
Monte, onde «dicen que oraba y decía misa y debajo del altar mayor 
y sale afuera de la iglesia una fuente con un gran golpe de agua, la más 
[ria y delicada que yo vi en toda Galicia. Allí beben y se lavan los pere
grinos con reverencia , por haber bebido y lavádose el Santo Apóstol 
con ella». Unhas pedras que gozan de fama de ser xerminais e serven 
de cama a matrimonios sen fillos , é lugar cristianizado cun artístico 
cruceiro. «Subiendo más arriba en un pico alto donde hay muchas 
peñas juntas y algunas de ellas abiertas o horadadas, se dice que que
riéndose el Apóstol esconder de los Gentiles, porque no había de 
perecer acá, yéndole persiguiendo, horadó con su báculo la peña y 

detuvo los malvados el milagro». «Este lugar visitan los peregrinos 
como muy principal de su romería subiendo de rodi.llas las gradas 
que están cavadas en la peña, y rezando en cada una , y pasando ten
didos por aquellos dos agujeros, y por otro que está un poco más 
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abaxo, y estos son los agujeros de que comunmente el vulgo con una 
simplicidad devota dicen que se han de pasar en vida o muerte» . Cita 
Ambrosio de Morales a advertencia de facer romaría completa na 
peregrinación: Quen vai a Santiago e non vai a Padrón ou f ai romaría ou 
non. E cita tamén as pedras onde «dicen dormía el Apóstol», onde se 
fai cama buscando descendencia , agora cristianizada. É a xa mencio
nada baliza-pedra na que amarraban os barcos e amarraron o que 
traía o Santo Apóstolo mono, que colocaron na sepultura aberta na 
pedra que estaba na ribeira do río Sar. «En Galicia y en Portugal a 
cualquiera piedra de estas que se levantan en el campo por señal, o 
por memoria, la llaman padrón, y por haber sido esta piedra tan insig
ne , y tan significado Padrón, la ciudad de Iria perdió su nombre, y 
tomó el que tiene ahora de esta bendita piedra». Pasemos por alto o 
erro do nome. «También en el altar mayor de esta iglesia hay imagen 
de Santiago con escaleras a los lados para subir y baxar, y con corona 
de latón colgada sobre la cabeza, y así hacen también allí los peregri
nos su romería de la manera que en la iglesia de Compostela». 

Os discípulos foron pedir á Raíña Lupa, personaxe a quen 
debían coñecer, o carro para levar o mono e quizais a tena para 
facer a sepultura xa que era dona de moitas tenas ; mándaos ó 
Libredón, que segundo Canedo significa castro ou torre dos cami
ños . Ós que pediron os bois, segundo a lenda, mándaos ó Ilicino, 
que xa se chamaría tamén Pico Sacro, e dálles os touros bravos; o 
milagre amansounos doadamente e a raíña vendo o milagre conver
teuse ó cristianismo. Pensamos que o milagre xa se realizara con 
anterioridade. Trasladado no carro de roda fixa, é enterrado no 
Libredón, onde recibe culto dos novos cristiáns. As guerras escon
den o culto . Pasan moitos anos, xa en paz comeza a renovación do 
culto arreciados da matogueira de silvas, xestas e carballos; hai rezos 
e cantos que preocupan ás xentes que celebran os cultos no castro 
alto de San Fiz de Solovio. Para tranquilizar a todos un grupo de 
persoas de categoría van informar a lria e vén con eles o bispo 
de lria , Teodomiro, que xa non marcha , e comeza a formarse a 
Cidade Santa tendo como patrón a Santiago, o Santo Apóstolo. 

23 de marzo de 199 7 



AQUELA SEMANA SANTA 
AS PROCESIÓNS DE COMPOSTELA 

A torre do norte do Obradoiro é coñecida co nome de Torre 
da Carraca, por ser a carraca a que coa súa voz característica infor
ma á xente que a oe. Ela gañou a coñecida batalla abrigando á me
doñenta fuxida das tropas que bivaqueaban nos claustros da cate
dral. Os rapaces da aldea dos meus tempos todos tiñamos unha 
carraca para tocar na igrexa o xoves santo cando se apagaba a derra
deira candea do tenebrario: eran as tinieblas, as tebras. O barullo da 
treboada remataba cando se erguía o crego, entón o sancristán, que 
escondera a candea acesa, renovaba a iluminación coa luz de todas 
as candeas. Nas aldeas saía unha procesión ó redor da igrexa cun 
canto que podía ser: 

Pésame Señor 
de haberos ofendido. 

Un dito de recomendación para ver a Semana Santa dicía: 
Semana Santa en Compostela e Corpus en Pontevedra. Unha das vilas 
que ten unha interesante e moi ben presentada é Viveiro, que ten o 
privilexio de tocar a campá a defunto cando a imaxe do Noso Señor 
chega á praza. 

En ComposLela don Pablo Pérez Constanti fai historia da 
confraría da Vera Cruz, que ademais de facer o enterro dos axusti
zados, que logo pasou á Confraría das Dolores e mais do Nazareno, 
sacaba o Xoves SanLo da igrexa de San Francisco a procesión noc
turna chamada «dos disciplinantes», que saía ás doce da noite . A luz 
nas rúas era proporcionada polas pequenas cacharelas que os veci
ños facian chame da casa. Os disciplinantes ían, homes e mulleres, 
dispostos para dar e recibir as xostradas coa cara tapada e as xostras 
eran as pencas, como as que usaba o verdugo cando tiña que aplicar 
a pena de azoutes. No percorrido estaba o paso polos claustros do 
Hospital, entraban pola porta chamada do Postigo e saían pola porta 
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principal, e tamén na volta a San Francisco pasaban polos claustros 
do mosteiro de San Martiño e saían por unha porta a Val de Deus. 
O escándalo obrigou a tomar medidas, que tiñan pouca duración. 
No consistorio do 13 de marzo de 1570 os señores Xustiza e Rexe
mento e coa asistencia do mordomo da Confraría da Vera Cruz man
daron «que los disciplinantes llevasen túnicas; que ninguna mujer 
fuese ensabanada en la procesión, disciplinándose bajo la pena de 
cien azotes; que ningún hombre ni mujer baya disfrazado, so pena 
de cada, veinte ducados y veinte días de cárcel; disponiendo así 
mismo, que los regidores encargados de portar los crucifijos, lleva
sen túnicas negras, con escapulario, cubierta la cara». 

O arcebispo don juan de San Clemente y Torquemada co 
obxecto de cortar radicalmente tales quebrantos da moral suprimiu 
os disciplinantes nas procesións nocturnas da Semana Santa. Nin as 
ardes do municipio nin as da autoridade eclesiástica tiveron dura
ción, ó pouco tempo seguían o mesmo, pero chegaron os clamores 
ó Real Consejo por ser xeral en toda Galicia e chama a atención «el 
escándalo que se experimentaba en Pontevedra por el modo 
extraordinario con que los pescadores celebran los pasos de la 
'Pasión de Cristo', ordenó en 4 de agosto de 1700, que tales proce
siones se celebren de día a hora competente». 

Agora vén o tremendo problema, aquí en Santiago, da hora 
polo itinerario , paso polo Real Hospital e pala Catedral como esta
ba en «costumbre y posesión desde inmemorial tiempo». Afeitas á 
nocturnidade, o Concello mandou legacías ó prelado explicando o 
vello costume de facer a procesión do Xoves Santo sempre de noite 
e endexamais de día coas notas dos «gravísimos inconvenientes y 

gastos que se iban ocasionar». Non tiveron máis remedio que acatar 
as ardes superiores e un bando da alcaldía indicou o programa pro
cesional novo que viña da noite para o día e fixaba a saída para as 
tres do serán da igrexa de San Francisco e advertía que «los gremios 
y personas que debían concurrir, lo hicieran una hora antes, antici
pándose para que no hubiera omisión, y que los unos y los otros lo 
cumplan, cada uno en la parte que le tocare, so pena de doscientos 
ducados». Como non se logra a uniformidade dos que deben cus-
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tear a procesión, gremios e veciños, o concello do 23 de agosto de 
1718 dispón: «Que perpetuamente se celebre cada año la procesión 
de jueves Santo con todos los pasos de la Pasión de Cristo Señor 
Nuestro y a cada paso alumbren los tratos y gremios; y el del 
Calvario lo tomen desde ahora a su cargo los señores regidores, para 
que anualmente lo lleve el a quien tocar ... y así mismo haya dos 
vicarios, los quales tengan solo el cargo de llevar el paso y crucifijo 
de las insignias con doce niños vestidos que, según el estilo vayan 
cantando los Misterios de la Pasión y hayan de buscar personas que 
les alumbren a dicho paso». 

Despois de tan perfecta organización no ano seguinte non 
houbo mordomos, nin vicarios para a procesión e para que non se 
repetise toman a seguinte determinación: «Que el pendón lo lleve el 
señor procurador general y se disponga el Paso de las insignias 
sacando para él quatro hachas de cada gremio y se ajuste con el con
vento de San Francisco la salida de la procesión y los gastos que 
tuviere. Y desde entonces corre a cargo del Ayuntamiento». 

Os pasos estaban en moi ruín estado e facía falla reparalos e 
cando estaban medianamente ben para figurar procesionalmente 
polas rúas compostelás os soldados napoleónicos deixáronos desfei
tos. Debía ser fermosa a procesión que tiña polo menos os seguin
tes pasos: o do Calvario, o do Apostolado, que foi esmorecendo qui
zais pola couza e a humidade, o Horro , o Prendemento, o Ecce 
Horno, o de Cristo coa Cruz ás Costas e o da Verónica. A mesa foi 
reposta polo escultor don juan Sanmartín. Os estropicios, nas ima
xes un tanto esquecidas, están totalmente eliminados e as igrexas 
presumen, e poden facelo, coas imaxes procesionais que posúen e 
seguen permitindo presenciar a Semana Santa en Compostela. 

Santiago ten no seu traxecto barroco o máis importante 
capítulo de Galicia; pero o xenio creador afortunadamente é de 
todos os intres, e por iso, polo que sucede no noso tempo e polo que 
se refire á Semana Santa, ternos ó escultor Cástor Lata Montoiro , de 
quen podemos citar o Cristo da Unción e a Nosa Señora da Sereni
dade , as figuras do Descendemento, figuras que representan o paso 
máis transcendente da traxedia e todos teñen as liñas da grandiosa 
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espiritualidade. Aínda lembramos as escenas do Desencravo en San 
Francisco e pensamos como serían as de San Domingos de Bonaval, 
que terían a cruz no pequeno adro e a xente na baixada do mostei
ro, e o de Santa María de Augasantas, en Cotobade. Tamén hai que 
lembrar os sermóns coresmais, dos que tiñan fama os dos teólogos 
composteláns, da importancia que tiñan dá idea este acordo que está 
nas Notas Viejas Galicianas . «Los capitulares asistentes a la sesión de 
12 de febrero de 1566, dixeron que por quanto entraba la coresma 
y por respeto de los sermones, era necesario mudar los días de con
sistorio, acordaron que cada semana se hagan los consistorios el 
lunes y jueves después de comer». Figuran como ilustres padricado
res: en 1606 o doutor Juan Luis, que padricou toda a Coresma ó 
Concello ; para os sermóns de 1611 foi nomeado frei Benito de Oya; 
en 1621 figura o P Suárez, pad1icador de Santo Agostiño de Nosa 
Señora da Cerca; para 1622 nomearon o P Frei José López de 
Somoza, da Orde de San Domingos; e rematan os nomeamentos no 
intre de propor para 1626 a frei Juan Miguel, agostiño, pola protes
ta do procurador xeral «Porque en esta ciudad no faltan sermones, 
pues ai cada semana más de ocho; y si este padre quiere predicar de 
balde, se nombre, y llevando dinero lo contradice». Remataron os 
axustes, pero non minguaron os sermóns de moi ilustres oradores. 

30 de marzo de 1997 



AS TÉMPORAS DO MES DE SETEMBRO 
AS FESTAS DA lGREXA PARA CADA ESTACIÓN 

As témporas, dicimos unha vez máis, son as catro festas da 
lgrexa que coinciden coa época das estacións, aínda que non coin
cidan os días do calendario. Corresponden dúas ós solsticios e 
outras dúas ós equinoccios. É a cristianización para rogar a Deus 
polos froitos, dende a preparación das tenas para facer as sementei
ras , o bo tempo para sementar, o desenvolvemento da planta , as 
colleitas e a conservación das herbas, froitos e carnes. Cando se 
mataba o parco, dábase ós que viñan ter man unha copa; meu tío 
Lorenzo, que era o matachín, cando collía a copa para beber dicía 
en voz alta: «Que Deus o conserve de mono como o conservou de 
vivo, e que con saúde se coma». A igrexa vén celebrando esta festa 
dende moi antigo , dende os primeiros anos. Hai que presumir que 
estas festas novas corresponden a outras moito máis antigas que se 
celebraban nos tempos pagáns. Os dous intres máis importantes dos 
pregos mostrando a inquietude serían sementeiras e colleitas. 

As primeiras témporas do ano son as de Nadal, denomina
das de Advento, así denominados os domingos desde o primeiro 
domingo despois do día de San Andrés, que é sempre o trinta de 
novembro, lembren a distinción: Ditoso mes que comeza con Santos e 
remata con San Andrés. Pasado o terceiro domingo de Advento , que 
se distingue sempre pala alegría: «Gaudete in Domino semper: iterum 
clico, gauclete. Gozádevos sempre en El-Señor, gozádevos, repito », o 
mércores, o venres e o sábado son d témporas. As derradeiras son 
o primeiro mércores despois do día 14 do mes de setembro. 
Corresponden est ano ós días dezasete, dezanove e vinte. Corres
ponde á recolección das patacas, que era preciso gardar ben defen
didas de luz e ratos. As alegres vendimas nos viñedos galegas que 
comezaron polo menos a coller fama na época dos romanos, que a 
lenda cobre de fama amorosa as ten as de Amandi, de onde manda-
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ban o viño para ledicia de donas. Vencidas as pestes que castigaron 
Galicia, hoxe vence os padais dos mellores catadores en todas as 
partes. As vendimas eran traballos acompasados con saudosos can
tos populares de voces procedentes de poboados sen viñedos. Dona 
Emilia Pardo Bazán admiraba os garbosos mozos cargados co cesto 
culeiro subindo as pendentes deica o lagar do pazo. Don Ramón 
Otero Pedrayo eloxiaba o canto das mozas que comezaban o canto 
con dubidoso temor para axiña participar da confianza de todas as 
ribeirás. Os viñedos chegan nas costañeiras cultivadas en traballosos 
socalcos deica as augas dos ríos ribeiráns. 

Tamén é importante a colleita do millo de palla enteira ou esfa
nada, principalmente se tiñan borreis. Os dous primeiros pés de millo 
que se cortaban e as primeiras patacas novas que se comían ofrecíanse 
a Deus Noso Señor. No carro ou ós feixes levábase para o cuberto ou 
para unha sala sen uso ou arrimábase a unha parede e íase colocando 
en dous, algunha vez en tres andares, que se irían baixando cando se 
esfollaba ; labor moitas veces feíto polos membros da familia e sen outra 
axuda que as boas uñas da man. A palla íase atando con constráns de 
colmo feitas con poucas pallas facendo monllos a xeito. 

Podía impedirse un adianto indebido da colleita se no Con
cello se daba orde de empate, que non permitía dar comezo deica dar 
nova orde con permiso de sega. Cando o millo era moito facíanse as 
esfolladas; eran clásicas as dos pazos, onde se xuntan mozas e mozos. 
Era costume que se unha moza ó esfollar era a primeira en descubrir 
a espiga roxa, un rei, era a raíña e como tal estimada todo o tempo da 
esfollada e no remate comezaba ela o baile. Se o que a descubría era 
un mozo , dáballe un bico ás mozas, no medio de protestas festivas 
pois por aquel tempo non se permitía tan alto saúclo amigable . 

O poeta Lamas Carvajal describe así a esfollada que el coñe
ce co nome da súa comarca, a escasula, comezando o traballo ás or
des do caseiro que vén dirixir o traballo e todos o saúclan tan axiña 
como chega: 

Véndoo chegar, «as boas noites» 
danlle mociños e mozas; 
él sauda, e pondo lago 
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o J ungueiro tras da porta, 
Jalando asina, lixeiro, 
comeza a dispar as obras: 
«Tres dos mozos que teñacles 
máis saúcle e mores Jorzas, 
os culeiros cheos ele espigas 
ide levando pra fóra; 
as raparigas pequenas 
ide recollendo as follas; 
as demais escasulade 
pero tende mui en canta 
das espigas do caruncho, 
non axuntalas coas boas». 
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Cando se esfollaba era preciso escotar unhas poucas espigas, 
separándoas da palla coas máis finas follas xunguidas á espiga. As espi
gas escotadas colocábanse apartadas para esfollalas e gardar as follas ; 
estas follas finas eran o follato para renovar os xergóns das camas. Era 
preferido o xergón de la. 

A persoa que esfollaba podía usar, ademais das uñas, unha 
punta á que para maior comodidade lle daban a volta na parte do mar
telo facendo un anel para meter o dedo maimiño; non faltaban esfo
lladeiros ben feitos por ferreiros ou broncistas. Cando se facía a esfollada, 
o dono no remate daba uns vasos de viño e a mocidade organizaba un 
curto bailiño. Do cantigueiro popular tomamos dous dicires, o derra
deiro ten variantes: 

Acabáronse as vendimas 
e ve11en as esf olladas, 
para comer coas mozas 
catro castal1.as asadas. 

As esf aliadas clo millo 
non clan proveito a ninguén, 
mandei a muller a ela 
quedou dormida e non vén. 

21 ele setembro de 1997 



LEMBRANZAS DE DON RAMÓN OTERO PEDRAYO 
A FESTA ANUAL DO PAZO DE TRASALBA 

Coñecín a don Ramón xunto con don Florentino López 
Cuevillas e don Vicente Risco na casa de Camilo Díaz con motivo do 
rneu ingreso nas Irrnandades da Fala e tornei parte activa con eles no 
estudo das terras do Deza, no que cornezarnos curnprindo esta orde 
de Cuevillas : «Fraguas e Sebastián van a Lalín o 24 de sanxoán». Así 
cornezou a nosa colaboración co grupo ourensán. Dende o ano 
1905, no que quedou orfo de pai, tivo para a súa nai un agarirno 
exernplar e inimitable, traéndoa a Santiago para que vise unha festa 
ou escoitase a Santalices tocar a zanfona no Paraninfo da Uni
versidade. Tarnén agora tocou rnoi ben un mozo a zanfona acompa
ñando un rapaz que lía a composición de Mendiño corno lernbran
za do Día das Letras Galegas. 

Cando veu a Santiago don Ramón deixou a nai con Teresa, a 
rniña esposa, na Catedral, que viñera para ver a procesión do Corpus 
e despois de vela na rúa. Agora Teresa foi con dona Eladia para den
tro da igrexa, don Ramón e mais eu esperamos na praza para recibir 
a beizón do prelado co Santísimo no Viril. E no intre de tocar a músi
ca a Marcha Real por estar dando a beizón, dona Eladia dixo que 
tiñan que erguerse. Así presenciaron o remate da solemnidade dentro 
da Catedral. De volta para regresar a Ourense , ó pasar diante dunha 
pastelería, don Ramón invitounos, e Teresa prometeulle a dona Eladia 
unha visita a Trasalba cando fósemos ás augas do Carballiño en 
seternbro e que lle levaría uns doces feitos por ela . A viaxe foi de 
semellante agrado que a repetimos tanto como durou a súa vida . Don 
Ramón vai quedando só, Fita morrena primavera de 1975. 

Ese verán foi a derradeira viaxe que fixernos dende O Car -
balliño para visitalo en Trasalba. Atendíao a sobriña e aquel día esta
ba moi inquedo porque viña a televisión a facerlle unha entrevista. 
Moi dorido díxonos que non lle puidera dar o derradeiro bico a Fita, 
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tan forternente ennistecido estivernos con el deica que soarnente fal
taban poucos minutos para a chegada da televisión. Dixérnonos 
adeus prornetendo nova visita, rnais cornprendiarnos que a vida de 
don Ramón estaba fuxindo. Morre en abril e fun un dos portadores 
do ataúde que entrarnos con el na Catedral, onde os bispos de Ga
licia concelebraron a solemne misa das honras fúnebres e foi ente
rrado no panteón familiar no cerniterio ourensán. 

Dende o ano 1983 celébrase no Pazo de Trasalba a festa aca
démica rnáis importante de Galicia . O XXII aniversario tivo lugar o 
21 de xuño. A festa ten un cornezo musical e unha parte de sesión 
histórica que preside algún conselleiro, o secretario é Paco del Riego 
e informa ele todo o proceso histórico o doutor Sixto Seco, presiden
te da Fundación. Ás doce e media misa votiva oficiada por don 
Manuel Lorenzo Argibay, párroco de Trasalba, e á unha e media o 
acto literario no Auditorio do Pazo Museo. Presentación da obra A 
lagarada. O desengano do prioiro de R. Otero Pedrayo. Edición críti
ca de M. Vieites e H. Monteagudo. lnterveu Manuel F Vieites, que 
deu unha interesante explicación da obra teatral de don Ramón e de 
cada unha das pezas con notas e citas bibliográficas e os criterios da 
edición. 

O XVI Premio Trasalba foi outorgado ó ferrolán Xoán Ledo, 
pseudónirno de Ricardo García Suárez, que consiste nun cadro, un 
libro inédito e orixinal, publicado pola Fundación, e unha xerra de 
Sargadelos con debuxos e dedicatoria de Isaac Díaz Pardo. Cada 
obxecto ten que entregalo un premiado anterior. Un rnernbro, neste 
caso Xairne lsla Couto, fai un elocuente resumo dos méritos do pre
miado «que se estimaba corno intelectual puro en todas as rnanifes
tacións de Loda a súa ob ra, ben corno crítico de arte , ou escritor, 
como no campo do deseño ou na profesión da medicina, onde 
comezou a súa carreira ». Xoán Ledo corneza cunha lernbranza emo
cionada das persoas que rnorreron coa Guerra Civil e cita corno 
exernplo de asasinados a Ánxel Casal e Camilo Díaz Valiño, e por 
tantas martes e sufrirnento rnanifesta o seu desexo de que non volva 
outro cataclismo, valla a expresión, «que ninguén teña que vivir o 
que vivimos nós, non só polos monos que caeron ó lado, senón por 
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ter a boca pechada». Sixto Seco, presidente executivo da Fundación, 
fixo entrega a Ricardo García do pergameo (que eu chamei cadro) 
que certifica a entrega deste galardón. Pola súa banda, Raimundo 
García Domínguez «Borobó», premio Trasalba anterior, fixo entrega 
do número cero da obra Ricardo III , de Shakespeare, traducida ó 
galego, e Fernández del Riego fixo entrega da xerra votiva. 

Quero deixar como nota singular o precioso canto dos 
arrieiros que levaban o viño polas aldeas nos bocois ós pazos e ós 
abades e mosteiros . 

Arrieros doutro tempo, ouh varudos dezaos, 
que morriades nos camiños coma o maiiño no mar! 
Entón había abades e fidalgos de eras 
que o bo labio do viña sabían apreciar; 
e o sangue da ribeira poderoso e trurif al 
corría dende as xerras ós vasos de oistal. 
Reutorás e pazos, mosteiros aldeáns, 
xantares de cabido, beber compostelán. 
¿Onde ides, rexas forzas da terra de Breogán? 
¿Pra onde foi o martelo e o dengue maiiñán? 
¿Pra onde os vellos petrucios labregos de heredá, 
con cen anos ó lombo, fortes no traballar? 
¿Pra onde a gaita sauclosa das noites do verán, 
irmá do longo canto do verde piñeiral? 
¿Pra onde as roseiras, doces irmás das brancas maus 
das sefwras nos pazos da solaina a fiar xentís coma os merlos 
no abrente do marzal? 
¿ Pra onde f oi toda a forte Galiza? 
Pra es terqueira do vivir cidadán. 

Agora a alquitara: 

Son un chisme cloutro tempo 
astrolóxico, noxento, fantasmal. 
Como o vello Cirianilo 
viñen no tempo do millo 
pra este chan. 
Sei segreclos ele licores 
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sei de ciencias, sei de amores, 
que sei eu! 
mais no tempo que corremos 
solo Jago medo ós nenas. 
Vou morrer 
quizais o meu cobre puro 
valla a libra máis de un duro 
¡ai de mini 
Ise mozo de alambique 
Jalangueiro e atolado 
fai esa podre augardente 
que lle gasta á parva xente 
que no val bebe o viña de Alicante 
non na vella cunea arrante 
no cristal. 
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5 de xullo de 1998 



O QUE SE APRENDEU NA INFANCIA 
LEMBRANZAS DA NENEZ NO CAMPO 

O primeiro lugar estaba acoplado ó lugar de Insuela , situa
do na parte dereita do regueiro da Candeira, non moi loru<e del, e 
todo no lindeiro sur da parroquia de Loureiro. Estaba situado no 
fondo do Monte Calvo e non se conserva máis que a leira que foi te
rreo edificable da casa e a veiga da porta , hoxe posesión nosa. O 
terreo da que foi casa, hoxe xesteira con castiñeiros e algúns carba
llos, propiedade de Amable Cabirta , o noso veciño de Insuela. A que 
foi veiga da porta ten o nome de Toca, curiosa verba que no dicio
nario ten moitos significados: prenda de tea de moi diferentes feitu
ras, segundo gustos, tempos e lugares , con que se cubría a cabeza, 
como abrigo. Tamén prenda de lenzo branca que foi cim<ida ó ros
tro; usábana as mom<as para cubrir a cabeza. Era tamén prenda de 
viúva e ata de casada. Sombreiro con ala pequena que usan ou usa
ron as señoras . Hai a chamada paga de tocas, canos que selles daban 
á viúva ou ás fillas dun empregado. O significado entre nós é de 
muller a quen lle falta un brazo que perdeu de rapaza ou moza. 

A morada tiña o seu viveiro preto , mm manancial que nacía 
no fondo do monte e tiña inda nos nosos tempos unha fonte moi 
ben axeitada no camiño para que puidese beber a xente que pasaba 
para as feiras de Famelga e Ponte Caldelas. Como os montes estaban 
parcelados por cupos , os veciños do pequeno lugar das Gram<as 
tiñan no alto de Monte Calvo cupos que compartían cos veciños de 
Insuela deica a repoboación forestal. Moi poucos restos quedan 
<leste pequeno lugar. 

O segundo lugar é o chamado Liquiña , do que inda penso 
que se conservan muros duns moradores; dos que cantan que un era 
home sim<elo e que non gastaba camisa, tamén que tivo que ir a Vigo 
e ó velo con tal sim<eleza preguntáronlle de onde era e respondeu : 

- Da cidade de Liquiña. 
- E onde queda iso 7 
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- É un arrabal de Monte Calvo . 
- E vostede como anda sen camisa? 
- Porque é un gasto superfluo. 

Contaban que lle botaron de regalo unha camisa, pero el 
non a colleu. 

Eu inda fun coller ameixas ás ameixeiras que había no que 
debía ser A Veiga da Porta; era unha leira nosa que lle tocara a meu 
pai, que a herdara dos bens de meu avó. 

Liquiña quedaba acoplada ó lugar de Fontevaliño. Este 
nome fainos pensar nun antigo foro que pertencía á comunidade 
relixiosa que o daba en foro para que o traballasen pagando o que 
indicaba a carta foral. Pasados séculas pertencía a ilustres ponteve
dreses. O lugar de Fontevaliño forma parte do de Vila Alén, que 
polo uso quedou en Vilalén, e ten como arrabalde Casalmeán, sería 
algún Meanus propietario por entrega de carta foral. 

O terceiro lugar desaparecido era Terrafeita e parece que non 
queda máis que o topónimo, pois as pedras desapareceron todas. 
Estaba chegando ó Beseiro. Inda coñecemos ó señor Pedro de Riba 
de Insuela da Casa do Alto , que estaba moi preto da Casa da Raxoa, 
onde xa había tempo que non tiña moradores. O manancial de auga 
que nace preto da vella casa, ó chegar á carballeira traíase por unha 
presa alta e conducíase para facer fonte por canais dobres dividindo 
así unha para a casa do señor Pedro e a outra para o señor Andrés, 
que estaba un pouco máis abaixo. 

O señor Pedro tiña o arado vesadoiro e xugada de bois para 
labrar un agro denominado A Vesada. Eran posuidores dun gran 
souto ele castiñeiros na veiga de Comas, nos comezos do regueiro. A 
peste acabou co souLo. Mentres viviu o señor Pedro foi o gran vixía 
das castañas e cando cleixaba o souto para ir xantar deixaba a cha
queta colgada no Lronco dun castiñeiro. Tamén cmi.ecemos ó señor 
Lorenzo da tenda de Famelga, posuidor dun gran comercio de viños 
e demais bebidas, variados xéneros e ultramarinos, que na feira do 
24 de Nadal vendia o bacallau para a cea. En Famelga celebrábase 
unha imporLante feira o día 24 de cada mes. Tiña mesas de pedra 
para a venda de teas e unha capela que parece que estaría dedicada 
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a san Bartolomeu e pasou a santa Lucía. O culto celebrábase nunha 
casa cunha moi curiosa portada. No bordo do tellado e no linde con 
outro veciño colocaran un preciosísimo reloxo de sol, obra do escul
tor José Cerviño e unha mañá fara roubada tan marabillosa obra de 
arte. Ninguén manifestou a súa falla, non sabemos nin quen o levou, 
nin para onde o levaron e por iso non sabemos onde está dando a 
hora. Na vella carballeira colocaron mesas de pedra para xantar 
facendo romaría. Detrás da capela construíron un peto de ánimas 
cunha curiosa lenda pregando oracións que ternos comentado e por 
devoción a xente ofrecía esmolas de espigas ou cartos. 

Queda como resto de lugar perdido, que inda ten os restos 
dunha morada , a casa dos Meáns, hoxe case perdida no medio da 
carballeira. Queda baixando do lugar de Arufe e da casa da Can
cheta unha mansión señorial, inda que humilde. Na súa corte gar
daba o señor Bernardino o derradeiro rabaño de cabras que houbo 
en Loureiro; o seu monte de pasto era o Coto da Rula e á hora do 
solpor ían buscalas e baixaban en correcta formación obedecendo á 
chamada; pero cando ía vir a choiva as cabras ó medio serán baixa
ban e paraban na beira da vella estrada, se era a chuvia para a mañá 
seguinte; pero se xa ía chover pola noite baixaban deica os muros 
das leiras de Campo de Man. Endexamais fallou este barómetro dos 
animais. O vello lugar tivo nos seus derradeiros tempos unha casa 
nova na Urceia e tamén foi de pouca duración. O vello lugar estaba 
pretiño dun prado propiedade da igrexa que tiña auga de regadío 
propia; medida na pía grande das augas do lugar, a división conser
vouse pero con novas particións que permitían cortes , de quita e 
requita, en pequenas leiras. Quizais a morada dos Meáns estivese 
como cesión con terras ele resío pola mesma igrexa. No río, que 
pasaba cerca, fixéranse dous muíños: o dos Aréns e o Gatofero, e 
pequenas parcelas a prado e cultivos que agora son eucaliptais. 
Agora na Cancheta e en Arufe xa non hai moradores fixos. 

4 de outubro ele 1998 



LEMBRANZAS DA SAUDADE E DA TRISTEZA 
A VOZ UNÁN IME QUE PREGA VOLVER Á TERRA 

A tristeza é un desacougo da alma por unha falta de algo moi 
querido: familiares , animais e a terra, o curruncho onde vives. Ocasiona 
unha gravidade tan intensa que pode causar a morte; como exemplo 
podemos citar o mociño de tenas carbalhñesas que foi para Madrid, 
para prestar servizo na casa de dona Emilia. O rapaz quere volver para 
a súa aldea, o pai ameázao cunha gran tunda e o rapaz dille: «señora, 
eu non me afago ». O rapaz enferma e o médico non lle descobre ningun
ha razón de doenza e cualifica todo como superstición, por indicar como 
ouvea o can. E o rapaz morreu, morreu de soidades. Podemos citar un 
mozo que ó quedar só en Pamplona non se afai pensando na súa aldea de 
Loureiro. O poeta Ramón Cabanillas mostra a saudade nestes versos: 

Lévame, meu carro, leva, 
pala meiga terra nasa 
que a miña y-alma saudosa 
lomee dela non se afai. 

É a saudade a voz unánime que prega ó vento que leve o seu 
triste suspiro á súa terra: 

Airiños, airiños, aires, 
airiños da miii.a terra; 
ai riñas, airiños, aires, 
airiños, levaime a ela. 

Tamén Resalla lle pide axuda ó vento para o traslado á terri-
ña que nos creoi1 e así pr ga: 

Si 11 0 11 me 1evás, airii'los, 
quisais xa 11011 me conesan, 
que a Jebre que de min come 
vai.me co11sumindo lenta, 
e no mw corazoncii'lo 
tamén treidora se ceiba. 
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Non permitás que aquí morra, 
airiños da miña terra, 
que aínda penso que de marta 
hei de sospirar por ela. 

Palas catro témporas 

Vicente Risco trae a esta páxina o sentimento da tena e 
comenta, ademais de Rosalía, a Pondal, Cabanillas, Noriega, Añón; 
e irnos destacar a Lamas Carvajal, xa cego e por iso tan entristecido, 
que remata con estes versos o seu amor á tena: 

Amor grande, sublime, 
que o corazón encerra, 
tesauro de infinitos, 
recordos e pracer; 
encantamento dolce, 
o amor da nasa terra 
decote con nosoutros 
camiña hastra morre1'. 

Ternos comentado a vida e obra do poeta portugués Teixeira 
de Pascoaes e reproducimos aquí «Fala do sol». Dedicado aos poe
tas mozos galegas: 

N-um lar azul sem fim 
sou velho tronco a arde1'. 
Ha florestas de maos voltadas para mim, 
velhinhas, a tremer .. 
Os cegos andrajosos 
gritam por mim nas trevas. Querem luz! 
Gritam por mim as árvores desfolhadas, 
os roxos carpos nus, 
as f ontes congeladas 
e os ven tos invernosos ... 
Gritam por mim, á noite, a voz dos mundos 
e os poetas moribundos ... 
As lág1imas da chuva, 
as lágrimas do orf ao e da viúva, 
as lágrimas dos trágicos vencidos, 
as lágrimas dos martas esquecidos, 



Lembranzas da saudade e da tlisteza 

pelas noites ele outomno, enanclo ao luar, 
vendo-me, em alvas nuvens se evaporam; 
nuvens que eu bebo, a rir, pelos que choram, 
erguendo a Deus meu calix ele amargura, 
meu cálix de airo acézo, a trasbordm; 
cheio ele toda a humana desventura ... 

Teixeira escribe: 
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«A Galiza é i.rmá e mae de Portugal. Portugal saiu dos seios da 
Galiza; depois abandonou a Mae e foi por esses mares fóra; fugiu como 
o fillo pródigo. Mas é chegado o tempo do seu regresso ao lar mater
no. Ternos de voltar a viver espüitualmente em comum. Assim o exige 
o destino das nossas Patrias que ainda nao está cumprido. Esse desti
no é como disse muito bem a crea\:ªº da civilisa\:aO atlantica». 

E todo un comentario de Vicente Risco, grande amigo de 
Teixeira. No número cinco de NÓS fai Vicente Risco un comentario 
á segunda edición que Teixei.ra fuco do poema «Marános», que está 
dedicado a Galicia : 

Galiza, terra irmií ele Portugal 
que o mesmo océano abra{:a longamente, 
ber{:o de brancas névoas refulgindo 
o espírito do sol amanhescente. 

Quera lembrar a famosa xuntanza no Tivoli de Lisboa, orde
nada por Ramón Martínez López , de Teixeira de Pascoaes e Cas
telao, unha noite en rigoroso segredo por estar Castelao cumprindo 
en Badaxoz o castigo de desterro que lle impuxeran e non podía saír 
do lugar onde fora castigado. En segredo é a xuntanza. Isabel, a 
esposa de Ramón, atendeu a sesión. Ramón, catedrático en Lisboa, 
era tamén de Teixeira. Unha profunda ledicia rodeou a saudade nas 
verbas dos dous amigos. No remate Castelao contou que un serán 
en Badaxoz achegándose a un cine e a un garda de seguridade que 
vixiaba , que era galega , e cantaruxando o Xa fun a Marín , o garda 
díxolle: «Calade, por Deus, que me facedes chorar». Era a saudade 
que entri.stecia ó garda. 

24 ele xaneiro de 1999 
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COLECCIÓN B A 5 E 

Antonio Fraguas foi un deses gale
guistas que valorou a importancia 
dos medios de comunicación na 
sociedade do seu tempo e que, en 
consecuencia , considerou necesa
rio intervir en calquera espazo que 
lle ofrecesen para difundir os seus 
puntos de vista, nomeadamente os 
relacionados coa identidade do 
país, coa súa lingua, cos seus cos
tumes e coa súa forma de ser. Os 
artigas de La Voz de Galicia e O 
Caneo Galega seleccionados nesta 
escolma son boa mostra da súa 
forma de contar e da vontade de 
reconstrución da identidade de 
Galicia. Velaquí a súa carta de des
pedida dos xornais dos últimos 
anos da súa vida, unha vida marca
da pola humildade e polo amor a 
un pobo e a unha terra. 

CON SELLO 
DA CULTURA 
GALEGA 

SECCIÓN DE A NTROPOLOX(A CULTURAL SECCIÓN DE COMUNICACIÓN 
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