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e calquera proxecto editorial é sempre motivo de ledicia, o volume que
nos ocupa constitúe unha verdadeira satisfacción para cantos amamos e
valoramos a nosa historia máis próxima, case sempre a gran descoñecida,
a historia de Galicia.
Cando en decembro de 2020 tiven o privilexio de participar no acto institucional organizado para conmemorar o 500 aniversario da Asemblea de Melide,
ofrecín aos alí presentes a dispoñibilidade do Parlamento de Galicia para
apoiar a proposta que agora ve a luz.
Xorde, deste xeito, un libro ameno que, desde o rigor propio de historiadores como os que colaboran nesta obra, afonda no contexto e as consecuencias
da Xuntanza que o 4 de decembro de 1520 congregou en Melide a nobres
e prelados autoerixidos en representantes do reino de Galicia, nun escenario
de incertezas e mesmo desleixamento, se se me permite a expresión, por parte
da Coroa, que acababa de celebrar Cortes en Santiago de Compostela, sen que
ningunha cidade galega tivese voto nelas.
Reitero con frecuencia que os españois en xeral e os galegos en particular somos grandes descoñecedores da nosa historia. Descoñecemos a historia
contemporánea —a programación conmemorativa dos 40 anos de Autonomía
impulsada polo Parlamento tratou, en boa parte, de contribuír a superar esa eiva—
e ignoramos, se cadra aínda en maior medida, a de etapas anteriores.
O manto de silencio que, ata o de agora, rodeaba a Asemblea de Melide,
dentro e fóra de Galicia, contrasta, por exemplo, co elevado coñecemento social
da guerra dos comuneiros, tamén nos primeiros anos do reinado de Carlos I
de España, emperador do Sacro Imperio.
Galicia, nacionalidade histórica en virtude da Constitución de 1978, conta con
trazos diferenciais —nomeadamente a nosa lingua, mais tamén a nosa historia,
e mesmo a xeografía ou a nosa forma de ser— dos que sentimos orgullo e que
temos a obriga de cultivar e divulgar, conscientes da súa plena compatibilidade
coa nosa condición de españois e europeos de pleno dereito.
Cultivarmos esta realidade implica afondarmos no coñecemento da historia,
nas súas diferentes vertentes, un obxectivo ao que responde con acerto o volume
que o lector ten nas súas mans.
Para o Parlamento de Galicia é unha honra, e ao tempo unha obriga, patrocinar canda o Consello da Cultura Galega a coedición desta obra, que achega
coñecemento científico arredor dun acontecemento histórico tan esquecido
como apaixonante.
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día 4 de decembro de 2020 acudimos á vila de Melide convocados polo
desexo de lembrar aquela Xunta de Melide que en 1520, cincocentos
anos atrás, reunira os señores de Galicia en defensa dos intereses
económicos e políticos do seu reino. O acto conmemorativo, sinxelo mais non
exento de certa solemnidade, non pretendía emular aquela xuntanza histórica que cumpría medio milenio senón lembrala, rescatala do esquecemento,
traela ao presente, colocala no coñecemento colectivo, facela parte do relato
histórico compartido polos galegos e galegas non especialistas. Aquel mesmo
serán invernizo de chuvia e moita neve, mais de ánimos acesos, acollidos ao
ofrecemento do Presidente do Parlamento de Galicia, selamos o compromiso
de dar a lume este libro.
Xuntáronse «na metade do reino», isto é, no corazón de Galicia. A vila de
Melide ocupa, tamén, un lugar central neste volume, e faino por dúas razóns
de xustiza. A primeira, obviamente, porque foi nesta terra onde se conxuraron
os poderosos señores civís e eclesiásticos galegos, vindos de distintas partes do
reino, e onde se fraguaron as capitulacións que serían dirixidas ao rei coas súas
informacións e demandas. A segunda, porque foi o Museo Terra de Melide,
gardián da súa memoria, valedor do seu patrimonio e promotor da súa divulgación, o incitador desta conmemoración tan íntima e simbólica para Melide
e para a historia de toda Galicia.
Compráceme poder afirmar que o Consello da Cultura Galega acolleu con
entusiasmo a iniciativa desde o momento en que aínda só era unha idea que
xermolaba entre os promotores, axudando a concretala. Séntese compracido
desta colaboración co Museo Terra de Melide e co Concello de Melide, e agradecido polo convite a facer parte da conmemoración e a vivila desde dentro.
O especial 500 anos da Asemblea de Melide, elaborado en 2020, segue en aberto no
noso web, contribuíndo á divulgación do acontecemento histórico para todo tipo
de públicos; os autores que aceptaron daquela o noso convite para redactar breves artigos contextualizadores repiten agora neste volume con maior amplitude
e profundidade. Ben haxan todos pola súa dispoñibilidade, antano e hogano.
Esta obra parte, logo, daquel núcleo inicial de hai un ano, cunha notable
ampliación da nómina de autores e temas tratados, baixo a coordinación científica
de Pegerto Saavedra, que aceptou xenerosamente a nosa encarga. A todos eles e
elas, a nosa gratitude e recoñecemento. Un ramallete de once especialistas, con
investigación histórica acreditada arredor dese período, achega 10 capítulos que
se agrupan en tres eixes temáticos: (i) a Xunta, os seus obxectivos e resultados;
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(ii) os poderosos galegos, civís e eclesiásticos, que se axuntaron; (iii) o territorio,
a centralidade de Melide e os posibles escenarios do encontro.
No mesmo especial de 2020 publicamos por vez primeira a ilustración da
escena histórica, encargada a Alberto Taracido, que volve ocupar un lugar de
privilexio neste volume. A imaxe é o resultado dun intenso proceso de documentación sobre o espazo (a igrexa de San Francisco de Melide tal e como
presuntamente a verían os reunidos); os asistentes, coas súas roupaxes baseadas
en testemuños de época, que tamén apuntan diferenzas de status entre uns
e outros; o pendón de Galicia, marcando o sentido da xuntanza, tomado do
que portaba a representación do reino de Galicia nas exequias do emperador
Carlos V en Bruxelas. No especial que figura en acceso libre na nosa web pódese
acceder a unha reportaxe de como foi concibida e documentada a ilustración.
Con ela tentamos crear unha imaxe historicista que permita evocar visualmente
o acontecemento, que o fixe nas nosas retinas, para que cando pensemos en
«Asemblea de Melide» acuda esta imaxe á nosa memoria.
Aqueles señores de Galicia de hai quiñentos anos, que lle plantaron cara ao
rei Carlos I, futuro emperador, ben merecen estar na nosa memoria. Son uns
con nosoutros, con todos os galegos e galegas que temos conciencia da unidade de
Galicia e da súa identidade diferencial, firmeza en defender o dereito a termos
voz propia, vontade de gobernarmos os nosos destinos, teimosía en procurarmos un futuro acorde cos intereses da nosa terra, perseveranza a prol dos nosos
dereitos lingüísticos e culturais.
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elebramos acontecementos pasados porque dalgún xeito están presentes,
como lugares de memoria ou feitos que lle din algo á comunidade, aínda
que é moi habitual que a mensaxe que transmite un monumento ou
un suceso vaia cambiando no decorrer do tempo, conforme cambia a sociedade
e os seus valores e inquedanzas. A Xunta de Melide, que tivo lugar o 4 de
decembro de 1520, forma parte, en maior ou menor medida, da memoria de
Galicia e, con ocasión da conmemoración —austera, porque as circunstancias
non permitían grandes festexos— do seu quinto centenario na propia vila, a fins
do 2020 xurdiu a iniciativa de elaborar e publicar unha obra colectiva na que
varios historiadores botasen unha nova ollada sobre a propia asemblea e sobre
o seu tempo, pois un suceso desa natureza non se entende sen ter en conta a
situación pola que atravesara ou estaba atravesando o reino de Galicia no paso
da época medieval á moderna e as decisivas consecuencias políticas da elección
imperial do monarca Carlos de Gante e do levantamento dos comuneiros na
primavera de 1520.
Cómpre dicir que foi o presidente do Parlamento de Galicia, don Miguel
Santalices, quen nos actos celebrados en Melide o 4 de decembro do ano pasado
manifestou a conveniencia de publicar un libro conmemorativo e o compromiso
de financiar a edición, namentres dona Rosario Álvarez Blanco, tamén presente
na ocasión, aceptou que a institución que preside, o Consello da Cultura Galega,
se responsabilizase dos contidos científicos e do formato da obra, que aparece
polo tanto co selo de dúas pezas fundamentais da comunidade autónoma de
Galicia, ás que como editor debo manifestar o meu recoñecemento e de modo
particular o meu agradecemento á presidenta do Consello da Cultura Galega
por ter confiado en min para coordinar o contido do libro.
Como dicía, pareceu necesario estudar, á parte da propia Xunta de Melide,
a situación xeral da Galicia da época e mesmo da monarquía hispana, gravemente afectada pola inestabilidade desde a morte da raíña Isabel, debido ao
estado mental da súa filla, ás ambicións de Filipe o Fermoso e de Fernando o
Católico e logo do novo rei-emperador Carlos de Gante, circunstancias todas
que propiciaron que os feudais galegos aproveitasen para levantar a cabeza
e chegasen case a facerse co control do reino. Polo tanto, coa finalidade de
ofrecer unha visión dos diferentes problemas, foron convidados a participar na
obra historiadoras e historiadores especialistas na época, aos que tamén teño
que agradecer a súa disposición a colaborar, redactando ademais os textos que
compoñen os diversos capítulos en prazo breve.
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Os contidos do libro aparecen organizados en tres bloques. No primeiro, titulado «A Xunta e os seus obxectivos», estúdanse temas relacionados directamente
coa asemblea, comezando polos antecedentes da reunión, ou sexa, o recuperado protagonismo dos feudais desde 1504 en diante e o estalido da guerra das
Comunidades, e os acordos que tomaron os que asistiron persoalmente ou por
medio de apoderados (P. Saavedra). Das circunstancias que explican algunhas
das máis significativas peticións do congreso melidense e dos seus resultados
ocúpanse Ofelia Rey Castelao e Manuel María de Artaza. Ofelia Rey analiza
a cuestión da Casa da Especiaría, sinalando as oportunidades que o descubrimento da ruta occidental para chegar ás illas Molucas parecía abrir para os
portos atlánticos, os intereses comerciais dalgúns dos que pediron a creación da
institución na Coruña, caso de don Fernando de Andrade, as diversas carencias
das poboacións litorais galegas e o fracaso definitivo do proxecto cando Carlos
V recoñece que as illas pertencen a Portugal. Manuel Mª de Artaza trata do
problema do voto en Cortes de Galicia, atendendo ás circunstancias en que
o reino deixou de mandar procuradores ás reunións, coa consecuencia da
conversión de Zamora en cabeza do reino de Galicia; a resposta negativa de
Carlos V ás varias reclamacións de 1520 e as negociacións posteriores que xa
estarán en mans dunha nova institución que se consolida na primeira metade
do xvi: as Xuntas do Reino. Aínda que trataron do asunto en diferentes reunións, tivo que pasar un século para que en 1623, nunha situación política
moi diferente á de 1520, Filipe III concedese por fin o voto, previo pago dun
donativo de 100 000 ducados.
O segundo bloque, «Os poderes señoriais e o poder real», agrupa as achegas
que tratan dos grupos aos que pertencían os participantes na Xunta de Melide
e da posterior inserción de Galicia na política imperial. En concreto, Antonio
Presedo analiza a traxectoria de varias das estirpes nobres que medraran desde
1379, en ocasións á sombra das grandes casas e da Igrexa, e que terán en 1520
como cabeza cabaleiros con poder recoñecido no reino, por iso figuran entre
os asistentes á asemblea. A consolidación patrimonial e a reprodución social
favorecida pola fundación de morgados e pola institucionalización da Casa
van permitir un futuro brillante a varias liñaxes. Pola súa banda, Gonzalo
F. Fernández Suárez atende con preferencia as familias tituladas, que pasan por
situacións diferentes na primeira metade do xvi: a menoridade afecta á casa de
Altamira tras a morte do segundo conde en 1510, as divisións internas na de
Monterrei, a de Lemos non puido recuperar o patrimonio situado máis alá do

Cebreiro e a de Andrade rematou incorporada por vía matrimonial á de Lemos.
Non podía faltar neste libro un capítulo sobre don Alonso de Fonseca III, o
principal señor de Galicia na súa condición de arcebispo de Santiago pero, como
tal, tamén pastor. Desta dupla realidade ocúpase Domingo González Lopo no
estudo da biografía de Fonseca, para destacar o seu papel na política en Galicia
e na Corte —pois o arcebispo sabía que Fernando o Católico e Carlos V lle
debían obrigas— e ao mesmo tempo o seu labor relixioso e cultural na diocese
como home de inquedanzas humanistas e preocupado pola reforma do clero, un
asunto que levantaba moitas oposicións, comezando pola dos cóengos, e que por
iso foi aprazando, até que, xa cando estaba na sé primada de Toledo, resolveu
en 1526 crear o colexio de Santiago Alfeo, destinado precisamente á formación
de eclesiásticos, para rematar coa ignorancia e rudeza dos curas de almas.
O bloque remata cun estudo de Mª del Carmen Saavedra sobre as consecuencias
políticas da guerra das Comunidades e os efectos que tivo para Galicia a política
de Carlos V. Se os comuneiros foron sometidos, Carlos V tamén aprendeu o que
un monarca non debía facer e desde 1522 os grandes tribunais reais saen reforzados fronte á nobreza, e doutra banda Galicia vaise ver afectada pola política
imperial, en particular os conflitos con Francia, que dan orixe a un aumento
do corsarismo e da pirataría nas costas e, polo tanto, á necesidade de reforzar as
defensas das poboacións do litoral. Un dos asuntos que o gobernador do reino
negocia coas xuntas é precisamente o financiamento de armadas para loitar
contra o corsarismo. Conforme os intereses da monarquía se desprazaban ao
Atlántico, medraba a importancia estratéxica das costas galegas, como pon de
manifesto que a armada que levou a Filipe II a Inglaterra, cando ía oficializar
—e consumar— o matrimonio con María Tudor, saíse da Coruña.
Pecha o libro un bloque que leva por título «O territorio», no que figura un
traballo que trata de todo o reino e dous centrados na vila de Melide. No primeiro, Hortensio Sobrado analiza a imaxe que os forasteiros tiñan de Galicia na
primeira metade do xvi, así como as escasas e deficientes vías de comunicación,
a baixa densidade de poboación e a débil rede urbana, formada por cidades e
vilas cun escaso número de veciños. Pola súa banda Cristina Vázquez Neira e
Xurxo Broz ofrecen unha documentada estampa da vila de Melide, atendendo
á orixe do burgo, ao modelo urbanístico, aos oficios e tamén a inmobles, monumentais ou non, desaparecidos, uns en tempos recuados, coma o castelo, outros
non hai moitos anos, caso do mesón de Romay, que na década de 1980 aínda
estaba ergueito, cos seus arcos medievais. E, finalmente, Xosé Manuel Broz
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non esquece os antecedentes históricos da vila e a súa evolución urbanística
desde 1520 en diante, pero atende principalmente aos inmobles que puideron
ser escenarios da Xunta, nomeadamente o convento franciscano do Sancti
Spiritus, que igual que a igrexa de San Pedro, o hospital do Sancti Spiritus
e diversas capelas que estuda desde o punto de vista formal e, con abundantes
imaxes, reconstrúe cando xa non existen ou notaron alteracións substanciais.
En resumo, coido que a publicación deste libro é unha moi boa maneira
de celebrar o quinto centenario da Xunta de Melide, pois vai permitirlles aos
lectores coñecer mellor tanto a importancia da asemblea como os problemas
políticos e sociais da época en que tivo lugar, uns reducidos a Galicia e outros
derivados dos descubrimentos ultramarinos e da política imperial de Carlos V.
Por iso agradezo novamente ao Parlamento de Galicia, ao Consello de Cultura
Galega, aos autores dos diferentes capítulos e a Cristina Río e Begoña Tajes,
coidadosas revisoras dos textos, que fixesen posible o nacemento desta criatura,
que agora, co seu amparo, sae á praza do mundo.
En Compostela, no mes de outono de 2021

Xunta
de Melide.
Ilustración:
Alberto Taracido
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1. A situación política de Galicia nos
anos previos á Xunta de Melide
ara entender de modo competente o acontecido na vila de Melide o

4 de decembro de 1520, cando os caporais das máis importantes casas

nobres e algúns prelados e membros de cabidos catedralicios, de modo
persoal ou mandando apoderados, se axuntaron para tomar diversos acordos,
facéndose pasar por representantes do reino, hai que reparar na situación creada
pola guerra das Comunidades e tamén no que viña pasando en Galicia desde
a morte da raíña Isabel, en 1504.
En efecto, se o poder real se afirmara con claridade en Galicia desde 1480,
coa chegada do gobernador Fernando de Acuña, provisto de facultades extraordinarias e acompañado dunha forza militar, uns medios que lle permitiron
someter politicamente a nobreza e cobrar con regularidade as cargas fiscais
que antes os monarcas eran incapaces de percibir, desde 1504, debido á inestabilidade política orixinada pola desaparición da raíña, as cousas cambiaron,
e en certo xeito houbo unha volta á situación anterior ao reinado de Isabel e
Fernando. A herdeira da coroa, Xoana, non parece que estivese en condicións
mentais de facerse cargo das súas responsabilidades, e foi vítima das ambicións
do seu home, o rei consorte Filipe, do seu pai, Fernando de Aragón, e logo do
seu propio fillo Carlos.
Os xefes dalgunhas importantes casas nobres estaban descontentos polas
medidas que reduciran a súa capacidade de usar os exércitos privados para o
que considerasen de proveito, xa fose para combater entre eles, para atacar a
señores eclesiásticos ou para facer razzias por aldeas e vilas. O segundo conde
hereditario de Lemos, don Rodrigo Osorio, quedara ademais moi agraviado coa
división do patrimonio condal que unha comisión formada por pares decidiu
con ocasión do preito sucesorio orixinado tras a morte de don Pedro Álvarez
de Cabreira, avó de don Rodrigo, a quen quería por herdeiro de todos os bens.
A segunda muller e as fillas de don Pedro non admitiron que o neto deste, que
nacera de solteira, as deixase case sen nada e o resultado do conflito familiar
foi o repartimento do patrimonio dos Lemos, de xeito que o situado no Bierzo,
Cabrera e Ribera correspondeu a unha das fillas de don Pedro, casada cun
membro da casa de Benavente, axiña convertidos marido e muller en marqueses
de Vilafranca, e o de Galicia, incluído o título condal, quedoulle a don Rodrigo,
que sempre considerou que detrás desta resolución salomónica estaba a man do
rei Fernando, que quixo, por así dicilo, partirlle o espiñazo á poderosa casa de
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Lemos, dona dun señorío ás portas e dentro de Galicia do que formaban parte
poboacións de gran valor estratéxico, como é o caso de Ponferrada. Esta vila foi
mercada polos monarcas aos marqueses de Vilafranca, e don Rodrigo tentou
recuperala pola forza en 1486 e 1506. Por se a mingua do patrimonio condal
non abondase, Isabel e Fernando obrigaron a don Rodrigo a casar a súa única
filla, a fermosa dona Beatriz, con Dinís de Portugal, da estirpe dos Braganza
(García Oro 1981; Pardo de Guevara 2000).
O caso é que para o segundo conde de Lemos, Fernando o Católico, unha
vez que quedara viúvo, era simplemente «o rei de Aragón», e na loita que este
sostivo co seu xenro Filipe sobre quen debía facerse cargo da gobernación de
Castela en nome de Xoana, don Rodrigo púxose de parte do flamengo, cousa
que tamén fixeron outros nobres, como don Fernando de Andrade, conde de
Vilalba. Cando o 26 de abril de 1506 chegan á Coruña os novos monarcas Xoana e Filipe, alí estaban agardando por eles os condes de Lemos e de Vilalba,
o marqués de Astorga e o conde de Benavente, entre outros grandes pouco
amigos de Fernando o Católico (varios máis sumaranse á comitiva durante o
seu percorrido por Galicia), e anos despois, en 1520, don Rodrigo lembraríalle
a Carlos V que se os seus pais desembarcaran no porto coruñés e atravesaran
Galicia sen problemas fora grazas a que el viña sendo o amo do reino:
Yo fui una de las principales partes para que su alteza viniese a España. La razón
dello es porque el rey don Fernando, con achaque de hacer gran recibimiento al
rey don Felipe, tenía proveído en todos los puertos de Asturias e de Vizcaya e de
Andalucía, con los caballeros comarcanos, que, en llegando su alteza a cualquier
puerto, se juntasen con él para traello de mano del dicho rey don Fernando. A
cuya cabsa había sospecha e temores de harto peligro e aventura. E el dicho serenísimo rey don Felipe, siendo de esto avisado, procuró de traerme, enviándome
decir que, si le fuere cierto servidor, que determinaba de venir a desembocar en
Galicia, e aun a algún puerto mío, si no hobiese otra parte segura. De manera
que yo me ofrecí por su servidor e le quedé de dalle pacífico todo el Reino de
Galicia. (García Oro 1981: 339)

O conde de Lemos quere, sen dúbida, darse a valer diante do emperador mozo,
declarando que se Filipe e Xoana escolleran un porto galego para evitar o control
dos homes de Fernando o Católico fora grazas ao seu poder e influencia no reino
de Galicia. Con todo, a visita dos reis non foi moi tranquila, principalmente
porque Filipe obraba como titular da coroa, sen ter en conta a súa muller, e

tamén porque non era doado acomodar un séquito dunhas 600 persoas, propio
da Corte borgoñoa, ao que se engadía un exército de 2000 soldados alemáns
(que quedaron nos barcos), aos que se foron sumando outros recrutados polos
grandes. Na Coruña os monarcas estiveron algo máis dun mes, hóspedes do
convento de San Domingos, e, xa cando chegaron á cidade, os membros do
concello, axeonllados, recoñecérenos como príncipes e señores e presentáronlles
por escrito o xuramento dos antigos reis de Galicia, para que o pronunciasen,
cousa que Xoana rexeitou de mala maneira («la reina no hizo estimación dellos [dos rexedores] ni de su demanda»), aínda que Filipe si aceptou xurar os
privilexios da cidade diante do conde de Vilalba. En Santiago permaneceron
desde o 28 de maio ao 2 de xuño, tempo dabondo para visitar a catedral, onde
os recibiu o deán, don Diego de Muros, en ausencia do seu cordial inimigo o
arcebispo don Alonso de Fonseca II. Foi o rei consorte o que entrou baixo palio,
para desgusto da raíña, que se achegou ao templo «con gran fatiga», sen dúbida
polas incomodidades da viaxe e porque as circunstancias persoais (primeiro a
súa nai e logo o seu esposo tivérana pechada) lle quebraran a saúde. Filipe
xurou tamén gardar os privilexios da cidade. Saíron de Compostela camiño de
Ourense, para tomar logo a verea de Puebla de Sanabria e continuar a Villafáfila, onde por fin se atoparon con Fernando o Católico, quen, falto de apoio
dos grandes, tivo que marchar de Castela (Cerro Bex 1973: 61-80; Szaszdi 2000:
309-343; Barriocanal López 2007: 77-137 e 147-160).
O conde don Rodrigo confiaba en manter o poder e influencia que recuperara en Galicia tras a morte da raíña Isabel pois, no enfrontamento entre
Fernando e Filipe por gobernar Castela no nome de Xoana, el, segundo queda
dito, madrugou para arrimarse a Filipe. En principio, o de Lemos acertou na
escolla, e o rei consorte prometeulle que ía recuperar o patrimonio amputado
vinte anos antes, pero a morte súbita do esposo de Xoana, en setembro de 1506,
impediu que a promesa se levase a cabo, de modo que don Rodrigo pensou que
o mellor era a política de feitos consumados, e en maio de 1507, «con mucha
gente de pie e de a caballo, armado de diversas armas e con mucha artillería»,
plantouse diante dos muros de Ponferrada, despois de acordar o apoio de don
Fernando de Andrade e do marqués de Astorga, parente seu (ambos pertencían
á estirpe dos Osorio de León). O cardeal Cisneros, rexente en Castela despois
da morte de Filipe e da marcha de Fernando para os territorios da coroa de
Aragón, non estaba disposto a que a monarquía perdese a vila de Ponferrada,
e logrou que nobres e cidades achegasen tropas para darlle o alto a don Rodrigo, a quen a raíña, que asinaba o que decidía Cisneros, acusaba, xunto cos
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seus confederados, de comportamento ingrato e alborotador: «asonándovos e
dándovos los unos a los otros […] favor e ayuda, vos habéis levantado e fecho
grand escándalo e bolliçio en estos mis reinos, e en aquella parte que se dice el
Bierço, e çercastes e tomastes e combatistes por fuerça e con escalas la mi villa
e fortaleça de Ponferrada» (García Oro e Portela Silva 2006: 121). O conde de
Lemos, aconsellado polos seus pares, tivo un trasacordo, de modo que non foi
castigado pola súa destemida aventura.
De calquera xeito, desde 1504 don Rodrigo Osorio e don Fernando de Andrade son os que controlan Galicia, con apoios puntuais do marqués de Astorga
e, desde 1509, do arcebispo don Alonso de Fonseca III. Outras casas nobres
pasaban por dificultades a principios do século xvi, debido a enfrontamentos
internos nas estirpes de Monterrei, Ribadavia e Soutomaior, e á menoridade
na de Altamira, gobernada desde 1504 a 1510 polo segundo conde, don Rodrigo
Osorio de Moscoso, home culto e parece que con vocación de cruzado, como
afirma Vasco de Aponte: «Estando este conde en su casa próspero y gran señor,
como é deseaba de multiplicar mucho y servir a Dios y al rey, fuese para Castilla a ver a una beata que la tenían por santa. Mas el dióle crédito a todo su
consejo. Y viniendo a Galicia tomó doce compañeros y metiose en una nao,
con intención de hacer guerra a los moros». Un temporal trouxo de novo o
barco á orela, pero logo don Rodrigo participou nas campañas de Orán e Bujía,
onde morreu en 1510 polo disparo casual dunha bésta dun dos seus criados:
«Falleçiose este conde desta saetada, y trajéronlo metido dentro de unha ucha
en una nao a Galicia y enterráronlo en Santo Domingo de Santiago», segundo
tiñan por costume os Moscoso.
O atrevemento dos condes de Lemos e Vilalba era grande. En xaneiro e febreiro de 1507 asinaron acordos, que notificaron ás cidades, vilas e xurisdicións,
para manter a paz no reino de Galicia; ameaza, na súa opinión, «a cabsa de la
reina doña Juana, nuestra señora, que por la tristeza e congoxa que tiene por el
fallesçimiento del rey nuestro señor, que en gloria sea, no ha querido ni quiere
entender ni gobernar ni dar poder a quien entienda y gobierne estos reinos».
Aos nobres correspondíalles entón garantir a orde social, axudar a facer xustiza
e evitar abusos, como os repartimentos de trabucos non autorizados pola raíña:
Y por cuanto somos informados que los procuradores de cortes han otorgado
çiertos empréstidos e pedidos en estos reinos, los cuales creemos algunas personas se podrán hacer dellos repartimiento, sin ser ciertos que esto proçede de
la reina nuestra señora, si vierdes que lo tal no os viene bien, hasta saber si Su

Alteza lo manda y conste por su firma verdadera, nosotros los dichos condes vos
favoresçeremos [y] no daremos lugar a que el tal empréstido o pedido sea echado
ni repartido en este dicho reino de Galicia. (García Oro 1994: 278-279)

Don Rodrigo Osorio e don Fernando de Andrade non contan para nada coas
autoridades reais, o gobernador e a Audiencia, que en ocasións semellan impotentes debido á inestabilidade orixinada polos problemas existentes no propio
centro do sistema político, é dicir, na mesma monarquía. Así, no outono de
1506 uns besteiros de Andrade deron morte a uns oficiais que trataban de cobrar
as alcabalas, e cando a Audiencia mandou un alguacil e unha ducia de homes
para secuestrar bens dos procesados, o alcaide do castelo de Vilalba non llelo
permitiu, valéndose de xente armada:
E el dicho alcaide le resistió dicha execuçión, disiendo por muchas veces que
non consentirían hacer ni llevar el dicho pan, porque el dicho conde don Fernando ge lo había así mandado; e que aunque veniesen cuantos duques e condes
hobiese non lo llevarían, e que se debían volver porque él hacía lo que su señor
le mandaba también como ellos hacían lo que les mandaba el suyo.

Até as cidades de Betanzos e A Coruña buscaron en 1507 a protección do conde
de Vilalba para defenderse dun posible ataque do de Benavente, quen, segundo
as autoridades municipais,
quiere venir a este reino de Galicia con mucha gente de caballo e de a pie, del
cual nos tememos e reçelamos querrá tomar, usurpar e ocupar estas dichas çibdades […], e tenemos más confiança del conde don Fernando de Andrade que
de otro conde ni caballero del reino de Galizia, que nos ayude e favoresca para
nuestra conservación, según que lo habemos visto por la experiençia que lo han
fecho sus antepasados. Por ende pedimos a su señoría que presente está [que] con
su persona e casa y parientes y amigos e valedores nos quiera ayudar e favorescer
para la dicha conservación, e que non dé lugar a nin consienta que seamos enajenados de la corona real en persona alguna. Pare ello desde agora le tomamos
por valedor e defensor destas dichas çibdades. (García Oro 1978: 278-281)

Se dona Xoana non reinaba e o seu pai, que oficiaba de rexente do reino, ía
vello, o futuro político estaba en Flandres, a carón do príncipe Carlos de Gante.
Para desgusto de Fernando o Católico, o conde de Lemos mantiña correspon-
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dencia con persoas da corte de Bruxelas, para ir gañando posición: «Vos habéis
tenido y tenéis tracto en mi deserviçio fuera destos dichos mis reinos», dicíalle
o rexente en 1508. Como escribe o profesor José García Oro:
El conde de Lemos vio claramente que mirar hacia Flandes era mirar hacia
el futuro y que ni el mismo Rey Católico le podía a la larga disuadir de esta
lealtad. Sus colegas de aflicciones, entre los que estaba don Fernando de Andrade, le confortaban por este camino. Fue así como en 1511 quiso D. Rodrigo
reiterar de manera solemne y pública su fe política: «a 27 de abril, estando en
Monforte de Lemos, hiço un acto solemne de escritura pública, sin pedírselo
el rey ni otra persona real, y fue jurar al príncipe Carlos por rey de Castilla,
con grande admiración de los de Galicia y mucha mayor ponderación del Rey
Católico y grandes de Castilla». (García Oro 1981: 345)

30

En diversas ocasións, o de Lemos non deixará de queixarse de «las muchas
extorsiones, injurias e agravios del rey de Aragón», que lle impediu recuperar
Ponferrada e Vilafranca, motivo polo que «nunca me quise obligar a su servicio
ni venir a su Corte».
2. As cortes de 1520, a guerra das
Comunidades e a Xunta de Melide

◆◆

Fernando o Católico morreu en xaneiro de 1516, e en outubro do ano seguinte
chegou a España o seu fillo Carlos, xa como rei, pois así se proclamara en Bruxelas antes de tempo, sen respectar os dereitos da súa nai. Os acontecementos
posteriores son ben coñecidos: o novo monarca convoca para 1518 en Valladolid
as cortes de Castela, para ser xurado oficialmente como rei e renovar o servizo
ordinario e extraordinario; despois comeza a visita aos territorios da coroa
de Aragón, pero antes de rematala foi elixido emperador, o que o obrigaba
a saír axiña do reino e a pedir novos servizos para pagar o que na realidade
era a compra do título imperial, poxado entre os príncipes electores alemáns.
Despois de anos de inestabilidade política, as cidades de Castela, daquela moi
dinámicas no eido económico e político, non aceptaron que o rei se ausentase
de súpeto, que lles pedise novas contribucións e que non contase con elas para
a gobernación do reino. Sabedor do descontento, Carlos V convocou cortes en
Santiago, para marzo de 1520, unha decisión ben rara, pois o estilo era que
as asembleas se realizasen nunha cidade con dereito a voto, e as de Galicia

non o tiñan entón, como sinala Manuel María de Artaza neste mesmo libro.
O que quería o rei era afastar aos procuradores das cidades que os nomearan,
para poder obrigalos a votar o servizo extraordinario e estar preto dun porto
con boas comunicacións con Flandres, neste caso o da Coruña, cidade onde
remataron de mala maneira en maio as reunións que principiaran en Compostela case dous meses antes.
En Santiago as cortes realizáronse no convento de San Francisco, namentres
o rei —e, polo tanto, a corte— moraba no de San Lourenzo. Desde que tiveron
noticia da convocatoria, varias cidades galegas viron a ocasión de solicitar o voto
en Cortes, e máis sabendo que Zamora, que nas asembleas falaba por Galicia,
figuraba entre as poboacións máis contrarias a conceder novos trabucos. Así,
xa no mes de febreiro de 1520 A Coruña e Betanzos mandaron unha carta ao
monarca rexeitando que Galicia estivese representada por Zamora: «Nosotros
hemos sabido como los procuradores de la çibdad de Çamora, que es en el reino
de Castilla, por sí y pretendiendo tener voz y derecho por el reino de Galicia,
diz que se han confederado y conformado con los procuradores de la çibdad
e reino de Toledo, en çiertas cosas tocantes açerca de la buena partida destos
reinos para ir Vuestra Magestad a recibir la corona del Imperio, y diz que
son en vuestro deserviçio». Pola contra, a vontade dos rexedores e homes bos
das cidades galegas non é outra que conformarse coa de «nuestro Rey y Señor
Natural, y de emplear nuestras vidas, casas y haciendas en tan alta empresa».
Por iso lle piden ao monarca que non dea crédito á cidade de Zamora, e menos
cando fale no nome de Galicia, e que lles outorgue unha cédula para poñerlle
preito diante do Consello Real, «porque no es cosa justa que una çibdad de
otro reino hable ni dé voto por un reino tan antiguo y noble como este de
Galizia, en especial en cosas de que Vuestra Magestad no es servido» (García
Oro 1994: 315-317).
As peticións de voto continuaron, sen resultado, na Coruña, onde as cortes,
moi dividas despois de grandes presións sobre procuradores, foron clausuradas a mediados de maio e o día 20 Carlos V embarcaba para Flandres, cando
xa varias cidades do interior se amosaban rebeldes á autoridade real. Unha
vez que a revolución das Comunidades se organizou, dirixida primeiro pola
Xunta de Ávila e despois pola Santa Xunta, no verán de 1520 algunhas cidades
galegas recibiron cartas convidándoas a unirse, pero ningunha o fixo, debido
á marxinalidade política do reino de Galicia, á propia estrutura socioeconómica
das urbes, daquela moi pequenas e con escasa industria, e principalmente
á influencia dos señores eclesiásticos e leigos. Houbo moita oposición ao
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pago dos servizos, con atagallidos en Santiago e Mondoñedo. En Compostela,
o 10 de agosto os veciños saíron á rúa berrando «Liberdade, liberdade!», ou
sexa, liberdade fiscal, e o arcebispo conseguiu calmalos con boas palabras:
«Salió a ellos llamándoles señores», e en Mondoñedo as xentes daban voces
dicindo que «antes se darían al rey de Francia que pagar el dicho servicio»
(Pérez 1977: 381-383).
Conforme en Castela e León, aproveitando o conflito entre as Comunidades e
as autoridades reais, aparecían levantamentos antiseñoriais (cousa que as cidades
non buscaran), a alta nobreza, antes indecisa, comezou a pórse de parte do monarca, temorosa de que as súas rendas e privilexios corresen perigo (Gutiérrez
Nieto 1973), e en Galicia os señores, que lembraban ben a revolta irmandiña,
procuraron evitar que eses movementos se espallasen polo reino. Moi clara é,
no tocante a isto, a correspondencia entre a cidade de Ourense e o conde de
Lemos en setembro de 1520: os rexedores, que foran convidados desde Castela a
unirse ás Comunidades, pídenlle consello a don Rodrigo sobre tan importante
asunto, unha consulta que pon de manifesto a influencia que lle recoñecen ao
de Lemos, que non era señor de Ourense (o señor da cidade era o bispo), e o
conde dilles, como bo político, que o mellor é manterse na obediencia ao rei,
pois o rebumbio do momento antes ou despois terá que rematar:
Señores parientes e amigos: Recibí vuestra carta, y en merçed os tengo todo lo
que por ella me decís, en especial el conocimiento que tenéis así del amor que
yo os tengo como de lo que mis antecesores siempre hiçieron por esa çibdad.
E lo mismo haré yo placiendo a Nuestro Señor, cada e cuando por vuestra parte
fuere requerido con mi casa e persona, siendo menester […]. Y he mucho placer
que estéis en tan buen propósito para lo que toca al serviçio de Su Magestad e
de la corona real como, señores, estáis. E así os pido por merced lo continuéis,
porque por esta vía seréis dignos de galardón y mercedes, porque al cabo las
cosas no han de parar en el estado en que están [sino] que han de venir a su
verdadero fin, que es la paz, y esta no se puede haber sin obediencia a su rey.
(García Oro 1981: 350)

Era o consello dun feudal que levaba case corenta anos á fronte da casa de
Lemos e aprendera por experiencia que chegaran os tempos en que o respecto
á autoridade real era o mellor medio para garantir a orde social, e máis en Galicia, un territorio onde os señoríos apenas deixaban sitio para algo de reguengo.
Don Rodrigo morreu en novembro dese ano, poucas semanas antes da Xunta

de Melide. A súa sucesora no condado de Lemos, dona Beatriz de Castro, de
paso que lle noticiaba a Carlos V a morte de seu pai, prometía que seguiría o
seu exemplo: a perda fora grande, «por lo mucho que era servidor, así en la
obra como en el deseo, especialmente en el tiempo de agora, en el cual procuró tener el reino de Galicia en el serviçio de Vuestra Magestad y en mucha
paçificaçión […]. Pero como yo suçeda en su casa e estado, e con la suçesión e
aun sin ella, tengo de usar de la fidelidad, amor e afiçión que mi padre e sus
anteçesores tuvieron a Vuestra Magestad e los suyos e a la real corona destos
reinos [pues] estoy en el mismo propósito e deseo que mi padre tovo». Tamén
en novembro de 1520 o arcebispo lle escribía ao monarca para dicirlle que en
Castela as cousas estaban mal, pero que Galicia quedara libre dos conflitos, e
todo grazas ao coidado dos señores: «Este reino, según a Vuestra Magestad
escribí, está sosegado e en vuestro serviçio, como quiera que no ha sido ni es
sin mucho cuidado y fuerça de gente que para ello se tiene».
Como quedou adiantado, os señores, leigos e eclesiásticos, coñecían o perigo que correran os seus antecesores durante a rebelión irmandiña e, ademais,
desde 1480, coa confianza que espertaran as autoridades reais, os concellos
rurais e urbanos presentaran moitas demandas xudiciais para librarse de cargas
arbitrarias e mesmo para incorporarse ao reguengo, como aconteceu coa propia
cidade de Santiago e co concello de Burón. Algúns destes preitos estaban en
trámite en 1520 e a maiores houbo algún levantamento puntual, por exemplo
nos dominios da casa de Andrade. O gobernador do reino, conde de Fuensalida,
aclaraba pouco despois da Xunta de Melide que «es cierto que la mayor parte
de tener alteración en él [reino de Galicia] ha sido la gana que los vasallos del
arçobispo y conde don Fernando de [Andrade] y otros caballeros han tenido
de levantarse contra ellos y el muy buen aparejo que hallaban en los vecinos
para ayudarlos, y como hay pocos lugares realengos y tienen temor, por lo
que han visto en tiempos pasados, que estos señores han de meter la mano
en usurpar algo de lo suyo». E, segundo o almirante de Castela, os galegos
«comiençan a gustar de no pagar a sus señores ni las rentas reales» (Pérez
1977: 382; Saavedra 2007: 49-69).
Tal é a conxuntura política e social na que se vai realizar a Xunta de Melide. Dalgún xeito lembra pactos asinados polos feudais antes de 1480 para dar
apoio uns a outros, só que a situación de 1520 era diferente e favoreceu acordos
e reivindicacións máis variadas e algunhas innovadoras. Pero o propósito de
garantir a orde social e evitar levantamentos en contra dos señores é o motivo
principal da reunión: se as institucións non estaban en condicións de manter
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a tranquilidade, é dicir, a obediencia dos vasalos, tiñan que facelo os propios
señores, aínda que non todos podían. Así, o mosteiro de Sobrado viu como uns
veciños de Betanzos lle asaltaban no verán de 1520 unha viña: «con mala y
dañada intençión que diz que tenían se armaron de diversas armas, y a repique
de campana» saíron da cidade «con grande alboroto y escándalo» e, cando un
relixioso lles chamou a atención, tirárono da mula e puxéronlle lanzas e espadas
no peito. A comunidade reclamou xustiza diante do rei, porque o gobernador e
alcaldes maiores da Audiencia «diz que no quisieron entender en ello a causa
de los movimientos que a la sazón había en estos nuestros reinos». Os monxes
sabían que había que agardar a que a situación cambiase e avisaron aos rebeldes
que «vernía [vendría] tiempo en que hobiese justiçia».
A importancia concedida á reunión queda ben á vista no feito de que o propio
arcebispo, o principal señor de Galicia con diferenza, asiste persoalmente xunto
con don Fernando de Andrade, e seguramente foron ambos os dous os promotores do evento do 4 de decembro; morto unhas semanas antes don Rodrigo
Osorio, a condesa de Lemos dona Beatriz mandou un apoderado; o mesmo que
o marqués de Astorga, o conde de Benvente e o de Altamira, daquela un menor
baixo a tutela do bispo de Astorga, seu tío, Tamén estivo presente o deán de
Mondoñedo, representando ao cabido e á mitra, en sé vacante, mentres o bispo
de Lugo deu poder ao doutor Gabriel Botello. A relación inclúe 16 nobres sen
título, pero poderosos nas comarcas onde tiñan os soares: o mariscal Álvaro
González de Ribadeneira, Pedro Bérmudez de Castro, señor de Montaos, Lope
Taboada, García Sarmento, señor de Salvaterra e Sobroso, Vasco de Seixas,
Alonso López de Lemos, Soeiro Gómez de Soutomaior, Ares Pardo das Mariñas,
Diego Sánchez de Ribadeneira, Álvaro Doca, señor de Celme, Álvaro Suárez
de Deza… Salvo don Pedro Enríquez, todos se achegaron a Melide. Na xunta
participan, polo tanto, de xeito directo ou por interposta persoa, dúas ducias de
señores, con vasalos e foreiros aos que é preciso vixiar. Dos titulados faltan os
condes de Monterrei, Ribadavia e Soutomaior. O primeiro título estaba entón
en disputa entre don Alonso de Acevedo (sobriño do arcebispo Fonseca e terceiro conde desde 1526) e a súa nai, casada precisamente de segundas con don
Fernando de Andrade, namentres o de Soutomaior non había moitos anos que
ordenara matar a súa nai, e andou un tempo fuxido da xustiza.
Os acordos tomados polos participantes na Xunta de Melide foron publicados no tomo I, número 14, da revista Galicia Diplomática, correspondente ao 8 de
outubro de 1882, pp. 97-100, a partir dun manuscrito que estaba en poder de
don Pablo Pérez Ballestero, amigo persoal do fundador da revista, o benemérito

Bernardo Barreiro de Váquez Varela. O documento orixinal atópase na sección
de Patronato Real do Arquivo de Simancas (mazo 4-1) e editouno José García
Oro na biografía que elaborou sobre don Fernando de Andrade (1994: 325-328).
As capitulacións, que no seu día foron comentadas atinadamente por Salustiano
Portela Pazos (1957), conteñen 14 puntos, que en realidade poden reducirse a
12, pois o primeiro é unha exposición dos motivos da reunión e o último é o
compromiso de cumprir os anteriores. Parece que algúns agravios xa lle foran
presentados por escrito ao monarca durante a súa estadía na Coruña e que
non tiveran resposta nin remedio. De calquera xeito, non todos os capítulos de
decembro de 1520 teñen a mesma entidade: os fundamentais están orientados
a evitar que o movemento comuneiro entre en Galicia e a dar axuda mutua
no caso que aparezan levantamentos de vasalos, uns propósitos que aparecen
disfrazados de fidelidade ao rei e á raíña, en boa medida porque nese momento
a nobreza estaba xa claramente de parte do poder real como garante da orde
social. Primeiramente explican con claridade cal é o motivo da reunión:
por cuanto entre las Comunidades e pueblos de Castilla, de cinco o seis meses a
esta parte y algún tiempo más, ha habido y hay algunos movimientos, alborotos
y escándalos en deserviçio de la Reina e Rey Nuestros Señores e gran daño e
perjuicio de los mismos pueblos, lo cual si desçendiese a este reino de Galizia,
lo que Dios no quiera, segund la disposiçión del y de la gente del, se podrían
recresçer e recreçería muchos escándalos, muertes, pérdidas, robos y otros muchos daños e inconvenientes al dicho reino e sus moradores […] e sus Altezas, y
atento a que hasta aquí había estado y estaba en toda paz, quietud y sosiego en
serviçio de sus Altezas, para que esto se conserve e lleve adelante, y otrosí, para
conservaçión de sus estados, casas y haciendas, acordaron e asentaron…

A continuación prometen impedir rebelións contra a monarquía, que era o
mesmo que a unión ás Comunidades, coas que había que evitar os contactos e
non obedecer aos representantes, ignorando as súas disposicións:
Que si por las Comunidades de Castilla o sus procuradores fuere enviado gobernador e justiçia nuevas, o otras provisiones de cualquier manera e sobre
cualquier cabo que sea a este reino o a cualquier çibdad o logar del, que no sean
obedesçido nin obedesçidas nin complidas dichas provisiones, ni las consentirán obedesçer nin cumplir […], por manera que no se cumplan ni obedescan

A unha voz na metade do reino

Pegerto Saavedra

35

A unha voz na metade do reino

A Xunta de Melide vista cincocentos anos despois

36

sino aquello que por sus Altezas o su gobernador o gobernadores de los reinos
de Castilla fuese mandado.

As precaucións —e medo— dos señores fronte a posibles rebelións dos vasalos queda ben de manifesto no capítulo V (ou IV), que aclara o sentido dos
anteriores:
E para que lo contenido en los capítolos antes deste haya mayor efeto e se pueda
mejor complir, cada uno de los dichos señores e caballeros susodichos tenga
cuidado de haser e mandar haser mucha justiçia en sus tierras, e no consentir
que haya en ellas robos, muertes, daños ni otro insulto alguno. E que si alguno
de sus vasallos se llevantaren por si e con ayuda e favor de alguna persona, o
se rebelare contra su señor y contra la obediençia, sujeçión o vasalaje que les
deben y a que son obligados, so color de comunidad o por otra vía, o se alborotaren, porque desto se podería seguir mucho deserviçio a sus Altezas e daño a
los dichos señores, quellos e cada uno dellos, siendo requeridos por el señor de
los que ansí se rebelaren, o por su parte, vayan con sus personas, casas e criados,
o con la ayuda e gente quel caso requiera, a lo allanar e castigar, e se den para
ello todo el consejo, favor e ayuda que fuere nesçcsario hasta los reducir y traer
a serviçio de su señor, e castigar a los favoreçedores de los tales rebelados, y que
cada uno hará la dicha ayuda a su costa y gasto.

A cuestión do voto en Cortes aparece nos capítulos vii e viii. O feito de
que a cidade de Zamora se unise ás Comunidades, participando na Xunta
de Tordesillas («donde nacieron los alborotos e bullicios» que motivan a reunión de Melide), obriga aos señores e cabaleiros galegos a declarar que Galicia
non pode sentirse representada pola mencionada cidade, nin debe pagar os
servizos que ela vote: «acordaban e suplican e suplicaron a sus Altesas, e a
su gobernador e gobernadores de Castilla en su nombre, les haga merçed de
aquí adelante este dicho reino tenga voto en las Cortes y fuera dellas, en todas
aquellas cosas que las ciudades del dicho reino de Castilla tienen en las dichas
Cortes y cosas». Negan que Zamora teña calquera poder do reino de Galicia
para falar no seu nome, e por se fose preciso, agora novamente «revocan y dan
por ninguno cualquier poder o poderes que el dicho reino a la dicha çibdad
habrá dado, e todo lo que por virtud dellas hobieren hecho e hizieren de aquí
adelante, protestando la nulidad dello, como ya la tienen protestada en las
Cortes de la dicha çibdad de la Coruña».

Como sinalou Manuel María de Artaza, Galicia deixara de participar nas
Cortes de Castela en circunstancias confusas e acabou por formar parte do espazo fiscal de Zamora, á que supostamente lle tería outorgado, en data incerta,
poder para representala (Artaza 2020).
A cidade da Coruña xa solicitara unha casa da especiaría ou de contratación,
petición que se renova en Melide, sen dúbida por iniciativa de don Fernando
de Andrade, valedor da cidade e interesado na expansión do comercio, así como
coñecedor das expedicións que chegaran ás illas Molucas, como estuda Ofelia
Rey neste mesmo libro:
acordaron de suplicar e suplican […] que les hagan merçed de la descarga de
la contrataçión de la espeçiería e de las otras cosas de las Indias nuevamente
falladas, sea en la çibdad de la Coruña, y que allí se haga casa de contrataçión
segund e de la manera que está en la çibdad de Sevilla de las otras Indias antiguamente falladas, por cuanto es mucho serviçio de sus Altezas, bien e pro
común deste reino, por muchos respetos e motivos que dará por relaçión la
persona que en su nombre a ello envían.

Os asistentes á reunión non se esqueceron tampouco de pedir o perdón das
multas impostas pola celebración masiva de bautizos e vodas, algo prohibido
por varias pragmáticas reais para evitar festexos que fortalecían os vencellos e
alianzas entre as liñaxes e estirpes da nobreza, motivo polo que os monarcas
querían evitalos, coa desculpa de que ocasionaban moitos gastos. Deste asunto
xa trataran os procuradores da xunta realizada en 1515, sinalando que non estaba
ben castigar aos asistentes, pois a responsabilidade era só dos convocantes: «porque los que hacen las bodas, con color de convidar cuarenta hombres, convidan
doscientos, e los convidados, pensando que son de los dichos cuarenta, van a
las dichas bodas y hállanse culpados en cosa que su intención no fue de errar».
En resumo, os acordos da Xunta de Melide poñen de manifesto que os señores
e cabaleiros que os tomaron querían, ante todo, evitar que na situación creada
pola guerra das Comunidades aparecesen en Galicia levantamentos de vasalos,
ao xeito dunha nova revolta irmandiña. Diante desa posibilidade, debían dar
axuda mutua para someter aos que se rebelasen. O que lles interesaba era que
a autoridade real se restaurase, para garantir a orde social ameazada. Pero os
participantes na reunión sabían tamén que a conxuntura parecía favorable para
pedir mercés que favorecerían desde o punto de vista institucional e económico
ao reino de Galicia, como a recuperación do voto en Cortes e a creación dunha
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Casa de Contratación na Coruña, cando a expansión e o comercio ultramarino
convertían en fundamental un establecemento desa natureza. Don Fernando
de Andrade, e pode que tamén o arcebispo Fonseca, tiña o propósito de reforzar
politicamente o reino galego, xa que era sabedor das súas necesidades despois de
ocuparse da defensa das costas e de manifestar o seu descontento por medidas
que entendía que ocasionaran agravios, como a reforma monástica, que dera
lugar á supresión de moitos pequenos mosteiros. De modo que a Asemblea de
Melide é ao mesmo tempo medieval e moderna; medieval por tratarse dunha
reunión de feudais que queren estar previdos por se os vasalos se levantan e
moderna porque tomou algúns acordos acomodados aos novos tempos.
3. Coda: a perda de protagonismo dos feudais
fronte a Real Audiencia e as Xuntas do Reino

◆◆
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Carlos V contestou o 21 de marzo de 1521 aos capítulos enviados polos participantes na Xunta de Melide, polo tanto asina a resposta antes de que tivese lugar
a batalla de Villalar e con posterioridade á derrota das Comunidades. Por iso
se amosou cortés, aínda que non se comprometeu case a nada. Sabía ben, por
informacións das autoridades reais, cales eran os intereses que mobilizaran aos
señores galegos: «estos capítulos no fueron por el reino, sino por personas particulares», escribiu o gobernador de Galicia, conde de Fuensalida. O emperador
agradecía as mostras de fidelidade e o esforzo para impedir balbordos: «e para
ello juntaros todos a favoreçer nuestra justiçia, y no obedescer ni cumplir, antes
estorbar y desfavoreçcer todo lo que en contra desto por algunos deservidores
nuestros se intentare, me ha parecido a mi muy bien y fecho como de vosotros
debía grande y antigua fidelidad. Yo siempre lo confié». Admitía perdoar as
penas ás persoas que celebraran vodas e bautizos con moita xente, en contra do
disposto en pragmáticas reais. Pero as peticións dunha Casa de Contratación e
sobre todo do voto en Cortes, o monarca adiábaas, coa escusa de que eran asuntos moi importantes e que precisaban tempo; cousa certa, porque a concesión
da Especiaría podía molestar a Sevilla e o voto encontraba a oposición das 18
cidades que xa o tiñan e que non querían admitir a máis nese reducido club:
cuanto a lo que suplicáis que ese reino tenga voz y voto en cortes, e que no haya
de estar por lo que fuere otorgado por la çibdad de Çamora, porque esto es de
la calidad e importancia que vereis, e proveyéndose de acá no se cumpliría con
lo que en ello se debe mirar, pues ahora no se han de hacer cortes y mi ida,

placiendo a Nuestro Señor, a esos reinos será muy breve, yo vos ruego que en
esto por ahora vos sufráis para que no se haga mudança, que yendo yo allá […]
veré y proveheré lo que toca lo que toca al bien de ese reino, como es de razón
y él lo mereçe. (García Oro 1994: 330-332)

Conforme a situación ía cambiando, despois da derrota das Comunidades en
Villalar o 23 de abril de 1521, a nobreza, sexa a galega ou sexa a castelá, perdeu
capacidade de influencia política, pois o monarca tiña coñecemento preciso, pola
información que lle chegaba desde Castela, que os señores actuaran en xeral
movidos polos intereses de «clase», é dicir, que resolveran loitar contra as cidades
rebeldes cando viron que xurdían movementos sociais que ameazaban as súas
rendas. Até entón mantiveran unha cautelosa parsimonia pois, como escribiu con
gran clarividencia Manuel Azaña en Plumas y palabras, aos grandes e cabaleiros «les
importaba que el César venciese, que no venciese demasiado ni que no venciese
enseguida», ou sexa, que soubese que se sometía as Comunidades era gracias a
eles, que agardaban cobrarlle o favor. Pero os resultados foron bastante diferentes,
pois unha vez que Carlos V volta a España, a mediados de xullo de 1522, tratou
de reforzar o poder dos grandes tribunais, como é o caso das chancelarías e da
recente Real Audiencia de Galicia, que sentenciaban moitos preitos que afectaban
á nobreza; asumiu algunhas reivindicacións das Comunidades, sobre todo no
eido fiscal, e amosou certa prevención contra a presenza dos grandes nos órganos
que decidían a política interior da monarquía. Da nova conxuntura axiña teñen
noticia as cidades galegas, e así, a de Betanzos, que antes da Asemblea de Melide
buscara, xunto coa Coruña, o amparo de don Fernando de Andrade, en maio de
1521 protestou porque este e o arcebispo Fonseca foran designados polo Consello
de Rexencia que actuaba no nome de Carlos V capitáns xenerais do reino, parece
que a petición dos señores e cabaleiros que estiveran en Melide (aínda que nos
capítulos da Xunta non figura expresamente esa demanda). A estas alturas, as
autoridades reais, gobernador e Audiencia, recuperaran aos ollos de Betanzos
a confianza que o conde de Vilalba e o arcebispo perderan. Non era bo que
señores de vasalos do reino ocupasen un cargo tan importante, din os rexedores
betanceiros: «E si los dichos Reverendísimo Arçobispo y conde don Fernando
fuesen capitanes generales, darse ía ocasión de que los que no fuesen sus vasallos desobedesçiesen, especialmente teniendo como tienen competençias sobre
jurisdisçiones e otras cosas cosas con algunas çibdades e caballeros comarcanos»
(García Oro, 1994: 333-334). Carlos V, moi prudentemente, deixou sen efecto o
nomeamento que con pouco tino fixeran os rexentes de Castela.
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O resultado da guerra da Comunidades non beneficiou, polo tanto, aos señores e cabaleiros que se xuntaran en Melide. Os principais promotores deberon
saír de Galicia, destinados a empregos lustrosos que disimulaban un desterro:
don Fernando de Andrade ha de encamiñarse a Italia, na flota que levaba a
Adriano de Utrecht, papa por obra de Carlos V, e don Alonso de Fonseca III
ocupará a sé primada de Toledo. A fermosa e belicosa dona Beatriz de Castro,
condesa de Lemos, foi tamén obrigada a marchar do reino na década de 1530, coa
escusa de que non facía máis que preitear con outros nobres, coas comunidades
veciñais e cos fillos que tivera do primeiro matrimonio. Morrería en Valladolid,
ben idosa, en 1570. En todo caso, desde a década de 1520 vaise acentuando a
emigración da alta nobreza á corte, aínda que no século xvi manteña vencellos
cos seus soares, como amosan algunhas construcións e fundacións: o pazo de
Altamira en Santiago, no soar que hoxe ocupa o mercado de abastos, comezado
na década de 1530; o colexio da Compañía de Monterrei e a galería renacentista
do castelo-pazo, as fundacións da casa de Lemos en Monforte… Iso non quere
dicir que perdesen influencia ou patrimonio, pois burocratizaron o goberno e a
administración dos seus estados, establecendo na cidade ou vila cabeza ou capital
(Monforte, Pontedeume, Santiago —a casa de Altamira—, Ribadavia, Monterrei)
un pequeno grupo de técnicos (contadores, tesoureiros, escribáns) dirixidos
por un alcalde maior ou administrador xeral, ao que estaban subordinados os
xuíces ordinarios, escribáns de número e mordomos repartidos a nivel local
polas diversas xurisdicións e partidos. Os curas de presentación das diversas
casas non formaban oficialmente parte deste organigrama, pero tiñan un papel
fundamental como mediadores entre os señores, aos que debían o emprego, e
os labregos da parroquia (Baz Vicente 1996; Saavedra 1998).
Penso que hai polo menos tres feitos que poñen de manifesto o fortalecemento
do poder real en prexuízo do señorial desde a Xunta de Melide e o remate da
guerra das Comunidades. Un deles é a promulgación das ordenanzas da Real
Audiencia do Reino de Galicia en 1529, unha medida que consolida de maneira
definitiva o alto tribunal, unha corporación de letrados que fora xermolando
a carón do gobernador desde 1480 (Fernández Vega 1982; Eiras Roel 1984).
«Pequeña en apariencia, pero grande en poder —dixo con tino Murguía—, la
Audiencia fue, sobre todo durante los primeros cien años, un verdadero gobierno que regía por entero los destinos del país gallego». Era ao mesmo tempo
unha institución «judicial, política y de policía», sendo o primeiro aspecto o
predominante: «y pesaba tanto sobre una región que, como ninguna otra en
España, puede denominarse país de obediencia, pues nunca hizo otra cosa que

obedecer y soportar, y país de litigio, porque era la única resistencia que le estaba
permitida, y porque todo, en Galicia, se hallaba a merced de los tribunales y sus
agentes» (Murguía 1982: 310-314). O nome indícanos que se trata dun tribunal,
que no Antigo Réxime xa era moito, polo lugar central que ocupaba a xustiza
nas competencias da monarquía (o rei é, por riba de todo, xuíz), pero as súas
competencias non se limitaban ás de tipo xudicial e abarcaban moitos asuntos
relacionados co que era a administración dos concellos propiamente dita.
No terreo xudicial as facultades da Audiencia eran moi amplas, pois non só
coñecía as apelacións procedentes de calquera xulgado do reino; entendía directamente en numerosos asuntos, nos que os xuíces locais non podían meterse, en
particular nos chamados «casos de corte», uns 31 a mediados do xviii, nos que
entraban os preitos de viúvas, pobres, celibatas e menores; os de concellos, vilas
e cidades; os de morgados, os que xurdían entre señores e vasalos ou entre os
señores do directo dominio e os foreiros; os que afectaban a xuíces ordinarios,
escribáns de número e rexedores; os que tocaban herdanza universal e partilla,
e aqueles en que unha parte non confiaba na imparcialidade dos xuíces locais
nomeados polos señores, cousa que abría a porta á avocación de numerosos
litixios antes de rematar os trámites da primeira instancia. En definitiva, os
preitos que tiñan que ver cos montes comunais, cos foros, coas cargas señoriais,
co goberno dos concellos, entre outros, ían directamente ó real tribunal apousentado na Coruña na década de 1560, de modo que un arquiveiro do século xix
puido afirmar, á vista da cantidade de expedientes que gardaba o seu arquivo,
que «sin exageración puede asegurarse que no hubo en Galicia más tribunal
de primera instancia que la Audiencia» (Quiroga Barro 2002: 448).
Non é casualidade que xustamente desde a década de 1520 o real tribunal
teña que ditar sentenzas en moitos preitos entre señores e vasalos, queixosos
das cargas que pagaban e dos atrancos para aproveitar os montes: hai unha
verdadeira loita entre as comunidades rurais e os mosteiros e casas da aristocracia polo control do territorio, é dicir, por determinar quen ten a capacidade
de decidir sobre o seu uso, e esta disputa acaba sendo gañada polos concellos
de veciños e polas familias, co apoio parcial da Audiencia, coñecida nas aldeas
co alcume de «fonte limpa»: «por menos de cien reales irá uno de estos a la
fuente limpia (así llaman al tribunal de la Coruña), sin más prevención que
un pan metido en un costal y veinte y cuatro reales, diez y seis para un despacho y ocho para gastar», escribía en 1777 don Pedro González de Ulloa, abade
en varias parroquias dos estados do condado de Monterrei por presentación
da duquesa de Alba, casa á que incorporara a galega. E, moitos anos antes, ao
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cóengo-cardeal da igrexa de Santiago Jerónimo del Hoyo parecíalle que a Real
Audiencia tiña demasiado poder: «tratan [os oidores] de las cosas deste Reino
con demasiada soberanía e imperio, y así se hacen temer y adorar no sólo de
la gente plebeya, sino de la nobleza, que con ser tan grande la de este Reino la
estiman en poco», afirmaba contra 1600.
Outro feito en que tamén hai que reparar é a realización da veciñanza ou
«censo» de 1528-1534. Por primeira vez a Administración real é capaz de facer
unha pescuda completa dos veciños peiteiros para axustar o repartimento do
servizo ordinario, entón unha carga moi pesada en Galicia. A fins do século
xv, para levar a termo os padróns da Irmandade, a miúdo os encargados de
facelos debían contar co apoio ou permiso dos señores, que recadaban para
eles unha parte, segundo sabemos polo que acontecía no condado de Lemos.
Desde 1528 os territorios de señorío son tratados igual que os de reguengo e
os oficiais reais entran en todos e fan pescudas polo miúdo sobre o número de
veciños, as cantidades que veñen pagando de servizo e as que deberán pagar
en diante, e tamén fan relación dos que din que teñen o privilexio de non
contribuír, por ser supostamente fidalgos ou por outra razón. Así, na provincia
de Santiago figuran dous coutos e unha aldea con oito veciños en total, «que
no pagan serviçio a su magestad. Ponémoslos aquí, e los vezinos pecheros que
cada uno dellos tiene e la razón que dan por qué no pagan serviçio» para que
se comprobe se é válida ou non, e na de Lugo os oficiais localizan un só peiteiro na aldea de Viero (Vieiro?), que di que goza do privilexio de non pagar,
igual que doce da Fonsagrada: «en Nuestra Señora de Fuensagrada dicen que
viven junta a la dicha iglesia de Nuestra Señora dieciséis o dieciseite vecinos,
e que los çinco dellos serán hidalgos. No pagan serviçio ni alcabala porque
dicen que la dicha iglesia tiene privilegio» para libralos (Carretero Zamora
2008, vol. III: 1146-1147).
E, finalmente, hai que sinalar que desde a década de 1520 os interlocutores da monarquía non serán asembleas de feudais como a de Melide, senón
as novas Xuntas do Reino, unha institución que nace e se consolida a partir
de entón, formada por un representante de cada cidade cabeza de provincia,
primeiro cinco e desde mediados do xvi sete (Eiras Roel 1995; Artaza Montero
1998). En 1528 os procuradores acordaron reunirse, por iniciativa propia, todos
os anos, cousa que non se levou a cabo, e até 1599 as xuntas documentadas
son poucas, aínda que si as suficientes para saber que en boa medida constitúen unha asemblea da que se vale o poder real para facer chegar a todo
o reino as súas peticións, servíndose da intermediación das cidades cabezas

de provincia, fundamental nun territorio ruralizado e dividido en centos de
xurisdicións, coutos e partidos, como recoñecía o gobernador en 1552 nunha
carta ao entón rexente príncipe Filipe:
En este [reino] es muy diferente la orden y repartimiento que […] suele haber de
lo que en otros pueblos de Castilla se hace. Porque en este reino hay muy pocos
pueblos que sean de la corona real, que los más son de prelados y hombres de
estado, y caballeros y órdenes, y todo está repartido en siete provincias […], delas
cuales solas Coruña y Betanzos son de la corona real de Vuestra Alteza, y en
semejantes repartimientos se juntan estas siete provincias y otorgan y reparten
entre sí, y todos los que caen y están debajo de cada provincia pagan y contribuyen, quier sean de vuestra corona real quier de los prelados, caballeros y órdenes,
porque de otra manera no se podría dar orden en ello […], por ser tan diversas
las tierras y jurisdicciones. (Fernández Vega 1982, vol. III: 350-351)

En todo caso, van ser estas asembleas compostas por rexedores das cidades
as que loiten polo voto en Cortes, que finalmente conseguirán, pero para
iso tivo que pasar un século desde a Xunta de Melide de decembro de 1520.

◆◆
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◆◆

Os antecedentes

No período das viaxes de Cristóbal Colón e do inicio da conquista das Indias,
Galicia vivía unha fase de cambios demográficos, económicos, sociais e mesmo políticos. Nisto último convén ter en conta o afianzamento do poder da
monarquía despois das guerras dinásticas entre Isabel de Castela e Xoana
«a Beltranexa», nas que a maior parte dos poderosos galegos estiveron no bando
da primeira. Acabada a contenda, en 1486 os Reis Católicos visitaron Galicia
e deron comezo a un proceso de reforma política e administrativa con miras
ao reforzamento do poder real: unha vez instauradas, as figuras do gobernador
e da Real Audiencia, con amplas competencias de goberno e xustiza, e a dos
corrixidores nas vilas de reguengo serían as autoridades delegadas da monarquía
para controlar os poderes locais. Con todo, tratábase dun espazo señorial, o que
reducía moito a aplicación das decisións da coroa.
No mesmo período, Galicia iniciaba un crecemento da poboación e da produción agraria e algúns sectores económicos víronse favorecidos pola súa situación
nas rutas que poñían en contacto o norte e oeste europeos co Mediterráneo.
Isto compróbase nos síntomas de dinamización de cidades e vilas da costa
e das feiras e mercados, e na presenza de colonias de galegos nos principais
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n 1512 o portugués Francisco Serrão, facendo a ruta cara ao oriente e
arrodeando África, chegou ás illas Molucas, nunca visitadas polos europeos, pero ansiadas pola súa produción de especias. A situación das illas
con respecto á liña de partición do mundo entre Castela e Portugal polo Tratado
de Tordesillas de 1494 non estaba clara, polo que outro portugués e antigo compañeiro de Serrão, Fernão de Magalhães, baixo o amparo de Carlos I, emprendeu
en 1519 a súa busca indo cara a occidente, arrodeando América do Sur. Magalhães foi morto en Mactán, sen chegar ao seu obxectivo; si o fixeron os outros
expedicionarios, tras coller o mando Juan Sebastián Elcano. A arribada deste
navegante a Sevilla en setembro de 1522, despois de completar a volta ao noso
planeta, abriría unha oportunidade económica á Galicia atlántica, a de organizar
expedicións seguindo a nova ruta e cumprir o aspiración dos poderosos galegos
de teren unha casa de contratación. Para que esa institución fose aberta fixo falla
que Carlos I viñese a Santiago de Compostela para presidir a reunión das Cortes
de Castela: os poderosos reunidos en Melide reclamaron ao rei esa concesión
a cambio de se manteren á marxe da rebelión das Comunidades. Pouco despois
nacería a Casa da Especiaría da Coruña.
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portos europeos ou a de ingleses, flamengos e portugueses nos portos de Galicia. A pesar desta tradición atlántica, a participación de galegos nas viaxes de
Colón e nas posteriores foi moi reducida, non só porque saíron de moi lonxe
de Galicia, senón porque nesta non había mariñeiría nin persoal preparados.
Sen que se poida asegurar, na primeira viaxe de Colón, a nave capitá, a Santa
María, coñecida como «La Gallega», era de procedencia galaica, aínda que
o seu dono fose Juan de la Cosa; foi o único dos tres navíos colombinos que non
retornou, ao perderse na illa A Española na noite de Nadal de 1492 (Landín
1991; Gómez Canedo 1991).
A chegada de Martín Alonso Pinzón a Baiona no inverno de 1493 ao mando
da carabela Pinta, coa nova do éxito da viaxe de Colón e da súa arribada ás
Indias, é unha proba de que os ventos e as correntes oceánicos arrastraban as
naves de modo natural cara ao norte peninsular. Ademais, Pinzón atopouse
en Baiona co seu fillo Arias Pérez e con outros familiares e mariños de Palos,
o que demostra tamén que aquel porto galego era unha escala habitual no tráfico
que decorría do norte ao sur. Poucos anos despois, en 1500, Baiona recibiu a
Pedro Alonso Niño, que chegaba da costa venezolana cunha importante cantidade de perlas, un feito denunciado ao gobernador de Galicia, quen mandou
o seu apresamento por fraude fiscal (García Oro e Portela Silva 1995).
Eses acontecementos máis ou menos casuais teñen un grande interese porque revelan que os portos galegos podían recibir barcos procedentes de América. Con todo, non significaron que Baiona ou os demais portos de Galicia
se visen favorecidos polo tráfico transatlántico que acababa de abrirse, xa que
os Reis Católicos elixiron Sevilla para instalaren a Casa de Contratación e
para centralizaren alí o comercio de ultramar. Esa exclusividade do tráfico
ultramarino non deixou a Galicia de todo á marxe. A súa situación xeográfica
permitiulle beneficiarse indirectamente grazas á revitalización da tradicional
complementariedade entre o norte e o sur, ao impulso que a ruta americana
supuxo para a construción naval e ás expectativas de que Galicia puidese ter
unha participación máis activa.
Agora ben, os estudos mellor fundamentados conclúen que a fins do xv e
principios do xvi Galicia non estaba preparada para asumir o reto do comercio
con América (Ferreira Priegue 1987). Na organización do monopolio mercantil
castelán sobre as Indias, procedeuse á exclusión das zonas pouco aptas por
razóns naturais, estratéxicas ou económicas. Así pois, deixouse fóra a costa
mediterránea de Castela e tivéronse en conta dúas opcións: o arco que ía da
Guarda, en Galicia, ata Francia, e a Andalucía suroeste. A decisión recaeu nesta

última debido en gran medida á idoneidade do seu réxime de ventos, xa que,
por estar na zona de latitude situada entre o norte de Marrocos e Lisboa, tiña
condicións excepcionais para a navegación atlántica.
Canto máis ao norte, esas condicións empeoran e diminúen os meses do
ano nos que dominan os ventos de compoñente sur, aínda que tecnicamente
nada impedía o establecemento dunha liña entre Baiona, Vigo, A Coruña ou
Ferrol e as Indias: en ausencia de ventos, as correntes de dirección sur facilitan a saída con esa orientación; polo tanto, de Galicia cara a América. Pero a
viaxe duraba, como media, cinco días máis que se saía de Sevilla ou dos portos
do arco gaditano. Por outra banda, o tempo mellor para saír eran só algunhas
semanas despois do solsticio de verán, o que reducía moito as posibilidades
dos portos galegos se se comparan aos da costa da Andalucía occidental. Máis
fáciles, como xa vimos nos casos de Pinzón e de Niño, eran as arribadas desde
América: a presión externa e o risco de ataques inimigos e, con frecuencia,
a incapacidade práctica de apreciar no mar a lonxitude e a latitude facían que
moitas naves procedentes de ultramar chegasen ás costas galegas sen que esas
circunstancias alcancen para negar que ás veces eran arribadas maliciosas.
Non hai dúbida das vantaxes de todo tipo coas que contaba o suroeste andaluz
e é preciso recoñecer que Galicia, no tránsito da Idade Media á Moderna, non
tiña as condicións para xestionar o tráfico atlántico nin aínda para participar
dunha forma relevante no comercio americano, o que se mantivo nos séculos
seguintes. No contexto do comercio europeo baixomedieval, Galicia aproveitou,
na medida das súas posibilidades, a súa localización entre o Atlántico e o Mediterráneo, artellada en tres zonas de distinta orientación: as Rías Baixas cara
ao sur peninsular e o mar de Levante; os portos do Cantábrico cara ao golfo
de Biscaia e ao norte, e A Coruña, o gran porto que participaba neses dous
sistemas económicos e que reunía as mellores condicións para a navegación
en ambos os dous sentidos. Entre as Rías Baixas e A Coruña esténdese unha
costa complexa e de difícil uso, con portos moi pequenos que só servían como
refuxios de emerxencia.
Neses tres sectores desenvolvíase unha actividade marítima que ata 1520 viviu
unha etapa de plenitude, pero no seo dunha economía agrícola e de subsistencia,
polo que só exportaba peixe, viños, madeiras e coiros. Ao ser tamén unha economía de tipo autárquico, as necesidades de importación reducíanse a sal para as
salgaduras de peixe, algunhas materias primas alimentarias e industriais, panos
e produtos suntuarios. Como consecuencia da escaseza de recursos para vender
fóra e dunha demanda local pouco potente, os galegos non se vían empuxados
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ás aventuras marítimas (Saavedra Fernández 1986: 15; Gelabert 1985: 243). Agora
ben, desde fins do xv e ata comezos do xvi certas circunstancias permiten falar
dun notable cambio e dunha integración na rede mercantil atlántica: a chave
foron a industria de salgadura facilitada polo aumento da produción de sal en
Bretaña e Portugal, e a ampliación de mercados ata o Mediterráneo occidental, de xeito que os galegos eran os primeiros exportadores de peixe da coroa
de Castela, correspondendo o protagonismo ás Rías Baixas. Isto significou un
crecemento dos núcleos marítimos e da súa vida portuaria e a aparición de
pequenos portos pesqueiros, aínda que non estivesen en situación de facerse
cargo de empresas maiores (Barreiro Mallón: 1999).
Por estaren en lugares protexidos e con boas condicións naturais, e por faceren
operacións de pouco volume, os portos galegos non precisaban moitas obras, pero
isto non quita que tivesen problemas graves de infraestruturas e de organización.
Fóra de Pontevedra e A Coruña non había lonxas onde gardar as mercadorías; tampouco había corporacións profesionais de prácticos, pilotos ou persoal
especializado; a responsabilidade económica do mantemento das instalacións
era pouco clara e por esa razón as reparacións eran pagadas con subvencións
extraordinarias, xa fosen da monarquía ou dos señores, ou con repartimentos de
impostos entre os veciños. Por outra banda, portos como Pontevedra, Betanzos
ou Padrón estaban xa tendo problemas de consideración por mor da area que
os ía pechando; Vigo estaba fóra das rutas regulares e era refuxio de corsarios;
Baiona tiña dificultades para competir cos portos pertencentes ao señorío do
arcebispo de Santiago, e era tamén un niño de corsarios e vítima de ataques
portugueses, polo que só coa paz entre Castela e Portugal puido dar comezo a
súa recuperación a fins do século xv e principios do xvi. En canto aos portos
cantábricos, ao producirse a apertura dos mercados mediterráneos, quedaron
bastante afastados e os seus contactos remataban en Sevilla, a cal fornecían de
madeira e algo de peixe.
En síntese, Galicia non tiña un porto de referencia e case todos estaban faltosos dun sector social dinámico, capaz de vinculalos co territorio circundante.
Os grupos mercantís eran escasos e pouco potentes e estaban espallados, as
súas empresas poucas veces contaban con representantes fóra do reino e as súas
prácticas comerciais aínda dependían en gran medida do troco. Nese panorama
destacaba A Coruña, ao ser escala de navíos ingleses, flamengos, bretóns, xenoveses, cataláns e venecianos e dos portos casteláns e andaluces; tiña a frota máis
forte de Galicia e dedicábase á pesca e á exportación de peixe e ao transporte
e comercio de tipo xeral, tanto co Mediterráneo como coa Europa atlántica;

en 1455 déuselle licenza especial para comerciar con Inglaterra, polo que na
segunda metade do xv e principios do xvi viviu uns anos de apoxeo (Ferreira
Priegue 1987: 47).
En canto á industria naval, pódese dicir que os galegos non eran por entón
construtores de grandes barcos, tanto por falla de investimento como polo carácter artesanal da industria naval, aínda que o porte dos barcos galegos fose maior
que o doutros territorios. As instalacións de construción naval eran efémeras e só
requirían carpinteiros de ribeira e calafates. Un dos seus problemas máis graves
era a falla de produción de materias primas: incluso a madeira necesaria para
os mastros era estranxeira, xa que a de Galicia servía para facer o casco pero
non había pezas grandes; as velas chegaban de Bretaña, Barcelona e Xénova;
o ferro, en barras ou traballado, era de Biscaia; liño, cáñamo e esparto chegaban do Mediterráneo e do norte europeo etc. Daquela, a construción naval era
bastante para as pequenas necesidades internas. A frota mercante —composta
de naos e carabelas— estaba concentrada nuns poucos portos e era pequena
e deficitaria, e o número de patróns galegos que facían transportes por conta
allea era reducido, todo o cal favoreceu a intervención de transportistas bretóns,
vascos e portugueses (Barreiro Mallón 2000: 365).
◆◆

A visita de Carlos I a Galicia e concesión do mercado das especias

Do dito antes cómpre subliñar que os Reis Católicos tiveran en conta a Galicia
cando se organizou o sistema monopolístico para o comercio coas Indias, facendo
así que xurdisen esperanzas entre os poderosos galegos. Confirmada a exclusividade de Sevilla, pasaría a ser unha petición que Carlos I se veu na situación
de consentir, primeiro concedendo a apertura da Casa da Contratación da
Coruña e, despois de que se pechase, dando permiso á Coruña e a Baiona para
mandaren barcos a América. Claro está, o que o rei lle deu á casa da Coruña
non foi unha parte do comercio das Indias, senón o que se proxectaba abrir se
tiña éxito a expedición iniciada en agosto de 1519 baixo o mando de Magalhães.
O obxectivo desta era facerse co control das illas Molucas e rachar o virtual
monopolio que os portugueses tiñan en Europa sobre as especias procedentes
do Oriente: os barcos con esa prezada carga ían de Lisboa aos mercados do
norte —Amsterdam sobre todo—, pasando por diante de Galicia sen que esta se
beneficiase en nada de semellante negocio (Ruiz Rodríguez 2020; Mota 1975).
En efecto, un ano antes de que Carlos I viñese a Galicia, saíra do porto
sevillano a expedición que, ao mando de Magalhães e buscando aquelas illas
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en dirección ao oeste, conseguiría achar o paso ao Pacífico dobrando o extremo
sur de América, e que daría a primeira volta ao mundo xa comandada por Juan
Sebastián Elcano. En viaxes e expedicións anteriores os galegos foran escasos,
pero nesta ían algúns máis na tripulación das cinco naves; tamén houbo algunha
participación no fornecemento de materiais para esa frota e entre o persoal de
terra que preparou tan arriscada viaxe. Non hai seguridade completa sobre a
orixe dos 270 homes que saíron de Sevilla, pero, pola relación de tripulantes
que se conserva, sabemos que na Trinidad viaxaron os grumetes Antón Bamonde,
de Noia, o pontevedrés Juan Rodal e poida que Vasco Gómez. Na San Antonio
ían o grumete Luis de Avendaño, de Deza, e o ourensán Rodrigo Nieto, este
como criado do capitán. Na Concepción eran grumetes Juanes Hernández, de
Tui, e Gonzalo de Vigo. Na Victoria figuran o grumete coruñés Rodrigo Gallego,
o piloto Vasco Gallego e o mariñeiro baionés Diego Gallego.
Eses homes ocuparon postos básicos —grumetes, mariñeiros, criados—, eran
case todos da Galicia suroeste e o seu papel e o seu destino viñeron impostos
polo lugar que lles deu o cumprimento do seu contrato. Por iso, o grumete
Luis de Avendaño retornou na nave San Antonio cando Estêvão Gomes desertou e volveu a Sevilla en 1521; este navegante portugués expatriado, piloto
da Casa de Contratación de Sevilla desde 1518, encabezou a sublevación da
tripulación contra Magalhães antes de que este descubrise o paso ao Pacífico.
Dous galegos morreron xunto a Magalhães nas liortas cos nativos en Mactán
(17 de abril de 1521) e outros, como Rodrigo Gallego e Vasco Gallego, finaron
enfermos no Pacífico e no Índico, mentres que Luis de Veas foi apresado
polos portugueses nas Molucas. O caso de Gonzalo de Vigo é extraordinario, xa que decidiu quedar vivir na illa de Guam, aprendeu a lingua local
e acabaría sendo intérprete da expedición de García de Loaysa que saíu da
Coruña en 1525. En fin, con Elcano só volveu Diego Gallego, un dos poucos
sobreviventes da viaxe.
O 6 de setembro de 1522 dátase o retorno de Juan Sebastián Elcano despois
de rematar a circunnavegación do mundo traendo a nova do descubrimento
dunha ruta para chegar ás illas Molucas: para Carlos I ese foi o prometedor
resultado da primeira das «armadas da especiaría» que Magalhães puxera en
marcha. Abríase así a perspectiva dunha explotación económica desas illas
seguindo a nova traxectoria, indo sempre cara ao oeste, dentro dos termos da
bula de demarcación que indicaba os límites tanto aos casteláns como aos portugueses, ruta que levaba ás illas Molucas a través do estreito localizado ao sur
de América que cruzaran Magalhães e Elcano. Con todo, había que probar a

viabilidade desa empresa para non frustrar as expectativas dos que pretendesen
arriscarse nela e para calcular ata onde os portugueses consentirían semellante
intervención nunha rexión de tanto interese e que eles consideraban situada
dentro da súa área económica.
A partir do inicio da expedición de Magalhães en 1519, a coroa tratou de
preparar os mecanismos oportunos para o control das especias, necesidade que
coincidiu no tempo coa pretensión dalgúns membros da nobreza e do alto clero
galegos de reclamaren unha participación no novo mercado. A petición de que
A Coruña contase cunha segunda casa de contratación foi unha das reclamacións
presentadas en 1520 a Carlos I polos poderosos que se reuniron na asemblea
celebrada na vila de Melide no mes de decembro. Pode ser que a presión política
exercida polas familias nobres de Lemos, Altamira, Camiña, Benavente e Pardo
de Cela e, sobre todo, polos Andrade influíse na concesión da Casa.
Como veremos, deberon de pesar máis outras consideracións prácticas, como
as que figuran nun memorial anónimo e sen data elevado a Carlos V por mor
da chegada de Elcano e que están reflectidas na real cédula do 24 de decembro
de 1522 que daba luz verde á constitución da Casa da Especiaría. Neses documentos sublíñanse a privilexiada situación do porto coruñés con respecto aos
demais do reino de Galicia e o comercio que desde alí se mantiña con outros
países, o que permitiría atender os mercados do norte de Europa e vender neses
lugares as especias das Molucas. Fanse notar tamén as condicións naturais
do porto, o seu gran calado e a situación nunha comarca capaz de garantir as
subministracións básicas e os materiais precisos para a construción de naves
e o seu aprovisionamento. A concesión da Casa de Contratación e do monopolio
sobre as expedicións e o comercio coas «Indias da especiaría» realizouse coa
condición xeral de que ida e volta se fixesen sempre polo mesma ruta para non
crear problemas cos portugueses. E impuxéronse outras condicións específicas
á vila coruñesa, nada doadas de cumprir, como veremos.
No mesmo ano da concesión ditáronse as providencias para unha expedición
que, comandada por García de Loaysa, sairía da Coruña pola ruta de Magalhães, e deuse forma ao regulamento do novo sistema, semellante ao de Sevilla.
Atendendo a isto, impuxéronse as concesións a quen participaba nas armadas:
os armadores poderían ter un representante nas transaccións con dereito a
intervir nos prezos de venda das mercadorías, quedaba fixada a repartición
das ganancias das expedicións e estipulábanse os dereitos de quinto e vintena
en favor da coroa sobre os produtos que se trouxesen das illas das Especias ou
doutros lugares.
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O proxecto coruñés foi preparado con axilidade e con eficacia, pero a súa
posta en práctica foi dificultada por unha delegación portuguesa que pediu
a Carlos I que non mandase armadas ás illas Molucas ata determinar a que
reino pertencían. Esta petición deu lugar á chamada Xunta de Badaxoz de
1524, na que pola parte castelá interviñeron Fernando Colón, Juan Sebastián
Elcano, Estêvão Gomes e Galíndez Carvajal, entre outros, actuando como
testemuña o baionés Diego Gallego, sen que se chegase a conclusións sobre
a pertenza das illas (Cuesta Domingo 1973-1974: 26). Cómpre subliñar que,
despois de fracasar esa xunta, as negociacións seguiron en paralelo á vida da
Casa da Especiaría, polo que a existencia desta dependía de se en calquera
momento se chegaba a un acordo.
◆◆

O peso dos poderosos galegos na creación da Casa da Especiaría

56

Nesa incerteza sobre o control das Molucas, púxose en marcha a Casa de Especiaría da Coruña, de onde sairían varias expedicións cara a aquel arquipélago.
Aínda que a súa vida foi breve e hai pouca documentación, tense escrito moito
sobre ela. Os que a avaliaron máis positivamente foron aqueles que a viron
como competidora da Casa da Contratación de Sevilla e como o resultado da
presión política exercida polos poderosos galegos —don Fernando de Andrade
en particular— a cambio da súa fidelidade e de manteren a Galicia á marxe da
rebelión das Comunidades (Martínez Barbeito 1967: 59; Gil Merino 1976: 137;
Cabrero 1989: 11).
Pero non hai unanimidade. José García Oro, bo coñecedor da nobreza galega,
subliñou a intervención de don Fernando de Andrade —capitán xeneral de Galicia no período de control do cardeal Cisneros—, quen buscou o financiamento
para a reunión das Cortes de Castela que Carlos I presidiría en Santiago e na
Coruña, e logo iría capitaneando a frota que levou a Carlos a Flandres para
ir á súa coroación como emperador. A reunión das Cortes tería entre os seus
obxectivos que as vilas galegas declarasen a súa lealdade ao rei fronte á revolta
das Comunidades. Nese contexto, os nobres e prelados reunidos na Asemblea
de Melide foron áxiles para aproveitar, no seu propio beneficio e consonte os
seus desexos, o reformismo carolino para unha reorganización de Galicia; na
asemblea deixaron claro que marcaban distancias coa Xunta comuneira de
Tordesillas e que rexeitaban a rebelión, pero a cambio presentaron a Carlos
unha serie de agravios e de compensacións, entre as que ía a creación dunha
casa de contratación.

Os agravios dedúcense por unha cédula de Carlos I do 29 marzo de 1521 ditada en Worms, que se refire xa á Casa de Contratación e Especiaría da Coruña,
o cal demostraría o éxito da presión da asemblea. A falla de unanimidade dos
poderosos non impediu a don Fernando de Andrade falar en nome dos cabaleiros e vilas galegos e en 1522-1523 reforzou esa idea como brazo do rei no
Cantábrico: Andrade puxera os seus obxectivos persoais no ruta descuberta por
Magalhães, chegando a propoñer que A Coruña fose a nova Sevilla e xestionando
—ou ideando— as peticións do concello coruñés; xa creada a Casa da Especiaría, participou dun xeito ou doutro en todas as súas peripecias e na xestación
e financiamento das expedicións que alí se organizaron, pero sempre máis como
delegado do rei que como representante de Galicia (García Oro 1994: 141 e 148).
Outras interpretacións resitúan os feitos e sacan outras conclusións. Pierre
Chaunu subliñou que a Casa da Especiaría puido ser o resultado da única resistencia firme fronte ao monopolio sevillano. Carlos I concedera a da
Coruña por tres razóns: a) o monopolio de Sevilla limitaba os seus poderes
sobre a explotación colonial; b) conviña alixeirar a carga dese monopolio dando
á Coruña o comercio de especias con Oriente a través da ruta occidental, e c) era
o máis operativo para loitar contra os portugueses, que controlaban ese comercio.
Para ese historiador francés, os problemas do proxecto coruñés ocultan o seu
verdadeiro valor político e económico, xa que, co pretexto da exploración da
ruta das especias, A Coruña se beneficiou dunha transferencia de autoridade
que chegou a relegar a Sevilla e a crebar o control andaluz sobre os proxectos
transatlánticos (Chaunu 1959: III, 238).
Pola súa banda, a hispanista francesa Louise Bénat-Tachot considera que
o proxecto foi obra de Cristóbal de Haro como representante dos grandes comerciantes de Burgos. Home ligado co grupo vasco que se encargaba en Bilbao
de subministrar e armar barcos, pretendía aproveitar as vantaxes do contacto
co norte e crear un circuíto comercial sen outra carga fiscal que o quinto real
cobrado pola coroa. A eficaz montaxe do proxecto revelaría a influencia dos
expertos casteláns, máis afeitos a tratar coas grandes casas europeas, sen dependeren dos barcos ou dos comerciantes xenoveses, florentinos ou venecianos
que controlaban o sur e Sevilla; por outra banda, críase que a construción de
barcos sería máis doada e barata pola abundancia de madeira en Galicia e pola
facilidade de entrada de grandes barcos no porto coruñés (Bénat-Tachot 2008).
Outros autores rebaixan o efecto da presión política e reducen o proxecto
coruñés en dimensións e importancia, atribuíndoo ao interese da propia coroa,
que o puxo en marcha porque se considerou viable —un memorial anónimo
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e sen data remitido ao rei explicaba os termos técnicos que o demostraban—,
e ao dos grandes comerciantes do norte, vascos en especial, ademais de ser útil
para organizar as expedicións ás illas das Especias á marxe de Sevilla, controlar
mellor os intercambios e recadar os impostos cun mínimo de fraude e evasión
(Rey Castelao 2000: 301; Barreiro Mallón 1999: 40-41). E tamén hai interpretacións que combinan as anteriores, vinculando o proxecto coa reconsideración
por parte de Carlos I das pretensións de Castela fronte a Portugal en Oriente,
e ligando as aspiracións de Fernando de Andrade, convertido en representante
de Galicia, coas dos comerciantes, ao aproveitar a reunión das Cortes na Coruña
para se facer escoitar polos cortesáns flamengos da contorna do rei e polos
mercadores burgaleses alí presentes (Szászdi 2004: 121-125; 2008: 905).
◆◆

O proxecto e as expedicións ás illas Molucas

58

Sexa o que for, o proxecto callou con relativa rapidez. O retorno de Juan Sebastián Elcano era o resultado só da primeira armada da especiaría, ao abrir unha
nova ruta e un espazo e unha actividade para a Casa da Contratación da Coruña,
aproveitando o calado e as vantaxes naturais do seu porto, a súa localización
nunha zona capaz de asegurar subministracións básicas e os materiais para
construír barcos, e o seu contacto mercantil con Inglaterra, Flandres, Francia,
Alemaña, Escocia etc., o que evitaría que a Europa setentrional se fornecese
das especias chegadas de Lisboa ofertando prezos máis baixos.
Pretendíase facer cinco armadas baixo unha soa normativa —así se recolle
nunha real provisión do 13 de novembro de 1522— que fixaba as súas exencións fiscais, a circulación comercial libre no reino, a compensación por danos
de malfeitores, o seguro real para a mercadoría almacenada, a exclusiva de
mercado para a Especiaría coruñesa e a preferencia nas vendas do produto de
cada armada respecto a outras posteriores, ademais de dar garantías aos participantes dunha contabilidade regular e unha pagadoría puntual por parte da
Casa. A real provisión do 24 de decembro de 1522 certificou a creación da nova
institución, cuxos oficiais nomearía a coroa, á que se concedía o monopolio
sobre as expedicións e o comercio coas «Indias da Especiaría» con ida e volta
pola mesma ruta sempre para non se cruzar cos portugueses.
A cambio, impoñíase ao concello coruñés unha serie de condicións, aceptadas
nunhas capitulacións asinadas en 1523 polo seu representante, Diego Sarmiento:
o traspaso á Casa da fiscalidade municipal coruñesa sobre as descargas; liberdade de movementos e de saca por mar e por terra das mercadorías compradas,

sen outro dereito que o pago ao rei; respecto aos privilexios que a coroa dese
a mercadores estranxeiros ou naturais; liberdade de tránsito, exención fiscal
e control de prezos para os materiais que a Casa necesitase e acomodación do
porto ás novas armadas, o que implicaba un soar para a Casa e a construción
dun peirao de carga e descarga de naves e de tres castelos para a defensa do
porto, o que fixo que a vila impuxese arbitrios aos veciños, como un de oitocentos ducados para construír fornos de biscoito (García Oro 1994: 141). Para
contentar a oligarquía coruñesa, o rei nomearía catro rexedores máis dos que
había no rexemento: era unha compensación ben pobre.
O proxecto de Carlos I pretendía unificar descubrimento, rescate e asentamento colonizador e mercantil nas illas Molucas, en función do cal se ditaron
leis, se reuniron diñeiro e homes e se fixo o regulamento do novo sistema,
pero baixo o perigo de que a relación con Portugal obrigase a cederlle as illas
ou recomendase tal. Aínda así, en abril de 1525 nomeouse a García Jofre de
Loaysa, comendador da Orde de San Xoán, como capitán xeneral da armada
e gobernador das Molucas, con amplos poderes sobre estas illas, pero o certo
é que a falla dun verdadeiro control da coroa sobre o que pasaba na Coruña
explica que a primeira expedición non fose a do comendador, senón a dirixida
por Estêvão Gomes.
Ese navegante tiña uns antecedentes problemáticos, xa que fora xulgado
por desertar da frota de Magalhães: a declaración de Elcano sobre o sucedido
valeulle a liberación do cárcere, pero, ademais, Gomes chegou a un acordo coa
Facenda Real e participou en operacións contra corsarios (Vigneras 1957: 189).
Na Coruña tiña que vixiar a construción e o aprovisionamento da armada de
García de Loaysa, pero en 1523 conseguiu do rei unha patente para ir á procura dunha nova ruta, máis curta e fácil, á China e ás illas das Especias, un
paso que Gomes situaba ao norte, entre Florida e Terranova. Gomes saíu da
Coruña en 1524 ao mando de 29 homes nunha carabela de cincuenta toneladas,
La Anunciada, construída para tal fin.
O financiamento fora achegado polos mercadores Cristóbal de Haro —factor
da Casa da Especiaría, que xa dera cartos para custear as viaxes portuguesas
ao Brasil— e Juan de Samano, e pode ser que por don Fernando de Andrade.
Asinouse un seguro en Burgos —a praza aseguradora máis importante da coroa
de Castela— e a nave cargouse coas provisións acumuladas na Casa da Especiaría para a armada de Loaysa e con achegas do municipio coruñés, que por
real cédula recibiu orde de facilitar a Gomes homes e alimentos a bo prezo.
O portugués chegou a Nova Escocia en 1525, pero logo volveu cara ao sur, para
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entrar en varias embocaduras de ríos buscando o paso que nunca atoparía.
Ao seu retorno traía datos xeográficos que permitiron a Diogo Ribeiro facer os
mapas da costa oriental de América do Norte, pero, en termos económicos, esta
viaxe non pasou de pequenas transaccións cos indíxenas. O máis negativo foi
que, contravindo as ordes de Carlos I, Estêvão Gomes retornara con 58 nativos
americanos que foron bautizados na Coruña; a coroa obrigouno a liberalos e a
pasalos por venda como criados aos notables galegos —o maior número foi recibido por don Fernando de Andrade e as súas fillas— e a pousadas e conventos.
A estes factores engádese o feito de que anteriores expedicións pola mesma costa,
comandadas por Sebastián Caboto, Giovanni da Verrazzano e outros, facían
supoñer que non había un paso polo norte entre o Atlántico e o Pacífico, polo
que esta foi a expedición máis criticada polos contemporáneos.
A segunda expedición foi adornada de honras poñéndoa ao mando de García de Loaysa, a quen se lle deron moitos dereitos e vantaxes na dirección da
expedición. A armada foi dotada con sete naves, na súa maior parte feitas no
País Vasco, nas que se enrolaron 450 homes —ningún galego, ao parecer—, entre
os que estaban Juan Sebastián Elcano e outros tres pilotos da viaxe de Magalhães, xa que a súa experiencia era fundamental. En conxunto era un cadro
de mariños que deixarían o seu sinal na historia das viaxes oceánicas. Á expedición subministráronselle alimentos, armamento e mercadorías, nunha parte
importante conseguidos na área de Ferrol e A Coruña. Para todo isto acadouse
a contribución financeira dos Fugger, banqueiros de Carlos I; de Cristóbal de
Haro, de Estêvão Gomes, do propio rei e outros participantes menores, e poida
que de Fernando de Andrade, o que dá idea do interese dos investidores no
comercio das especias.
As naves partiron da Coruña en xullo de 1525 e tiveron os seus primeiros
e serios problemas antes de chegaren ao estreito de Magalhães. Nas costas da
Patagonia a frota foi desartellada por unha tormenta que separou dúas naves
—unha era a de Loaysa— das outras, que foron conducidas por Elcano ata
o estreito de Magalhães sen atravesáreno. Con graves avarías a nave capitá,
perdida La Anunciada e todas sufrindo pésimas condicións do tempo, produciuse a deserción de Rodrigo de Acuña, ao mando da San Gabriel; as outras naves
pasaron o estreito, pero a súa separación definitiva por mor dunha tempestade
deixou a Loaysa e a Elcano só coa Santa María de la Victoria; é de sinalar, con todo,
que un patache capitaneado por Santiago de Guevara chegou á costa oriental
de México, completando a circunnavegación de América do Sur. A aventura
saldouse coa morte do comendador e de Elcano e coa arribada dos sobreviven-

tes ás illas Molucas, para atopárenas en poder dos portugueses. Hernán Cortés
mandou axuda a eses homes en tres naves comandadas por Álvaro de Saavedra,
sen conseguir nada positivo.
As dúas últimas expedicións tampouco remataron ben. A encargada a Diego
García de Moguer —experimentado mariño que acompañara a Díaz de Solís no
descubrimento do Río da Prata— compoñíase de tres barcos e saíu de Fisterra
en agosto de 1527 en dirección ás rexións do Prata; nas súas tripulacións ían
varios galegos, como Francisco de Lemos, Cristóbal Piñeira, Gregorio de Carril
e outros. Os seus financiadores foron Cristóbal de Haro, Ruy Basanta, Alfonso
de Salamanca, varios mercadores e don Fernando de Andrade, que asinaron
un acordo o 23 de novembro de 1525 con Diego García para que fose capitán
da terceira armada, cedéndolle o décimo dos beneficios e repartíndose o resto
a terzos entre os armadores. O 14 de abril dese ano aqueles chegaran a un
concerto coa coroa, que acababa de rachar o monopolio coruñés da Especiaría
permitindo que a expedición de Sebastián Caboto saíse desde Sevilla; o rei,
en calquera caso, achegou unha parte do financiamento e concedeu ao grupo
financeiro todas as franquías que tiña a Casa coruñesa e un prazo de oito anos
para facer expedicións e explotar as terras descubertas. A pequena armada cruzou o Atlántico ata as costas do Brasil, percorrendo os ríos da Prata, Paraná e
Paraguai, os mesmos territorios que xa Caboto percorrera, e outros descoñecidos
ata entón. Diego de Moguer adiantouse a ese navegante saíndo coas súas naves
cara ás Indias en xaneiro de 1526, pero o resultado foi desastroso: movido pola
súa ambición de prata e riquezas, cambiou a ruta e os obxectivos e entrou en
liortas cos indíxenas e con outros expedicionarios como Caboto, para retornar
en 1530 sen nada positivo (Ropero Regidor 2005).
A derradeira expedición coruñesa foi a do navegante e cosmógrafo portugués
Simón de Alcazaba, xentilhome do rei, que participara na Xunta de Badaxoz
e que chegou á Coruña en 1525 con amplos poderes para dirixir a Casa de
Especiaría. Nese cargo ocupou lonxas, amoreou víveres, proxectou un estaleiro,
expropiou cinco fornos de biscoito para producir fundición de artillaría e provocou unha serie de problemas que foron denunciados ao rei polo corrixidor
da Coruña. O 5 de novembro de 1527, Carlos I mandou facer unha pescuda
na que o procurador da vila presentou como testemuñas varios comerciantes
e traballadores da Especiaría, que declararon en contra do portugués. Tamén
foi obxecto dun recurso ante a Chancelaría de Valladolid contra a sisa imposta
para facer os peiraos, á que se opuxeron os oficiais da Especiaría pretendendo
estar exentos. A armada preparouse no medio de fortes tensións cos veciños
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polas extorsións e polo malgasto dos oficiais reais, que acusaron en 1528 a Ruy
González, encargado da compra de madeira, de collela para si ao mesmo prezo
que a coroa e de coaccionar os labradores que exercían como carreteiros das
subministracións. Tamén os mercadores ingleses e franceses reclamaban que
se lles pagasen as naves comisadas por Alcazaba para a Especiaría.
A inspección feita a Simón de Alcazaba rematou con algunhas compensacións
materiais. E mentres instaláronse os estaleiros, achegáronse materiais e ferramentas, contratáronse artesáns navais, asináronse contratos de abastecemento
de alimentos e, construídas polo menos catro naves, procedeuse a recrutar as
tripulacións. Con todo, en outubro de 1528 a empresa foi paralizada debido ao
descontento xeneralizado no municipio e na vila coas esixencias de Alcazaba,
o alto custo dos preparativos e os fallos de xestión e organización. O sorprendente é que este personaxe seguía tendo o favor real e negociaba directamente
co gobernador de Galicia, de xeito que aínda en 1529 se lle concedeu a capitanía
desta última e fracasada armada coruñesa.
◆◆

O final dun soño

En 1529, Carlos I, quen en 1527 reforzara o monopolio de Sevilla, clausurou a
Casa da Especiaría da Coruña e renunciou ás illas Molucas en favor de Portugal
no Tratado de Zaragoza: este acordo, como o de Tordesillas, estableceu o modelo
xeopolítico da primeira fase da historia ibérica do océano Pacífico (Spate 2006:
144-146). O comercio coruñés sufriu unha crise grave, pero é preciso recoñecer
que a ruta occidental cara ás Molucas era demasiado longa para ser rendible
e que eran enormes as dificultades de subministración na Coruña. A Casa foi
un fracaso económico e aínda anos despois Cristóbal de Haro expoñía ao rei as
perdas provocadas polas expedicións. A isto engadíanse os conflitos cos portugueses e a política exterior de Carlos I, que recomendaba poñer fin ás actividades
da Casa coruñesa (Chaunu 1959: 207). Finalmente, hai que mencionar o efecto
negativo das fraudes cometidas nos portos galegos, que resultaban paradoxais
dado que un dos obxectivos de poñer unha base en Galicia fora reducir a fraude
fiscal de Sevilla (Nogueira 2001: 205-213).
Como compensación, unha real cédula do 15 de xaneiro de 1529 deu permiso
á Coruña e a Baiona —e a seis portos máis da coroa de Castela— para despachar barcos con carga para as Indias, coas condicións de que a mercadoría fose
notificada aos oficiais do porto de destino, que non fosen sen licenza en tempos
de guerra e que retornasen sempre a Sevilla. Esta concesión xustifícase pola

necesidade de mellorar o comercio e o poboamento das Indias: na cédula dise
que cada pouco se estaban descubrindo moitas illas e terras que era preciso
poboar, polo que en teoría os navíos poderían levar persoas. En 1530 un novo
documento aclarou que o tránsito de pasaxeiros se refería a oficiais de xustiza
e de facenda destinados á administración das Indias, e tamén escravos, pero
deixaba fóra os que non fosen naturais dos reinos e señoríos de Castela e a quen
tivese antecedentes coa Inquisición. O único requisito legal era rexistrar barcos,
persoas e mercadorías ante a xustiza dos portos de saída e de chegada, con copia
para o Consello de Indias e, ao seu retorno a Sevilla, á Casa de Contratación.
En 1573, no contexto das medidas que reforzaban a navegación en frotas
por motivos de seguridade, foi anulado o permiso de 1529 aos portos de Galicia e Biscaia. Antes, en 1561, prohibírase que os barcos que saísen de Coruña
e Baiona puidesen levar pasaxeiros e mandárase que en tempo de guerra non
se partise sen pedir licenza ao Consello de Indias. Destas resolucións dedúcese
que entre 1529 e 1561-1573 eses portos tiveron a posibilidade de remitir mercadorías e pasaxeiros ás Indias, o que podería ser moi positivo para o comercio
marítimo galego, á par que unha vía de paso de migrantes. Pero hai poucas
probas directas de que se fixese. Os indicios ou probas indirectas son ese auto
real de 1561, unha orde de 1563 dada por Filipe II ao gobernador de Galicia na
Coruña para que remitise ao Consello de Indias unha relación informando de
cantos navíos saíran dese porto para as Indias nos últimos seis anos, e unha
cédula de 1572 dirixida á Casa de Contratación de Sevilla na que consta que
o rei, «por certas precaucións», quería saber o movemento que houbera desde
o 3 de maio de 1561 ata o 11 de febreiro de 1572 no porto de Baiona e o número
de naos e carabelas que foran cargadas cara ás Indias en virtude da licenza
que tiña para iso. A intención deste documento era comprobar se se cumprían
as condicións fixadas en 1529 de informar dos envíos e de retornar por Sevilla.
Claro está, a proba fundamental sería a prohibición de 1573, só entendible se
houbese actividade.
Pierre Chaunu, baseándose na documentación de Sevilla, defendeu que
a licenza non se chegara a empregar. Os seus argumentos son bastante poderosos,
sendo o primeiro que a cédula de 1529 fora só unha compensación concedida
por Carlos V pola perda das perspectivas sobre as Molucas e a prohibición de
1573 puido responder á urxencia de suprimir unha serie de irregularidades que
prexudicaban o monopolio sevillano, de xeito que non era unha anulación do
permiso de 1529, senón unha forma de reprimir a fraude; por outra banda, non
hai rexistros de saída, de arribada a América nin de retornos en Sevilla e, sobre
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todo, Chaunu sinala as escasas vantaxes que podería ter para os supostos beneficiarios, xa que se permitían as idas desde portos máis aptos para os retornos
que para as saídas, e porque o dereito de ida revestía pouco interese debido
ao peso crecente dos ataques inimigos e á organización do sistema de convois
para defender o tráfico. Pola contra, a bibliografía máis recente, baseada en
documentación dos arquivos galegos, defende a idea da utilización da licenza,
sacando á luz un certo movemento cara a América con intervención de galegos
do suroeste asociados a portugueses e con relacións comerciais en Sevilla (Juega
Puig 1989: 171; 2014: 223; Ménard 2008: 91).
◆◆

Epílogo

A Casa de Especiaría da Coruña durou mentres o fixo o espellismo da riqueza das
illas Molucas. A ruta occidental era demasiado longa, estaba chea de dificultades
—as naturais, as de subministración das armadas etc.— e era fonte permanente
de conflitos cos portugueses, polo que Carlos I preferiu sacrificar o comercio
coruñés, deixando as illas a Portugal no Tratado de Zaragoza de abril de 1529 a
cambio dunha forte compensación económica pagada polos portugueses. A Casa
galega foi un episodio menor se se compara coa longa permanencia, a magnitude
e o éxito das empresas da Casa da Contratación de Sevilla, debido á súa curta
existencia, á limitada ambición das expedicións e ao fracaso destas. Pero non
por iso perde interese. Nos anos en que estivo aberta na Coruña puxo a Galicia
como epicentro dunha intensa actividade que reforzaba a súa participación nos
mercados atlánticos e foi unha transferencia importante de poder, cando todos
os proxectos anteriores foran andaluces. Polo que se refire aos poderosos galegos
que na Asemblea de Melide pediran a súa creación, o único que aparece en case
todos os feitos relacionados coa Casa da Especiaría é don Fernando de Andrade,
desde a súa xestación ata o financiamento das expedicións, pero o certo é que
o seu interese en participar nas empresas ultramarinas foi máis aló do peche
da Especiaría coruñesa e, desde o seu cargo de asistente en Sevilla, promoveu
a expedición de Pedro de Mendoza de 1535, a maior que se fixo á rexión do
Prata e na que se fundou a cidade de Bos Aires. Galicia, no fondo, non era o
que lles importaba a don Fernando, conde de Vilalba, nin aos poderosos.
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A perda do voto

D

entro da prolongada e intensa crise baixomedieval que viviu Galicia,
probablemente a perda do voto nas Cortes de Castela en tempos de
Xoán II (1406‑1454) marque o nadir da súa historia política. De feito,
«recuperar» o voto converteuse nun obxectivo prioritario das elites dirixentes
galegas ata que o acadaron en 1623, reinando Filipe IV. Por outra banda, esta
ferida foi, sen dúbida, aínda maior, porque Zamora, a cidade que pasou a
falar por Galicia naquela asemblea, o fixo co título de cabeza do reino. O peso
político e o prestixio do territorio galego e dos seus habitantes non puideron,
pois, caer máis baixo.
En calquera caso, ata hoxe non temos datos certos do motivo de Xoán II
para permitir semellante perda, porque o dereito de asistencia das cidades ás
Cortes era unha titularidade exclusiva do rei (Carretero Zamora 1988: 3) e ata
finais do século xiv houbo presenza nelas de procuradores dos núcleos urbanos
galegos. Así, segundo un testemuño do arquiveiro de Simancas de 1573 solicitado con motivo da demanda de devolución do voto, consta que un procurador
coruñés chamado Periáñez (ou Pedro Yáñez)1 asistiu ás de 1396, convocadas por
Henrique III (1390-1406) (Fernández Vega 1980: 70-71). Non obstante, en 1419,
nas reunidas en Madrid co gallo da asunción do goberno por Xoán II tras a
desaparición dos seus titores e rexentes, só atopamos os delegados de dezasete
cidades e vilas (Burgos, León, Zamora, Toro, Salamanca, Ávila, Segovia, Soria
e Valladolid na meseta norte; Toledo, Cuenca, Guadalaxara, Madrid e Murcia
1. Nun memorial redactado por Ares González, secretario da Real Audiencia de Galicia, no cal se fai a historia do
voto e que foi dirixido ao rei Filipe II polo conde de Lemos e o cardeal-arcebispo de Sevilla don Rodrigo de Castro,
este é o nome do vogal coruñés. A transcrición de «La razón que Ares González […] ha hallado en historias antiguas
y en los archivos de Simancas y en otras partes, para lo tocante al voto del Reino de Galicia» (1585), en Fernández
Duro (1883: 32 e 44-52).
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Sendo Galiza o reino máis antiguo de Hespaña, negóuselle capacidade para asistir ás Cortes, i esta é unha ofensa
imperdoable; pero máis ofensa foi a de someternos a Zamora
—unha cibdade fundada por galegos, pero arredada xa do
noso reino e diferenciada etnicamente de nós.
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no sur; Sevilla, Córdoba e Xaén en Andalucía). As mesmas que, agás excepcións,
aparecerán nas posteriores xuntanzas ata 1498, cando Granada, conquistada
en 1492, pasou por vontade dos Reis Católicos a ser a número dezaoito. Esta
cifra permaneceu inalterada ata o retorno dos representantes de Galicia en
1623; por conseguinte, logo da última participación de nobres e cregos nas
Cortes Xerais reunidas en 1538 por Carlos I, tal e como apuntaba a tendencia
consolidada no século xv, o Parlamento de Castela converteuse nunha xuntanza do rei cun número limitado de cidades que tamén falaban por outros
«enormes» territorios da coroa que non tiñan presenza nel. Sirva de exemplo
o sucedido con Asturias, representada por León; boa parte da actual Cantabria,
representada por Burgos, ou Estremadura, representada por Salamanca2. Deste
xeito, as Cortes non foron, como noutras partes de España (Aragón, Cataluña,
Valencia ou Navarra) e de Europa, unha asemblea interestamental que, en
función das concepcións político-xurídicas do Antigo Réxime, encarnase con
propiedade o reino (communitas regni) (Carretero Zamora 1988: 10-14 e 2001: 263;
Dios 1991: 187; Fernández Albaladejo 1992: 256, 331‑332), cousa que denunciou
o xesuíta Juan de Mariana a finais do século xvi nun famoso libro dedicado
a Filipe III (De rege et regis institutione, 1599: 101). De aí a súa debilidade para
se converter nun contrapeso eficaz do poder real e para participar na elaboración de leis, normas exclusivamente rexias. Polo tanto, no caso castelán, foron
o dereito e os tribunais e consellos da coroa os que verdadeiramente limitaron
a autoridade dos monarcas (Fernández Albaladejo 1992: 318-321). Con todo,
non debemos subestimar o papel das Cortes, pois, sen afondarmos nel, grazas
ao seu rol fiscal, do que axiña falaremos, como intermediarias entre o rei e as
oligarquías urbanas, influíron na política de Castela e mesmo da Monarquía
Hispánica ata entrado o século xvii. Por iso, con independencia dos beneficios
económicos, premios e cargos outorgados polo rei aos procuradores, para os
dirixentes galegos a recuperación do voto non foi simplemente unha cuestión de
honor, malia que na sociedade do Antigo Réxime era un aspecto fundamental.
Volvendo ao fío da nosa historia, debemos dicir que, á marxe de que non
coñezamos os motivos de Xoán II, a ausencia dos procuradores dos concellos
2. Na práctica, pois, a maior parte das terras da coroa de Castela, fosen de reguengo ou señoriais, non participaban
nas tomas de decisión das Cortes. Unha listaxe deses «enormes territorios» sen «presenza efectiva nos asuntos tratados en Cortes» a comezos do século xvi, en Carretero Zamora (1988: 17). O señorío de Biscaia e mais as provincias
de Guipúscoa e Araba, por mor da súa peculiar incorporación á coroa, gozaron dun réxime político-fiscal que facía
innecesaria a súa presenza no Parlamento castelán. Tampouco pagaban os servizos. Unha panorámica dos territorios
sen representación en Cortes, en Baró Pazos (ed.) (2017).

galegos en 1419 creou un problema xurídico: o reino de Galicia non prestara o
xuramento de fidelidade ao novo soberano ou ao príncipe herdeiro segundo era
preceptivo. Así as cousas, nas Cortes convocadas en 1424 chamouse a un reducido
número de cidades (doce) para xurar a infanta Leonor —unha irregularidade
en opinión de Manuel Colmeiro (1883: 21)—. Pero os seus vogais, sumados a
nobres e prelados, remataron xurando en 1425, en Valladolid, o infante don
Henrique (Henrique IV cando accedeu ao trono), nado no mes de xaneiro
dese ano. Entón déuselle unha solución á falla de xura do reino ao seu pai: a
cidade de Zamora xurou o príncipe por si e por Galicia. Con esta innovación,
Zamora melloraba o seu posto na xerarquía da asemblea, situándose á dereita
de Burgos. E, claro, o rexedor zamorano Juan Alfonso Huete pediu copia da
acta para consolidar o logro, fin que non conseguiu, segundo amosa a orde
cidadá de anos posteriores. Tendo en conta a importancia e a escasa difusión do
documento, transcrito por César Olivera Serrano, paga a pena ler esta pasaxe:
E por quanto los procuradores de la çibdad de Çamora acostumbravan a sentarse
juntos con los de Leon a la mano diestra de la dicha çibdad de Burgos, por la
dicha çibdad de Çamora ser cabeça de Galisia, el dicho Condestable hordenó
e mandó a los procuradores de Çamora se asentasen junto con los procuradores
de Burgos a la mano diestra, e Burgos en el lugar asignado para los de Leon.
E los dichos procuradores fisyeron e cumplieronlo asi, e juntos con los procuradores de Toledo se asentaron los procuradores de Sevilla, e luego los de Cordova
e çerca dellos los de Murçia e a par de Murçia los de Jahen. En el qual dicho abto
e solegnydad a la dicha çibdad de Çamora fue guardada su prerrogativa e preheminençia asi en el asentar como en el fablar como en el jurar e besar de la mano al
dicho Prinçipe de Asturias, e de todo esto en como pasó los dichos procuradores
de la dicha çibdad de Çamora pidieronlo por testimonio signado a los presentes
notarios e secretarios del dicho sennor Rey, que ende estavan de yuso escriptos.
E dieron ende este en la manera e anno susodicho. (Olivera Serrano 1986: 178)
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Mais o remedio non foi tal, porque a partir de 1429 os galegos deixaron
de contribuír ás axudas económicas extraordinarias ou «servizos» das Cortes
(os «pedidos» e as «monedas»3), segundo denuncian as de Palencia en 14314.
A razón, en sintonía co dereito e os tratadistas do seu tempo, era que os servizos
foran aprobados sen consentimento dos seus voceiros. A mesma alegación dos
colonos norteamericanos —«no taxation without representation»— para rexeitar
os impostos establecidos polo Parlamento británico despois da guerra dos Sete
Anos (1756-1763). No reino galaico non se chegou a desencadear ningunha revolución secesionista, pero a utilización deste argumento5 e a resistencia fronte
ao pago dos subsidios votados en Cortes ata o reinado de Isabel I e Fernando V
de Trastámara foi notable. Teñamos en conta que as cantidades repartidas polos
pedidos eran das máis elevadas de Castela, «superando habitualmente un 10 %
del total» entre 1440-1469. E que as cotas asignadas neses anos ao arcebispado
de Santiago e a súa sé sufragánea de Tui fixeron que na xerarquía contributiva
da coroa chegase a ser o terceiro partido fiscal (Triano 2018: 98-103).
Agora ben, cómpre non esquecer que esta rebeldía tributaria é paralela
á da satisfacción das rendas reais ordinarias (alcabalas, décimos do mar e alfolíns), afectadas pola crise da actividade económica e comercial galega dos tres
primeiros cuartos do século xv, mais, en especial, pola actitude dos señores.
Lembremos que a Galicia do Antigo Réxime foi un territorio onde as xurisdicións señoriais laicas e eclesiásticas (por riba dun 80 % da poboación vivía
nelas) predominaron amplamente sobre o reguengo (Saavedra 2007: 185-214).
Nos señoríos, os seus titulares gobernaban, xulgaban e percibían rendas, cousa
que atrancou o exercicio da autoridade e da fiscalidade do rei ao longo do Catrocentos (por exemplo, a usurpación das alcabalas foi un dos motivos de conflito
cos soberanos, aínda que tamén foi frecuente a apropiación doutros impostos
como consecuencia de dádivas da coroa). Ademais, a crise da autoridade rexia
3. Respecto das moedas, parece ser que Galicia estaba exenta (Triano 2018: 103).
4. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla: publicadas por la Real Academia de la Historia, Madrid, M. Rivadeneyra, 1866,
t. III, petición 14, p. 102. Tamén os procuradores denuncian a rebeldía de Asturias, que persistirá, como no caso galego,
ata finais do século xv.
5. A referencia máis coñecida (Olivera 1989: 317; Rubio 2016: 235) é a contestación do ano 1465 dada polo concello
ourensán a un interrogatorio dos ministros de Henrique IV sobre a situación do reino con propostas para unha
reforma deste: «… para lo qual disen que pues non fueron llamados nin por ellos otorgados que por esta rason no son
ni seran obligados de pagar lo que los otros procuradores de los otros vuestros regnos que para ello fueron llamados
lançaron e repartieron en el dicho vuestro regno [de Galicia]». O texto íntegro do cal tomamos esta pasaxe foi publicado por García Oro (1977: 245-248, esp. 247).

no conxunto da coroa de Castela facilitouno. Finalmente, tampouco debemos
esquecer como algúns monarcas lles outorgaron aos señores exencións no pago
das axudas extraordinarias concedidas polas Cortes, e iso complicou a súa recadación (Rubio Martínez 2016: 101-102 e 222-223).
Pois ben, vista a negativa ao pago dos servizos, probablemente incitada no seu
beneficio político polo adiantado de Galicia Diego Sarmiento, quen foi detido
por orde do rei, Xoán II cambiou de táctica. Primeiro, en 1431, mandou ás
cidades e vilas o envío de procuradores a Ponferrada para intentar rematar coa
indisciplina fiscal, pero non sabemos en que parou ese congreso nin mesmo se
chegou a efectuarse. Logo, en 1432, buscou outro remedio: a xura do príncipe de
Asturias, feita por Zamora en 1425, polos representantes dos concellos galegos.
O curioso foi que o monarca decidiu levar a cabo o acto na devandita cidade
do Douro. A xuízo de César Olivera Serrano, a medida non pretendía humillar
a Galicia, senón demostrar a falla de valor xurídico do acto realizado polos
procuradores zamoranos e recoñecer a rebeldía para acabar con ela (Olivera
1989: 317-318). Porén, a súa alteza fracasou de novo: Zamora seguiu intitulándose
cabeza do reino de Galicia e as queixas das Cortes contra os impagamentos
continuaron (Madrid, 1435; Valladolid, 1442).
De todas as maneiras, sabemos que os súbditos galegos non deixaron de
satisfacer totalmente os «pedidos»: a documentación facendística conservada no
Arquivo de Simancas amosa o cobro de diversas cantidades na década de 1440,
mentres que, polo que atinxe a Zamora, semella que a prerrogativa de ser cabeza
de Galicia nos xuramentos de Cortes non lle deu o mesmo recoñecemento no
plano da xestión dos servizos (Olivera 1989: 318; Rubio 2016: 233)6.
Xa nos últimos anos do convulso reinado de Xoán II, persisten as novas sobre
a rebelión contra as axudas das Cortes, se ben nas de Valladolid de 1451 os procuradores observaron, por unha banda, que o reino galego gozaba do privilexio
de non pagar «monedas» e, por outra, que a forte emigración a Portugal estaba
detrás do contencioso. Un contencioso que estivo a piques de solucionarse coa
asunción do cetro por Henrique IV (1454-1474). En efecto, nunha conxuntura
crítica para o poder da coroa (sen diñeiro e ameazada polos grandes nobres,
que chegarán a proclamar rei o seu medio irmán Alfonso na chamada farsa
de Ávila o ano 1465), Henrique cita en 1464, en Madrid, uns procuradores de
Betanzos (cidade reguenga), ocasión que aproveitan os betanceiros para pedir
6. Así, despois da concesión real aos procuradores para que nomeasen os «recaudadores mayores» de pedidos e moedas en 1445, os de Zamora limítanse a designar os do bispado de Ourense.
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a volta daqueles representantes do reino que, din eles, «agora e antiguamente»
participaran nas Cortes: dous de Santiago, dous de Ourense, dous de Lugo e
dous de Betanzos; «y no siendo llamados los dichos procuradores por vuestras
cartas, quel dicho Reino de Galicia no sea obligado á pagar pedido de servicio
ni otra cosa alguna que sobre el dicho Reino fueren lanzados y repartidos».
O monarca acepta, aínda que daquela as cidades e vilas de señorío —Santiago,
Ourense e Lugo cun bispo por señor— non tiñan xa dereito á representación
na asemblea (Lorenzana 2014: 133; Martín 1999: 87; Piskorski 1930: 41-42), pero
a graza non sería de balde: os legados betanceiros propoñen aboar dous contos
de marabedís polas débedas do reino contraídas entre 1428 e 1452 reinando
o seu pai, máis outra suma que ignoramos polos impagamentos que abranguían
dende 1452 ata finais de 1463. A cambio, deberíase dar «fin e quito» de todo
o reclamado por «pedidos» ou «monedas si las ende hubo en el dicho Reino, sin
les llevar por el tal fin e quito cosa alguna». Henrique IV tamén o consentiu
(Fernández Duro 1883: 45-47). No entanto, o pacto non callou. Vexamos.
Como cabía esperar, dada a imposibilidade da presenza de Santiago, Lugo
e Ourense, nas Cortes de 1465 reunidas en Salamanca atopamos outorgando
un servizo a Juan Blanco, «procurador de la villa de Betanços, del Reyno de
Galisia», quen gañou logo certa fama como capitán dos irmandiños (Olivera
Serrano 1986: 296). Despois, xa ningún outro representante galego asistiu aos
encontros da asemblea pese ao privilexio dado polo rei Henrique «á la dicha
ciudad de Betanzos, para que cada y cuando por él ó por los reyes sus subcesores
fuesen celebradas Córtes, y para ellas ó para cualesquier autos hubiesen de ser
llamados los procuradores destos Reinos, que en tales casos e tiempos asimismo
lo fuesen los procuradores de la dicha ciudad de Betanzos, por servicios señalados de la ciudad»7. Servizos sinalados que, sen dúbida, tamén tiveron que
ver coa elevación de Betanzos de vila a cidade en 1465 polo mesmo monarca8
(un dato importante na conformación da xerarquía urbana galega, baseada na
suposta antigüidade das poboacións) (Artaza 2011).
O medievalista César Olivera Serrano sostén que a causa de Henrique IV
para devolver o voto ten que ver cun plan de reforma das Cortes baseado
nunha identificación entre elas e as Irmandades, institución nada na Baixa
7. «La ciudad tiene este previllegio y está simple», afirma o secretario da Real Audiencia de Galicia, Ares González,
quen foi tamén procurador do reino na corte, na súa memoria sobre o voto transcrita por Fernández Duro (1883:
44-52, 47).
8. O título de cidade e o dereito de asistencia ás Cortes outorgados polo rei Henrique, en Vales Villamarín (2006:
1053-1058).

Idade Media para a defensa mancomunada dos intereses cidadáns e, sobre
todo, dende que prosperaron no primeiro terzo do século xiv, para garantir
a xustiza e a orde contra os abusos dos poderosos. Entón, dado que os gravames
da coroa e as axudas extraordinarias do reino non chegaban á bolsa do rei pola
anarquía vixente, semella que o atribulado Henrique pensou que coa cooperación das Irmandades e as súas milicias podería solucionar o problema. Por iso
as multiplicou, as fortaleceu coa capacidade de interviren nos delitos contra
a recadación e decidiu dotar de voto en Cortes algúns núcleos urbanos con peso
nelas, como Betanzos. De aí que Juan Blanco, enviado á corte pola irmandade
da Coruña, Ferrol e Betanzos para obter a carta fundacional da Irmandade
galega, rematase participando no outorgamento de 1465 (Olivera 1986: 102-105
e 111-113, e 1989: 320-321).
Descoñecemos a opinión das outras cidades e vilas galegas sobre a presenza
de Blanco nas Cortes de 1465 e sobre o privilexio betanceiro de enviar procuradores a estas sempre que se xuntasen (probablemente negativa). Mais, como
vimos hai un momento, a recuperación do voto foi efémera. Tampouco axudaron a mantelo o enfrontamento civil entre Henrique e Afonso e a gran guerra
irmandiña dos anos 1467-69 en Galicia, a revolta antifeudal máis importante
do Baixo Medievo na coroa de Castela, na que, por certo, morreu o procurador Juan Blanco. En calquera caso, o feble rei Henrique non só abandonou
os irmandiños e pactou cos aristócratas e o bispo Fonseca, que retornaron
vitoriosos en 1469 logo de escapar ás forzas «populares»: tamén se pregou ao
parecer das cidades que viñan acaparando as Cortes, porque as reunidas na vila
de Ocaña no mesmo ano sesenta e nove esixiron con firmeza a non-ampliación do número dos seus membros. En palabras de Olivera Serrano, «quedó
así reafirmado el carácter exclusivo de la representación, que se define como
privilegio inalienable». E, nestas circunstancias tan adversas, nin Betanzos
nin os outros núcleos urbanos do antigo reino tentaron rachar ese monopolio
(Olivera 1989: 322).
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A recuperación do voto
A Santa Irmandade e a fin provisoria dos servizos de Cortes

Xa que logo, non houbo procuradores galegos nas últimas Cortes do reinado
de Henrique IV (Ocaña, 1469; Segovia, 1471, e Santa María de Nieva, 1474) e,
así, as de Ocaña, que nos informan do fracaso do servizo aprobado en 1465
en Salamanca, suplican ao rei que Galicia pague a súa parte da cantidade
outorgada por elas ese ano sesenta e nove (Olivera 1989: 135 e 146). A seguinte
queixa da asemblea atopámola nas Cortes de Madrigal de 1476, reunidas por
Fernando e Isabel durante un respiro na súa loita polo trono coa princesa Xoana
(1474-1479)9. Os Reis aceptan o envío de comisionados para recadar «dichos
pedidos»; porén, paradoxalmente, na repartición do servizo de Madrigal, o
último e o máis cuantioso do século xv, di Carretero (1988: 77), non figuran
Galicia, Asturias nin a meirindade de Allendebro. En calquera caso, Rubio
Martínez demostra que os peiteiros galegos si que o pagaron, aínda que opuxeron resistencia e non entregaron as cantidades sinaladas (2016: 243)10. Mais,
con independencia do fracaso xeral deste subsidio extraordinario para o fisco
do que fala Carretero, o problema do sistema de Cortes eran as súas limitacións.
Tratábase dun mecanismo lento para obter axudas urxentes, paralizado, pouco
controlable, viciado por moitos abusos e, o peor, incapaz de proporcionar os
ingresos necesarios para levar a cabo o ambicioso programa político da nova
monarquía de Castela, que, como en Francia ou en Inglaterra, xurdiu tras
un conflito sucesorio e a imposición duns reis autoritarios sobre os bandos
aristocráticos. Por conseguinte, en 1478 os reis promoveron un plan a fin de
acabar con estas trabas e non depender das Cortes valéndose da Santa Irmandade, reorganizada no ano 1476: todas aquelas cidades e vilas que ingresasen
na Irmandade antes do día de San Xoán de 1479 e pagasen o tributo esixido
para mantela veríanse libres dos servizos, e tamén de préstamos obrigatorios
e outros impostos. Este sistema fiscal, inicialmente previsto para tres anos,
foi un éxito e continuou ata finais de século. E, no caso de Galicia, unha vez
restaurada a Irmandade en 1480, acabou coa insubmisión fiscal aos pedidos.

9. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, IV, 79, petición 20.
10. Os monarcas enviaron a Galicia para facer a cobranza do pedido de 1476 o tesoureiro Fernando Mazuelo. Mazuelo
debía indagar tamén a contía da débeda dos tributos ordinarios e extraordinarios do período 1453-1477.

Con todo, a organización irmandiña de 1480, na súa función recadadora,
debeu agardar á restauración da xustiza e da paz que trouxeron dous axentes
reais nomeados ese mesmo ano: don Fernando de Acuña, gobernador e xustiza
maior do reino, e o licenciado García López de Chinchilla, letrado do Consello
Real, que o acompañaba en calidade de alcalde maior. Estes ministros, dotados
de moi amplos poderes e co apoio dunha forza armada (na cal tamén participaron milicianos irmandiños), conseguirían someter os violentos señores feudais
e restablecer a xustiza e a paz nun ano e medio. Entón, pese á resistencia inicial,
a Irmandade quedou instaurada plenamente. De feito, os opositores chegaran a
ofertar en 1477 unha elevada suma para impedir a volta da temida institución
(500 000 marabedís), a entrega de castelos en depósito e a promesa de velar pola
paz e a orde que eles mesmos viñan infrinxindo. Ora ben, tampouco debemos
esquecer o apoio do arcebispo Alonso Fonseca (cabeza do partido isabelino
na loita sucesoria) e do conde de Lemos, xunto con Diego de Andrade, para
implantar a estrutura irmandiña (Fernández Vega 1982: I, 106-108; García Oro
1987: I, 331-333; Ladero 2005: 167-170; Saavedra 2007: 27-28).
Sen entrar no aínda polémico tema da «doma de Galicia» polos Reis Católicos e os seus representantes (Pardo de Guevara 2006: 438-441), é evidente
que a autoridade real se fixo efectiva no reino na década de 1480. A paz, como
noutros territorios de Castela, chegou coas enérxicas medidas reais de forza
contra os nobres, sempre inclinados á rapina e a loitar entre eles; pero tamén
a xustiza e a autoridade da coroa só chegaron a ser efectivas coa cooperación e o
compromiso dos mesmos señores galegos, que, insistimos, controlaban a maior
parte do territorio. Neste senso, os comisarios do rei que debían organizar as
tropas da Irmandade, en xeral recrutadas no mundo urbano, e mais elaborar
os padróns de veciños para percibir a súa contribución tiveron que pactar cos
feudais. Sirva de exemplo a concesión ao mencionado conde de Lemos da
cuarta parte das cantidades que os seus vasalos debían pagarlle á Irmandade
a cambio da súa colaboración na confección de padróns (Pardo de Guevara cit.
por Saavedra 2007: 28-29).
En definitiva, grazas a que o imposto da Irmandade foi cuase universal
(apenas houbo exentos), os Reis Católicos remataron coa insubmisión fiscal
galega aos servizos, se ben se tratou dunha carga moi gravosa (desorbitada,
segundo a análise dos expertos) para o común, e chegou a desencadear protestas, resistencias ao pago e incluso motíns populares contra os atropelos dos
seus executores. Por outra banda, a Irmandade —ademais de facer un efectivo
traballo policial, colaborar no sometemento dos cabaleiros aínda levantadizos,
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comprar o apoio doutros e manter a administración da coroa— tamén serviu
os Reis Católicos proporcionándolles subsidios extraordinarios e tropas para as
campañas de Granada, Italia ou Bretaña (García Oro 1987: I, 331-340; Ladero
2005; Rubio 2016: 244-258).
Malia todo, no conxunto de Castela, a exacción da entidade xa non producía
a finais da década de 1490 o preciso para o financiamento dunha nova guerra
en Italia. Xa que logo, Fernando e Isabel tiveron que botar man outra vez das
Cortes. Así, en 1498 desapareceu o duro tributo e ficou só a estrutura da Santa
Irmandade para manter a orde. Pero en Galicia «el principal instrumento de
que se valieron los Reyes Católicos para introducir la nueva forma que le dieron
a la monarquía» (Diego de Clemencín cit. por Triano 2018: 437) deixaba outra
pegada importante: cinco provincias internas, subdivididas en partidos menores,
froito da suma ás anteriores catro demarcacións fiscais episcopais (o arcebispado
de Santiago xunto co bispado de Tui, Ourense, Lugo e Mondoñedo) dunha nova
de reguengo: A Coruña-Betanzos. Velaquí a vontade de afirmación do poder
real. En calquera caso, estamos a falar dunha artificiosa división interna do
territorio ao servizo dos intereses rexios, pois cara ao exterior o reino seguiu
sendo a unidade político-administrativa (Ladero 2005: 177).
A volta dos servizos e loita pola recuperación do voto no século xvi
Precisamente, unha vez aprobado un novo subsidio nas Cortes de 1500 (150 000 000
marabedís) para o casamento das infantas Isabel e Catalina, prometidas dos
herdeiros de Portugal e Inglaterra, o gobernador Hernando de Vega e o alcalde
maior Cornejo convocan, por orde real, unha xunta de «procuradores de las
cinco provincias deste dicho reyno, de las ciudades, villas e lugares, cotos e felegresías» para distribuír a cantidade que lle tocou a Galicia no primeiro dos tres
prazos nos que se faría efectivo o servizo: 6 128 000 marabedís (o 11,34 % do total).
A cifra era moi elevada en comparación coas achegadas por outras demarcacións
fiscais de Castela (os peiteiros galegos pagaban unha porcentaxe que duplicaba
o que lles correspondía tendo en conta a súa poboación, uns 250 000 habitantes
en 1500) e nos dous anos seguintes a cota do reino foi tamén alta (non menos dun
11,1 %). De feito, pola súa achega porcentual, foi a segunda e incluso a primeira
provincia contribuínte da coroa (no servizo de 1510 chegou a un 12,2 %). Isto
explica, segundo veremos axiña, a nova resistencia aos servizos e que Galicia
fose o territorio máis beneficiado tras as indagacións tributarias do reinado de

Carlos I (pasou dun 11,39 % no período 1535-1537 a un 8,26 % no de 1540-1542)
(Carretero 1988: 98; Rubio 2016: 261-268; Saavedra 2007: 131-133).
Pois ben, aínda que non sabemos quen participou na reunión das cinco provincias que tivo lugar en Santiago en 1500, este encontro inaugura un modelo
de asemblea distinto do das xuntas da Irmandade (Artaza 1998: 39-42; Fernández Vega 1982: 73; Ladero 2005: 176). Así, non só repartiu internamente a cota
do servizo de Cortes, senón que tamén serviu para tratar «sobre otras cosas
[…] que cumplían a la buena gobernación deste dicho reyno». En concreto,
os procuradores coñecen unha carta dos Reis dirixida ás xustizas ordinarias para
que castiguen os delitos nas súas respectivas xurisdicións, ordénaselles obrigar
a veciñanza de cada unha das súas provincias ao mantemento dos camiños e
lémbraselles unha pragmática sobre vodas e bautizos. Por último, déuselles aos
procuradores a oportunidade de expor agravios, dos que recibirían xustiza11.
Concluíndo: entre as funcións destes novos congresos de provincias, cuxo
número de membros irá reducíndose ata cinco rexedores das súas capitais na
década de 152012, estiveron, primeiro, garantir o cobro dos servizos de Cortes
evitando os problemas do século xv; segundo, o desexo da monarquía e dos
seus ministros en Galicia de manter o contacto cos dirixentes de cidades, vilas e
lugares e lograr a súa colaboración na gobernabilidade do reino, e terceiro, ante
a falla de representantes propios en Cortes, en certo modo compensar esta carencia
permitíndolle á asemblea presentar queixas e súplicas ao rei e aos seus oficiais.
Por conseguinte, dende 1500 e por iniciativa real, foise desenvolvendo un tipo de
congreso representativo diferente das xuntas de Irmandade galegas e das xuntas
dos outros territorios do norte de España que tampouco participaban nas Cortes
(Asturias, a actual Cantabria e as provincias vascas). Ora ben, nas primeiras xuntanzas dos representantes das cinco provincias non atopamos información sobre
o anhelado voto. Quizais o reivindicaron os concellos aproveitando a chegada ao
trono de Filipe I e Xoana a Tola (1505-1506), pero en 1506 a negativa das dezaoito
cidades a que os reis desen entrada a novos membros na súa asemblea foi rotunda:
11. «Año, 1500. Repartimiento y ordenanzas que hicieron los Procuradores de Galicia en la junta general que se
celebró en Santiago el 6 de junio de dicho año», en Colección diplomática de Galicia histórica, ano I (1901), 317-319. A convocatoria real dirixida a Viveiro, no Arquivo Histórico Nacional (AHN), Concejos y Ciudades, c. 220 (Vivero), doc. 17.
12. Despois do servizo de 1515, os procuradores do reino de Galicia que son convocados á cidade de Ourense xa son
seis. Pero aínda non é unha xunta exclusiva das cabezas de provincia, posto que sabemos que o sexto, Lope de Mera,
falaba por Baiona e por Tui (García Oro 1977: 282-283). Fernández Vega (1982: II, 89, nota 17) dá conta do envío dunha
provisión de xaneiro de 1516 dirixida ao gobernador e aos alcaldes maiores de Galicia en resposta a unha relación
de peticións dos «procuradores de las provincias dese dicho reino» reunidos en Ourense, vistas polo Consello Real.
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Por algunas leyes e ynmemorial huso está hordenado que diez e ocho çibdades
e villas destos reynos tengan boto de procuradores de Cortes y non mas; e agora
dis que algunas çibdades e villas destos reynos procuran o quieren procurar
se les faga merçed que tengan voto de procuradores de Cortes, e porque de esto se
recresçeria grand agrauio a las çibdades que tienen los votos del acreçentamiento,
se syguiria confusyon, suplicamos á Vuestras Altezas que no den lugar que los
dichos votos se acreçienten, pues todo acreçentamiento de oficios con votos está
defendido por leyes destos reynos13.

E contestóuselles: «asy se hará». En 1512, xa con Fernando o Católico como
gobernador de Castela, algunhas poboacións (tamén galegas?) teimaban para
acadar a graza real. Inútil propósito. O rei é aínda máis partidario de manter
unhas Cortes restrinxidas na contestación á petición dezanove: «Que a su Alteza
plaze de lo conseruar asi, porque la horden y costunbre antigua que en esto está
dada es mui buena, e su Alteza no entiende en la quebrantar»14.
En verdade, este formato dun congreso urbano tan limitado (máis fácil de
manexar que as Cortes estamentais dos seus dominios aragoneses) era óptimo
para o Católico e os seus obxectivos: obter e recadar cedo as axudas urxentes
e cuantiosas que demandaba dos reinos de Castela. Polo tanto, pouco lle interesaban ao rei unhas Cortes que fosen a representación coherente do reino,
mentres que as oligarquías das cidades que as monopolizaban aínda desexaban
menos compartir os seus beneficios: poder político e fiscal coa xestión das
axudas a prol deles e as súas clientelas nos seus amplos distritos, recompensas
económicas polo seu traballo como procuradores, acceso á graza real e prestixio
social (Carretero 2016: 80-81).
Feita esta aclaración, a primeira campaña para recuperar o voto de Galicia
non chegaría ata 1518. Neste caso un novo rei, Carlos I (1516-1558), brindáballes
a oportunidade aos concellos de acadalo. Por iso, ante a convocatoria das Cortes dese ano, aparecen distintos poderes de vilas e cidades (Lugo, Pontevedra,
Muros, Noia, Santiago, A Coruña, Betanzos) anulando outro supostamente
outorgado a Zamora para falar polo reino. O resultado foi a designación do
licenciado Gonzalo Maldonado, provisor de Santiago, xunto con dous veciños
da Coruña (Alonso López de Lemos e Juan Barcia) para exporlle ao monarca
unha protesta contra a representación de Zamora. Así, estes comisionados
13. Cortes de los antiguos reinos…, IV, 233.
14. Cortes de los antiguos reinos…, IV, 249.

negaron con contundencia o teórico dereito zamorano15, mais o mozo soberano,
neses momentos enfrontado coa maior parte das cidades e grandes señores de
Castela polos agravios dos seus ministros borgoñóns, non atendeu as súplicas
galegas (Carretero 1988: 17-18; Fernández Vega 1980: 80-81 e 84-85).
Chegamos, pois, a 1520, ano en que se abriu unha situación aparentemente
máis propicia para lograr o difícil obxectivo: a convocatoria por Carlos, elixido
emperador do Sacro Impero Romano Xermánico en 1519, das Cortes en Santiago e A Coruña (marzo-abril de 1520), chamadas para sufragar a súa coroación
imperial e para reforzar a seguridade de Castela durante a súa ausencia. En
efecto, sen entrar a fondo na análise das causas que farían estoupar a revolta ou
revolución das Comunidades (trátase dunha vella polémica aínda non resolta)
(Carlos 2020: 417-441), digamos que as Cortes reunidas en Galicia causaron unha
forte oposición das cidades con voto, contrarias ás ambicións imperiais do rei,
pois supuñan o abandono dos seus súbditos. Ademais, chegouse a pensar que
a demanda dun elevado servizo, seguido do embarque inmediato da corte cara
a Flandres para chegar a Aquisgrán, era unha última rapina do odiado séquito
flamengo do monarca. Finalmente, a xuntanza dos procuradores lonxe das
súas cidades e lugares habituais de celebración de Cortes semellaba unha nova
táctica para vencer a súa resistencia a conceder o servizo. Non esquezamos que
os ministros do rei someteron as cidades e os procuradores a unha forte presión
para acadalo (Pérez 1977: 139-153).
Así as cousas, por vez primeira vemos como os grandes señores eclesiásticos
e laicos galegos colaboran cos concellos na recuperación do voto. En parte,
algo lóxico se temos en conta que despois da morte de Isabel a Católica, en
1504, os problemas da sucesión dinástica en Castela supuxeron unha grande
inestabilidade política. E, claro, os persoeiros máis ambiciosos do antigo reino
procuraron recuperar o poder perdido para dirixir o seu goberno. Segundo
García Oro (2000: 118-120), os protagonistas deste proxecto, que tamén buscaba
reivindicar a singularidade galega ante os reis de Castela, eran don Rodrigo
Álvarez Osorio, conde de Lemos; don Fernando de Andrade e o arcebispo don
15. Unha vez feita a revocación do «poder e facultade que la dicha çibdad de Çamora tenía de hablar por ellos en
las dichas Cortes […], [os apoderados] suplicaban al rey nuestro señor que no se entrometiesen de hablar por el dicho
reyno de Galizia en las dichas Cortes ni en otras en ningund tiempo que sea, e suplicaban al rey nuestro señor que
no los admitiese por tales procuradores, ni los mandare oír en nombre del dicho reyno de Galizia, protestando como
protestaron que si la dicha çibdad de Çamora o sus procuradores contra lo que dicho es en las dichas Cortes, o en
otras de aquí adelante, se entrometieren de hablar por el dicho reyno de Galizia, que ellos protestaban de no estar por
ello, ni por lo que ellos ansí conçedieren e otorgaren, e que para ello no han poder alguno». Transcrito por Carretero
(1988: 18). As conxecturas sobre o outorgamento do suposto poder, en Fernández Vega (1980: 81-84).
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Alonso de Fonseca III. Para empezar, un deles, Fernando de Andrade, heroe
das guerras de Italia e figura próxima ao novo emperador, alentou na Coruña
e Betanzos, cidades onde posuía asento de rexedor, unha proclama de lealdade
á coroa. Proclama na que Zamora foi denunciada por seguir os pasos da rebelde
Toledo para, a continuación, pedir ao monarca e ao Consello Real a retirada da
representación galega da cidade do Douro. Da firmeza do propósito de ambas as
poboacións de reguengo dá fe o envío á corte do procurador Juan Barcia para
promover a demanda (García Oro 1994: 117).
A continuación, Andrade interveu persoalmente e fíxoo con tal vehemencia,
segundo recollen as crónicas, que rematou sendo desterrado á Coruña. Estamos
a falar da célebre protesta protagonizada durante o congreso das Cortes no
convento de San Francisco en Santiago, e nela o conde foi acompañado polo
arcebispo de Santiago, Fonseca III, e o conde de Benavente (Sandoval 1846:
III, 39-41)16. En todo caso, as súas palabras tampouco foron escoitadas polos
procuradores, e unha última tentativa galega ofrecendo o servizo que os vogais
zamoranos non votaban só supuxo un argumento de presión para que Carlos I
acadase a súa conformidade17.
Tras a aprobación da axuda, marchou o rei para se converter en emperador e
estoupou a temida guerra civil, a guerra das Comunidades de Castela (1520‑1521),
en nome da liberdade contra o despotismo. A Santa Xunta das cidades alzadas
fronte ao monarca axiña gañou terreo e pretendeu unha reorganización da
Monarquía na cal as Cortes desempeñarían un papel central representando
o reino; e nesas futuras Cortes Galicia si que tiña voz. Aínda que pouca: dous
procuradores dos seus bispados «porque son pequeños» (Pérez 1977: 529-530)18.
Ignoramos se as cidades galegas, que si eran moi pequenas19, coñeceron ese
proxecto comuneiro, se ben Betanzos e Ourense se deixaron tentar pola Santa
16. Fernández Vega (1980: 85-86) refire tamén as versións do incidente de Pedro Mártir de Anglería e a de Santacruz.
17. «… [L]legaron ante S. M. Francisco Ramírez e Bernaldo de Ledesma, procuradores de Cortes de la dicha ciudad de
Çamora, e en presencia de S. M. el dicho señor gran Chanciller les dixo que respondiesen claramente lo que querían
hacer en lo del servicio porque açebtaría S. M. el servicio que se le ofrescia por el Reyno de Galicia, pues su Alteza
estaba dentro del Reyno y el Reyno ge le ofrescia». Cortes de los antiguos reinos…, IV, 320.
18. «En los Capítulos de lo que ordenavan… la representación en Cortes quedaba organizada de una forma más compleja:
cada diócesis enviaba a tres procuradores: un representante del clero secular, un representante de los caballeros y
otro de los comuneros; además, el conjunto de los caballeros (hay que entender la alta nobleza, excluyendo a los
caballeros de las ciudades, ya representados) designaba a dos procuradores; las órdenes religiosas podían tener también dos representantes» (Pérez 1977: 529-530, nota 2).
19. Só Pontevedra, Santiago, Ourense e A Coruña superaban os 1000 veciños (arredor de 4000 habitantes) a finais do
século xvi (Fernández Cortizo 2012: 62-63).

Xunta (García Oro 1994: 120). Pero sabemos que nesta conxuntura os magnates
laicos e os prelados tiveron problemas cos seus vasalos. No verán, estes e mais
os veciños das poboacións de reguengo levantáronse violentamente contra a
recadación do servizo de 1520. Conforme a historiografía, foron meras revoltas
antifiscais. Porén, o certo é que os axentes da coroa tiveron traballo dabondo para
sufocar os motíns (Santiago, Lugo, Mondoñedo, Pontevedra, Ourense, Betanzos…) dos que falan as testemuñas dunha pescuda sobre «ciertos maravedís»
que o licenciado Escalante tomou dese servizo. De feito, tratouse da crónica dun
conflito anunciado porque «el governador e alcaldes mayores al dicho tienpo en
la Ciudad de la Coruña llamaron e juntaron los procuradores de las provincias
para que pagasen el dicho servicio e que los dichos procuradores no quisieron
consentir diziendo que los pueblos que estavan alborotados los matarían»20.
Visto o visto, os señores, que non esquecían aínda a revolta irmandiña,
tomaron medidas para manifestar a súa adhesión ao emperador e previr
males maiores. Dende logo, non deixaron sumarse á revolta as cidades galegas,
e cando remataba o mesmo ano vinte, so o pretexto de evitar o contaxio comuneiro, convocaron un encontro na vila de Melide erixíndose en representantes
do reino malia non ter autorización dos ministros do rei en Galicia. Tal era
o poder que exercían.
Pois ben, coa presenza destacada do arcebispo Fonseca e Fernando de
Andrade, fidalgos, cabaleiros, e procuradores doutros señores leigos e eclesiásticos, tivo lugar en decembro a Asemblea de Melide. Nela acordaron unha
serie de súplicas dirixidas ao rei e a súa nai, a raíña dona Xoana, entre as que
figuraba a solicitude da «merced» do voto, usurpado por Zamora; e rexeitaron
tamén a satisfacción de calquera outorgamento que a devandita cidade fixese
dende as Cortes da Coruña (capítulos VII e VIII)21. Pero desta vez tampouco
don Carlos cedeu aos rogos. O 29 de marzo de 1521 aprazou o asunto dende
Alemaña e á súa volta a España, en 1522, desestimou a opinión dos ministros
favorables á petición dos dirixentes galegos e á dos partidarios de castigar a
Zamora. O emperador creu que ese tipo de penas faría renacer as tensións
(Fernández Vega 1980: 87-89; Silva Ferreiro 1925: 26-27; Pérez 1977: 374 e 579).

20. O documento transcrito por Danvila (1889, 5: 623-631, 628) é ben coñecido. Non así a nova desta inédita xunta de
provincias, que, ademais, se negou a colaborar cos axentes da monarquía.
21. «Capitulaciones del Reino de Galicia, para el servicio de Su Magestad en el tiempo de las Comunidades», Galicia
Diplomática, I:14, 97-100.
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Por outra banda, coa derrota dos comuneiros (1521) e o regreso do flamante
emperador, a inestabilidade política que nos primeiros anos do reinado de Carlos
lles permitira aos magnates cobrar un peso inusitado na dirección de Galicia
(Fonseca e Andrade pediron e lograron ser capitáns xenerais en 1521) finalizou.
Ata ese momento a insubmisión fiscal foi xeneralizada. Non se pagaban as
rendas reais e mesmo algúns señores se apropiaron delas. Tampouco os servizos
de 1518 e 1520 estaban satisfeitos en 1523 (García Oro 1994: 132-134). Xa que
logo, a súa maxestade decidiu acabar dunha vez por todas coa rebeldía galega
e afirmar a autoridade real. De aí o afastamento definitivo dos aristócratas de
maior rango do goberno do reino (atraídos á corte ou enviados a diversas misións
polos extensos dominios da Monarquía), a elaboración de novos padróns fiscais
(1528-34) que serviron para rematar co impagamento dos servizos (ordinario
e extraordinario) de Cortes, e a recuperación das rendas reais usurpadas. Así
mesmo, Carlos I fortaleceu os órganos de xustiza e goberno da coroa (a Real
Audiencia e o gobernador capitán xeneral, considerado na práctica un vicerrei)
e, por último, a imitación das Cortes, converteu os congresos das provincias
galegas nunha asemblea representativa do reino na cal participaban exclusivamente as súas capitais (cinco dende 1528 ata metade de século e, a partir de
entón, sete como consecuencia da secesión do bispado de Tui da provincia de
Santiago e da división da bicéfala A Coruña-Betanzos).
Con este novo panorama político, os grandes señores deixaron paso na iniciativa de recuperar o voto ás cidades cabezas de provincia a través das Xuntas
do Reino22. Estas asembleas, pois, identificáronse coa comunidade política de
Galicia. Nun primeiro momento, vímolas vencelladas aos servizos votados polas
Cortes, pero co transcorrer do tempo irían institucionalizándose e ampliando
as súas funcións, sobre todo por mor das crecentes necesidades militares (tropas, fornecementos) e fiscais da monarquía, abafada polo elevado custo das
continuas guerras que librou. Xa que logo, despois do regreso do césar Carlos,
á repartición dos servizos de Cortes sumóuselle a capacidade para aprobar axudas
particulares de Galicia ao rei (Artaza 1998: 45-46; Fernández Vega 1982: II, 74;
Fernández-Villamil 1962: II, 236 e III, 1 e ss.). En contrapartida, a Xunta tiña
o dereito de expor queixas e facer peticións, como a do voto, unha aspiración
considerada polos servidores do rei en Galicia para obter medios destinados á
súa defensa. Este foi o caso do mariscal de Navarra, gobernador e capitán xene22. Aínda en 1525 A Coruña instaba o seu máis poderoso rexedor, don Fernando de Andrade, a pedir a devolución do
voto. Arquivo Histórico Municipal da Coruña (AMC), Actas Municipais, caixa 1, consistorios de 1525, 20 de outubro.

ral, quen en 1544, nun memorial dirixido ao emperador, di que coa cantidade
obtida a cambio da graza bastaría para fortificar A Coruña. Na contestación
do rei non houbo sorpresa: foi outra negativa clara a facer uso do seu «poderío
real absoluto» (Fernández Vega 1980: 90).
Antes, en 1533, tras distribuír a cota do servizo asignada a Galicia, os deputados das cinco provincias aproveitan a ocasión para pedir un procurador que
defenda na corte os intereses do reino, pois alegan que Zamora non o facía e,
ademais, repartía cantidades elevadas dos servizos para descargar a súa terra
(Fernández Vega 1982: III, 334). Da primeira queixa temos confirmación empírica (Carretero 1988: 17) e da segunda, verdadeira ou falsa, lembremos o comentado sobre o importante gravame que supuñan eses subsidios extraordinarios
ata comezos dos anos corenta para os peiteiros galegos (Saavedra 2007: 137-38).
A falta doutras novas, debemos agardar a 1557 para topar outra acción conxunta
das cidades. Daquela, a recente subida ao trono de Filipe II (1556‑1598) e os
seus apuros fiscais, ocasionados pola guerra con Francia (primeira bancarrota
do seu reinado), brindaban unha boa oportunidade para recuperar o voto. Así,
os comisionados de cinco das sete cabezas de provincia (Santiago, A Coruña,
Betanzos, Lugo e Mondoñedo), a instancias dos ministros do soberano, acordan
en Valladolid ofrecer 20 000 ducados pola graza real23. Segundo esas capitulacións de 1557, os rexedores dos concellos serían os únicos individuos con dereito
a ir ás Cortes. E, isto é o máis importante, estableceuse unha quenda de asistencia que contemplaba a participación de Ourense e Tui, as cidades ausentes.
Agora, malia sufriren outro fracaso, hai indicios de que o obxectivo estivo a
piques de ser alcanzado (Fernández Vega 1980: 90-93; Silva Ferreiro 1925: 28-31).
Non obstante, as Xuntas do Reino seguiron co seu empeño. Porén, evidéncianse novas ausencias ou discrepancias, como en 1573, pois nin Santiago nin
Tui concederon poderes para negociar a recuperación do voto (Fernández Vega
1980: 94-95). Velaquí outro problema central na consecución da mercé do rei:
as disputas entre as cidades, case sempre motivadas polo posto na rolda de
procuradores e incluso polo desfrute exclusivo da representación galega.
En principio, todos os concellos admiten que Galicia debe ter só dous procuradores (o mesmo número que tiña cada unha das cidades que asistían ás
Cortes); isto é, unha parella formada por rexedores de dúas capitais segundo
a quenda establecida en función da súa antigüidade (Santiago, A Coruña, Betan23. «Capitulaciones de las ciudades de Galicia sobre el voto en Cortes. - Año de 1557», transcrición de Pablo Pérez
Costanti, en Colección de documentos históricos del Boletín de la Real Academia Gallega, II, 201-208.
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zos, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Tui) e o número impar das provincias. Pero
Santiago, a máis poderosa das sete, e capital da provincia máis rica e poboada,
que tamén aspiraba a ser recoñecida como cabeza do reino, non quixo respectar
o acordo de 1557: desexaba ter representante sempre que se convocasen Cortes
e non cedeu ata a transcendental Xunta de 1599. Despois, a pesar das protestas,
Compostela quedará satisfeita coa dobre quenda da que gozaría como consecuencia da rolda finalmente aceptada. Así e todo, sen dúbida, a peor ameaza
sería a tentativa das cidades de reguengo (A Coruña, Betanzos e Ourense) de
non compartir a representación do reino coas «abadengas» (Santiago, Lugo,
Mondoñedo e Tui), cousa que, por fortuna, tamén se solucionou. Falaremos
disto chegado o momento. Retomemos agora o fío do tempo.
Pois ben, dende o último cuarto do século xvi o negocio do voto tivo un
aspecto positivo: a cooperación das cidades e das súas oligarquías fidalgas coa
nobreza titulada e os persoeiros galegos na corte. Trátase dun aspecto capital
porque, insistimos, as poboacións que monopolizaban as Cortes se opoñían con
moita forza á súa ampliación. De feito, Zamora moveu todos os seus recursos
contra a pretensión galega ata chegar a poñer un preito sobre o tema dende,
aproximadamente, 1574. Pero tamén ensaiou a vía do diálogo; iso si, con torpeza.
Referímonos á carta dirixida polo concello zamorano ao «Reino de Galicia en
su Audiencia» solicitando novas do que sería conveniente pedir ao rei en nome
dos galegos nas Cortes de 1579. E a contestación do tribunal foi tallante. Zamora
estaba mal informada: ese «negocio» non era da súa competencia «por tocar
sólo á las cabezas de provincias en particular, las cuales, en nombre deste Reino
tenian muchos dias há hechas sus protestaciones y requerimientos en forma
á esa ciudad, que no se entrometan en Córtes á tratar ni ofrecer cosa alguna
en su nombre, por no tocalle tal cuidado»24. Así mesmo, esta contestación da
Audiencia é un dato máis que avala a consideración da xunta das sete cidades
como voz de Galicia, feito corroborado pola súplica da asemblea dirixida en
novembro a Filipe II pedindo a restitución do voto e que Zamora non fale
polo reino, «porque jamás le dirá su intento». Por outra banda, este escrito foi
entregado persoalmente ao rei polo procurador xeral do reino Ares González, e
contou co apoio dun eclesiástico galego que estaba na cúspide do poder central:

24. Estes documentos, en Fernández Duro (1883: 53-54) e Silva Ferreiro (1925: 36-38).

Antonio Mauriño de Pazos, presidente do Consello Real (1579‑1582) (Fernández
Duro 1883: 54-55)25.
Mauriño de Pazos non conseguiu persuadir o rei da xustiza da causa de
Galicia, polo que o peso da súa promoción na Corte lle foi confiada logo á casa
de Lemos. Porén, nin don Pedro, o quinto conde, nin o seu tío don Rodrigo de
Castro, o célebre cardeal, obtiveron mellores resultados manexando os argumentos facilitados por Ares González. Entre eles, o de que, coa devolución do
voto ao reino de Galicia, Filipe II conseguiría «asegurar su conciencia en tomar
por mano del la hacienda que se le diese, pues Zamora no se le puede dar».
Ademais, o monarca debería considerar outro aspecto importante: o donativo
que faría Galicia pola mercé (Fernández Duro 1883: 57). Velaquí a clave para
conseguir a súa vella arela: o voto tiña un prezo. En 1557 vimos unha oferta
de 20 000 ducados e en 1573 a suma déixase ao arbitrio dos enviados a Madrid
(Fernández Vega 1980: 95), pero á morte de Filipe II aínda non coñecemos
ningunha cifra. Ata onde chegaría a poxa do reino polo voto?
O prezo do voto
Filipe III sucedeu o seu pai en setembro de 1598, mais non tiña nin o carácter
nin a vontade de mando do Rei Prudente. Polo tanto, deixou o poder nas mans
dun valido: don Francisco Gómez de Sandoval, o duque de Lerma, cuñado do
conde de Lemos, don Francisco Ruiz de Castro. Abríase, pois, unha nova oportunidade para o reino de Galicia. Así, contando co beneplácito da Audiencia,
os procuradores das sete cidades reuníronse a principios de 1599 na Coruña
para tratar sobre a obtención do voto e o nomeamento dunha ou varias persoas
para pedilo «a su Magestad y a los señores del su Consejo», xunto con outras
súplicas para beneficio do reino26. Mais o congreso foi tenso porque, lembremos,
Santiago non aceptara a quenda de 1557. Desexaba enviar procurador sempre
que se convocasen Cortes e iso motivou a exclusión dos seus rexedores de varias
xuntas previas. De aí que, antes de nada, os outros seis membros da asemblea
intentasen que o compostelán Lope Osorio de Mercado aceptase o acordo do
ano cincuenta e sete e as decisións tomadas pola maioría da Xunta. Pero Osorio
25. Neste escrito falla a sinatura do vogal compostelán, algo que, como no caso das Cortes, non invalidaba o acordo
(Dios 1991: 261-271).
26. Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Arquivo Municipal de Santiago (AMS), Libro de Juntas
del Reino de Galicia (LJR) 1599, AM 486, ff. 32v-33.
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non cedeu ás presións dos outros capitulares (mesmo chegaron a ameazar coa
súa expulsión e a exclusión de Compostela do voto). Xa que logo, para evitar
incidentes, tal e como desexaba o vogal de Santiago, a elección dos rexedores
que se acordou enviar á corte fíxose diante do gobernador. Era unha novidade
que non debería repetirse, pero, en calquera caso, permitiu solucionar a crise.
Paradoxalmente, Lope Osorio de Mercado e o procurador de Betanzos Fernán
Díaz de Ribadeneira foron os elixidos para conseguir redimir o voto e promover
outros asuntos de interese común na corte. A súa comisión duraría dous anos e,
unha vez concluídos, lograsen ou non o voto, consideraríase consumida a vez
de Santiago e Betanzos. Desta maneira, estableceuse unha nova quenda para
asistir ás Cortes favorable á cidade do Apóstolo, porque a iniciaba con Betanzos,
despois ían A Coruña e Lugo, Mondoñedo e Ourense e a cerraba xunto con
Tui (dúas veces cada catro chamamentos a Cortes)27.
Sen entrarmos na análise da longa instrución dada pola Xunta aos rexedores
Osorio e Díaz de Ribadeneira (Fernández-Villamil 1962 I: 18-23), o máis salientable para o noso relato é a inxenua pretensión de obter a voz en Cortes pola
vía de graza «sin ofrecer dineros» (representaríanse os servizos de Galicia nas
guerras pasadas e a presión fiscal que sufría), deixando a oferta dun donativo
para cando esgotasen todas as esperanzas e, de ser o caso, ofrecendo «lo menos
que pudieren por la pobreza del rreyno», informando axiña para recibir instrucións28. É certo que Galicia, como manifestaban os procuradores da Xunta,
sufría «mucha hambre y peste», azoute que padecía neses momentos boa parte
de Castela; porén, a monarquía, falta de diñeiro, precisaba con urxencia novos
ingresos e non tivo máis remedio que convocar Cortes. O obxectivo do duque de
Lerma era a renovación do chamado servizo de millóns, axuda extraordinaria
outorgada co gallo das perdas provocadas polo desastre da Armada Invencible
en 1590, cousa que Filipe II non conseguiu. Pois ben, en 1600 o Parlamento de
Castela ofreceu 18 millóns de ducados pagadoiros en seis anos baixo unha serie
de condicións (escritura de 1601) que supuñan un claro avance a prol do reino
respecto das de 1590 (Feros 2002: 283-187)29. Xa que logo, as cidades con voto en
Cortes endureceron máis se cadra a súa vontade de monopolizar a asemblea.

27. AHUS, AMS, LJR 1599 cit., f. 17. A instrución da Xunta a Osorio e Ribadeneira, nos ff. 25-30.
28. AHUS, AMS, LJR 1599 cit., f. 26v.
29. A literatura sobre o tema é xa moi ampla e non para de medrar. Un achegamento aos servizos de millóns e
Galicia, en Artaza (1988: 319 e ss.) e Saavedra (2007).

De calquera maneira, segundo pasan os meses do primeiro ano en Madrid
dos comisionados galegos, vemos como medra a suma considerada aceptable
para recuperar o voto. De 30 000 pasan a 50 000 ducados e chegan a considerarse
os 60 000 en decembro de 160130. Así e todo, o novo conde de Lemos, Pedro
Fernández de Castro, esixiu en 1602 ao concello de Santiago liberdade para
ofrecerlle ao rei o donativo que considerase oportuno. Se non, abandonaría
o negocio (Silva Ferreiro 1925: 52-57).
Non temos aquí espazo para contar polo miúdo as vicisitudes das xestións
feitas polos procuradores enviados a Madrid polas capitais de provincia, as Xuntas do Reino celebradas en 1608 e 1613 e as manobras dos patróns de Galicia na
corte ata 1621, un ano clave para esta historia. Baste dicir que Zamora, dotada
dun xulgado do servizo de millóns por mor do pactado entre o rei e as Cortes
en 1601, tiña dereito «a visitar las çiudades y villas de su distrito y provincia
y averiguar los fraudes que en la administración de dicho serviçio se hubieran
fecho» (Fernández Vega 1980: 104). Naturalmente, o envío dos visitadores zamoranos ás cidades galegas aumentou a súa xenreira contra a capital duriense.
O resultado foi outro preito para evitar esas inspeccións, que continuaron ata
1621 (Eiras 1995b: 35). E precisamente ese ano de 1621 subiu ao trono o mozo
Filipe IV, unha nova oportunidade para materializar o vello anhelo. Sobre
todo porque vencía a Tregua dos Doce Anos asinada cos rebeldes holandeses e
a monarquía precisaba reforzar a súa mariña de guerra. De feito, o programa
de rearmamento naval comezara nos últimos anos do reinado de Filipe III,
quen, falto de fondos, fortaleceu a frota atlántica ou Armada do Mar Océano
a través dunha serie de convenios coas provincias de Biscaia (1617), Guipúscoa
(1618) e as Catro Vilas de Cantabria (1618). Convenios mediante os que eses
territorios se comprometían a construír e formar as súas respectivas escuadras,
que operarían baixo o mando de oficiais nativos.
Así as cousas, o gobernador capitán xeneral de Galicia, o marqués de Cerralbo,
viu a oportunidade de dispoñer dun escuadrón de galeóns para combater os
piratas e corsarios que ameazaban as costas do reino, algo que os seus antecesores non lles lograran arrincar ás xuntas das cidades durante o século anterior (Artaza 1996: 446-50 e 2020: 131). Por conseguinte, á volta dunha viaxe a
Madrid na cal avogou pola aspiración das elites galegas, Cerralbo propúxolle
o un de outubro de 1621 á Xunta do Reino ofrecer un servizo de 100 000 ducados a cambio da graza. Pero baixo a condición de investir esa cantidade na
30. AHUS, AMS, Actas Municipais Santiago 1599-1605, AM 11, consistorio do 31 decembro, f. 161.
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fabricación e o mantemento de catro ou seis navíos que limpasen de inimigos
o litoral galego. A proposta, pois, contentaba as aspiracións da coroa e do reino.
Por outra banda, segundo o marqués, o voto e mais a actividade dos buques de
guerra rematarían con boa parte das penas de Galicia e serían a base dun futuro
próspero e glorioso. A escuadra converteríase tamén nunha escola de mariños
civís e militares, brindándolles aos últimos posibilidades de gañar mercés, e a
xuventude nobre disporía dun medio para se promover sen saír do reino. Sen
dúbida, todas estas vantaxes suplementarias eran moi interesantes para as oligarquías das sete cidades, na súa maior parte compostas por pequenos fidalgos
que precisaban do patrocinio real para medrar.
A Xunta, pois, acordou facer esa oferta baixo certas condicións, entre as que
destacan o pagamento do servizo en catro anos por todos os galegos sen atender ao seu estado social, e que a Xunta e as cidades controlasen a repartición
equitativa do subsidio que tocaba aos respectivos provincianos e a súa xestión.
Non menos importante foi que o rei se encargaría do mantemento da escuadra.
Naturalmente, nesta ocasión, tamén se lles pediu axuda aos cortesáns galegos,
entre os que destacaron o conde de Lemos; don Baltasar de Zúñiga, conselleiro
de Estado e Guerra e tío do conde de Olivares, favorito de Filipe IV, e o confesor
real frei Antonio de Sotomayor.
En calquera caso, os 100 000 ducados para armar a escuadra foron considerados
o prezo xusto polo voto. Así, en xaneiro de 1622 o rei ordenoulle á Real Audiencia
convocar os procuradores das sete cidades «para repartir y asegurar» o donativo.
Polo tanto, os ministros de Filipe IV querían que, antes de que o soberano fixese
a mercé, primeiro se repartise o servizo31. E, pola súa parte, a Xunta do Reino
manobraba para garantir a contribución dos eclesiásticos e dos cabaleiros, mentres
gañaba tempo para ver materializado o voto (Eiras 1995b: 44).
Antonio Eiras considerou este congreso de 1622 «irrelevante» polo seu contido (Eiras 1995b: 44), pero, pola contra, nós cremos que nel se xogou a mercé
porque a principal ameaza para obtela nese momento non era externa, senón
interna. En efecto, segundo adiantamos, os procuradores rifaron de novo a
causa da quenda, pois xulgaron consumida a vez de Santiago e Betanzos polo
envío dos seus rexedores á corte para obter o voto a principios de século. Mais
o fundamental foi que nesa xunta se atallou a tamén mencionada tentativa das
31. AMC, correspondencia da Xunta do Reino, carta do 3 de abril de 1622 do padre Sotomayor á Xunta. No reverso
advírtese de que este documento é importante por se algunha cidade non se axusta ao que nela se di. Polo que atinxe
a Ourense, cidade de reguengo de forma provisoria dende 1571, non o foi de xeito definitivo ata 1628 (López Díaz 2006:
133). De aí o silencio do padre Sotomayor sobre a súa condición.

cidades reguengas (A Coruña, Betanzos e Ourense) de apropiarse da representación de Galicia baseándose nun capítulo de Cortes que impedía a presenza nas
súas reunións das abadengas. Da inquedanza causada polo problema («hablillas»
que chegaran a Madrid) no confesor Sotomayor, figura decisiva neste asunto
e na construción da escuadra, temos un testemuño precioso: a súa misiva do
3 abril dirixida á Xunta. Nela, o padre confesor advirte do perigo de intentar
excluír a Santiago, Lugo, Mondoñedo e Tui («que quieren antes estar subjetas
a Çamora que a Betanços») porque o real ánimo desexaba beneficiar a todo
o reino, pero Zamora contradicía a restitución do voto, e pola ambición duns
poucos e a conseguinte división dos concellos podería perderse antes de facerse
efectiva. De aí a importancia dos acordos do 18 de marzo e o 25 de xuño. Entón,
sen a menor reserva, todos os membros da Xunta aceptaron que a mercé sería
para o reino e as súas sete cidades32.
En verdade, Zamora, coa axuda das demais localidades que monopolizaban
o Parlamento de Castela, fixo todo o posible para evitar a perda do seu privilexio representativo. Porén, daquela primaba a vontade do monarca. Tal e como
manifestaron os defensores da restitución do voto en Cortes a Galicia, esta era
unha regalía dos monarcas casteláns (Fernández Vega 1980: 107-115; Thompson
1989: 194-195). Xa que logo, o 13 de outubro de 1623 Filipe IV concedeu oficialmente a graza33 e, así, o conde de Salvaterra, xunto con don Antonio de Castro
y Andrade, membro do Consello de Ordes, entraron a formar parte das Cortes
o 17 de outubro.
Cómpre dicir que as cidades, sen prexuízo da quenda establecida, deixaron
o nomeamento destes primeiros procuradores galegos da Idade Moderna nas
mans de dous grandes valedores da súa causa: o padre Sotomayor e o conde
de Gondomar. En realidade tiveran como primeira opción o favorito do rei,
o conde-duque de Olivares, e o seu cuñado, o conde de Monterrey. Sen dúbida,
como os finalmente elixidos, dous procuradores adictos á coroa que influirían
nas decisións das Cortes. Así mesmo, a nobreza cortesá galega tamén obtivo
proveito da presenza do reino nas Cortes durante o século xvii. Por outra
banda, a elección dos aristócratas como procuradores foi unha mostra máis do
seu ascendente sobre a fidalguía que controlaba os concellos das sete cidades.
En 1646 o conde de Lemos logrou ser elixido polas dúas que tiñan a vez para
32. Actas de las Juntas del Reino de Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, I, 234-235 e 241-242.
33. «Cédula de Su Magestad para que Galicia tenga boto en Cortes», en Actas de las Cortes de Castilla publicadas por acuerdo
del Congreso de los Diputados, Madrid, Fortanet, 1917, t. 40, 9-15.
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nomear procurador, Ourense e Mondoñedo, e, para solucionar o problema,
a Xunta do Reino propón ao conde que renuncie a unha rexedoría a favor
do seu primoxénito, o conde de Andrade. Ademais, o deputado coruñés vota
o apoderamento do mozo para «obligalle el rreyno en tan tiernos años continúe
la merced que sus predecesores han hecho a este rreyno y en que su Casa hes tan
Ynteresada, pues en ella tiene tantas tierras y vasallos por quien debe mirar»34.
Tamén, nunha asemblea con pouca presenza de títulos, os condes de Altamira e
Monterrey representaron a súa terra natal en 1649 (Domínguez Ortiz 1961: 178).
Vinganza tardía
Nin o voto en Cortes nin a escuadra do reino trouxeron os beneficios esperados.
Os galeóns perdéronse fóra das costas galegas (Getaria, 1638; batalla das Dunas,
1639) e piratas e corsarios seguiron sendo un pesadelo das poboacións mariñeiras. Aoínda por riba, a construción e o mantemento da escuadra xeraron unha
débeda e un longo preito que non remataron ata moi entrado o século xviii
(Artaza 1996: 479-483; Fernández-Villamil 1952). E polo que atinxe ás Cortes,
sen entrarmos no exame da actividade dos procuradores, non serviron de moito
para remediar os problemas do reino. Ademais, Filipe IV continuou convocando,
cada vez con maior frecuencia, a Xunta do Reino para solicitar servizos particulares de Galicia (tropas, diñeiro, fornecementos militares). Por conseguinte,
como nos tempos da representación zamorana, a defensa dos intereses galegos
na corte debeuse confiar a rexedores das capitais de provincia enviados ex profeso.
Pero o peor foi que co voto os particularismos das elites urbanas se acentuaron
máis se cadra e chegaron a provocar graves prexuízos. En palabras de Enrique
Fernández-Villamil (1962: I, 42), o primeiro autor dunha monografía sobre as
Xuntas do Reino, subsistiu «un poso de municipalismo excesivo, de privilegio
de ciudad que trataba de sobreponerse al de comunidad de ciudades en un
orden superior de Reino».
Porén, o voto permitiulle á Xunta do Reino seguir congregándose sexenalmente despois de 1716, cando os Borbóns puideron prescindir das súas axudas. De feito, agás algunha excepción, o motivo da convocatoria da Xunta foi
a prórroga sexenal do servizo de millóns e o sorteo dos seus comisarios, que
facía en lugar das cidades como en Castela despois de 1665, e o apoderamento
dos procuradores que debían asistir ás xuras reais. Non obstante, a asem34. AMC, LJR 1645, c. 3, ff. 62-63v.

blea das sete cidades continuou enviando queixas e peticións ao rei sobre as
supostas necesidades galegas. De feito, os deputados da Xunta dirixíronse ao
monarca e aos seus ministros como o «Reino de Galicia junto en Cortes».
Por tanto, cando en maio de 1808 os galegos se levantaron contra Napoleón
a prol de Fernando VII, foi a Xunta, en calidade de Cortes, a que pasou a
dirixir Galicia. E por exercer como un goberno soberano foi acusada de independentismo por algúns contemporáneos; pero o certo é que, dende o primeiro
momento, buscou a unidade de todos os territorios alzados contra Napoleón e
o seu irmán Xosé, o «rei intruso». Aínda máis: o 17 de xuño propuxo celebrar
Cortes xerais e, como suxería Asturias, desexaba que fosen conforme un modelo
representativo baseado no peso demográfico. Entón, Galicia, con case 1,4 millóns
de habitantes, era a provincia máis poboada de España e a súa representación
pasaría de dous a catorce procuradores. Finalmente, a Xunta pedía unhas
Cortes xerais da nación española na que participarían todos aqueles territorios
de Castela sen voto e tamén os da antiga coroa de Aragón (Aragón, Cataluña,
Valencia, Mallorca), esquecendo os seus vellos foros e parlamentos estamentais.
A Xunta do Reino desapareceu como consecuencia da entrada das tropas
francesas en Galicia en xaneiro de 1809. Con todo, nas revolucionarias Cortes
soberanas de 1810 que elaborarían a Constitución de Cádiz, a representación
galega foi a máis elevada: 25 deputados, seguida a distancia por Cataluña
e Valencia, con 17. Parece, pois, que houbo unha sorte de vinganza, malia
que tardía, polas humillacións pasadas dende o século xv ata 1623. Por outra
banda, a Galicia de comezos do século xix non era, como cando perdeu o voto,
«un termo puramente xeográfico no que [só] contaban politicamente o arcebispo
de Santiago e os señores prevalentes en cada momento» (García Oro 2000: 118).
Pero, como denunciaran os ilustrados, a aínda abafante señorialización era un
grave estorbo para o exercicio equitativo da xustiza e o progreso económico-social
do reino (Saavedra 2013: 27-37). Por iso os deputados liberais galegos nas Cortes
de Cádiz desempeñaron un papel protagonista na elaboración da norma que
pretendeu rematar con ela: o decreto do seis de agosto de 1811 de abolición dos
señoríos, que supuxo a fin da vasalaxe e a conversión de todos os españois en
cidadáns iguais ante a lei. Iniciouse, así, o longo tránsito de Galicia á modernidade (Artaza 2017: 218-221).
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1. Introdución

S

on vinte os señores laicos e cabaleiros que asisten á xunta realizada na vila
de Melide o 4 de decembro de 15201. Trátase dun número lixeiramente
superior ao dos catorce asinantes do pacto nobiliario ao que, catro décadas
atrás, tamén dera lugar outra reunión levada a cabo neste mesmo enclave
céntrico do territorio galego o 11 de agosto de 1482, para consensuar entón a
resposta que debían dar conxuntamente os «condes e caballeros e fijos/dalgo/
deste Regno de Galisia» na disputa polos beneficios eclesiásticos dos que estaban
en «antiga posesión»2. Algún dos asistentes á asemblea melidense de 1520
xa participara nesa outra anterior, pero os motivos e o contexto político que
os moveron en ambas as dúas ocasións foron moi distintos. Mentres que na
primeira é evidente a preocupación que os integrantes do estamento nobre
senten ante a ameaza de perder un capítulo de moito peso na estrutura dos
seus ingresos (Presedo 2014: 567-571), na segunda, que é a que nos interesa
neste traballo, prevalecen as motivacións políticas, que se analizan en detalle
noutras contribucións deste mesmo libro. De feito, agora tamén asisten os
señores eclesiásticos cos que precisamente estaban en disputa en 1482, posto que
a evolución dos acontecementos que se derivan das Comunidades de Castela
esixe que todos eles, señores —tanto laicos como eclesiásticos— e cabaleiros,
manifesten unha posición común, no seu nome e no dos que non asistiron, polo
«bien e pro común, paz y sosiego del dicho Reyno».
Agora ben, na extensa nómina de «señores [laicos] e fidalgos» que fan
preito‑homenaxe en mans de Fernán Pérez Parragués ese 11 de agosto de 1482
nas inmediacións da Porta da Pena da cidade de Santiago de Compostela, para
acatar o pactado en Melide nesa xornada, composta por un centenar de suxeitos,
si estiveran presentes a meirande parte das estirpes nobres que podemos atopar
en Galicia a comezos dos tempos modernos. Nelas intégranse as dúas xeracións
ascendentes á da que forman parte os que van participar posteriormente na xunta
de finais de 1520. Estas tres xeracións que se suceden, polo tanto, dende comezos
* Traballo realizado no marco do proxecto de investigación HAR2017-83605-P, financiado polo Ministerio de Economía,
Industria e Competitividade (MINECO) a través da Axencia Estatal de Investigación (AEI) e cofinanciado polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).
1. Doc. edit. en García Oro (1994: 325-328). Xunto a estes vinte nobres, tamén acoden á asemblea melidense o arcebispo
de Santiago, o bispo de Lugo a través do seu apoderado, o deán de Mondoñedo e o comendador de Pazos de Arenteiro.
2. Doc. edit. en García Oro (1977: 258-262) e García Oro e Portela Silva (2003: 564-570).
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do reinado dos Reis Católicos ata o inicio do seu neto Carlos I, como así mesmo
a cronoloxía a elas asociada (isto é, as dúas últimas décadas do século xv e as dúas
primeiras do xvi), representan o marco concreto do noso ensaio.
Se fixamos a nosa atención especificamente na vintena de participantes na
segunda destas dúas reunións, atopámonos, en primeiro termo, cos titulares
de catro casas condais que dispoñen entón dos patrimonios nobiliarios de
maiores dimensións en Galicia. Deles só o conde de Vilalba asiste fisicamente,
mentres os de Altamira, Benavente e Lemos o fan a través dos seus apoderados,
do mesmo xeito que o marqués de Astorga, ao que debemos incluír neste
selecto grupo de cinco titulados3. Os quince restantes pertencen á seguinte
escala nobre. Un grupo compacto e máis abundante, moi arraigado ao territorio,
no que as relacións de feudovasalaxe e as solidariedades estamentais propias
do contexto tardomedieval están moi presentes na súa configuración interna,
reforzadas polos pactos matrimoniais. Tanto nun caso coma noutro, os seus
apelidos remítennos —seguindo a García Oro (1981: 357)— ao ascenso político
e social que protagoniza unha nova clase fidalga que se consolida a partir de 1369,
conforme avance o século xv. En orde alfabética: Andrade, Barba, Bermúdez
de Castro, Enríquez, López de Lemos, Mariñas, Moscoso, Oca, Osorio, Pardo,
Pimentel, Ribadeneira, Sarmiento, Seixas, Soutomaior, Suárez de Deza, Taboada
e Valladares. Todos eles forman parte dunha nómina máis extensa de liñaxes,
tanto autóctonas como foráneas, que historiograficamente se relacionaron coa
«nova nobreza» que se abre camiño tras o acceso da dinastía Trastámara ao trono
castelán nesa data, da man de Enrique II, á que non foi allea Galicia (Pardo
2012: 55-70; Fernández Suárez, Framiñán e Presedo 2002: 32-36).
Estas estirpes protagonizan unha expansión patrimonial constante entre
finais do século xiv e 1480, un ano moi próximo ao do citado pacto nobiliario
no que se atopaban activas, ben a primeira xeración ascendente, ou ben
a segunda, dos señores laicos e cabaleiros que se haberán de congregar catro
décadas máis adiante. Un ano moi importante, así mesmo, para a evolución
posterior do conxunto da nobreza galega, posto que marca o inicio do proceso
da súa domesticación por parte dos monarcas casteláns a medida que estes
3. Estes títulos nobiliarios son concedidos na seguinte secuencia cronolóxica: Benavente en 1398, Lemos en 1456, Astorga
en 1465, Altamira en 1475 e Vilalba en 1486. Non asisten á Xunta de Melide de 1520, a II condesa de Monterrei (o título
data de 1478 e novamente de 1513), casada en segundas nupcias en 1500 con Fernando de Andrade —conde de Vilalba—,
nin o de Ribadavia (o título data de 1478), quen tampouco o fixera á reunión de 1482. Para ampliar información sobre
estas casas tituladas, véxase Beceiro (1998), Fernández Suárez (2002), García Oro (1994), García Oro e Portela Silva
(2003), Martín (1988) e Pardo (2000).

reforzan o seu poder sobre o territorio galego, o cal se verá interrompido nos
anos inmediatamente posteriores á morte de Isabel I en 1504 (Fernández Vega
1982: 101-117; López 1997: 62 ss.; Pardo 2012: 481 ss.).
Nas páxinas que seguen, achegarémonos a aquelas estirpes nobres que non
foron quen de recibir a mercé dun título nobiliario, das que proceden os
mencionados quince asistentes á asemblea melidense de 1520. Trátase, polo
tanto, do sector maioritario da nobreza galega, cuxos devanceiros participaran,
en diferente medida, nese proceso de renovación nobiliaria que podemos dar
por rematado á altura de 1482.
2. Medrando baixo a protección e ao servizo das
casas condais e dos grandes señores eclesiásticos

◆◆

O seu ascenso debe ser posto en relación coa importancia que para os integrantes
deste estamento teñen os vínculos establecidos baseándose no servizo, en diversos
ámbitos, nas casas dos poderosos magnates tardomedievais (Pallares e Portela
1994: 69-71). Estes fóronse cimentando e reforzando dun xeito continuo conforme
avanza o Catrocentos malia os cambios que ás veces se perciben nas nóminas
de serventes e continos das casas condais; e discorren en paralelo ao ascenso
daqueles outros que se puxeron ao servizo dalgún gran señor eclesiástico. Todos
eles, claro está, movidos por intereses de promoción estamental propios que,
non obstante, comparten un patrón de comportamento que podemos considerar
común. A terminoloxía específica que emprega Vasco de Aponte en 1530-1535
para se referir a esta condición servicial do grupo resulta moi apropiada para
identificar a estima social da que eran depositarios, nos inicios do século xvi,
os homes que serviran na centuria precedente, por exemplo, nas casas de Ares
Pardo das Mariñas, Gómez Pérez das Mariñas (ambos os dous, bisavó e avó
respectivamente do Ares Pardo das Mariñas que acode á xunta melidense), Álvaro
Páez de Soutomaior, Sancho de Ulloa, Fernán Pérez de Andrade e Diego de
Andrade: «remesones», «ricachones», grandes e principais (Presedo 2008a: 43-45).
Segundo este cronista coruñés, e centrándonos nos asistentes á reunión de
1520, o mariscal Álvaro González de Ribadeneira, señor da Barreira, figura como
grande da casa do mencionado Sancho de Ulloa, I conde de Monterrei. O avó
homónimo de Vasco das Seixas fixérao coa mesma condición, primeiro na de
Gómez Pérez das Mariñas e, logo, nas respectivas casas de dous señores sucesivos
da casa de Ulloa: a de Lope Sánchez de Ulloa e a do seu fillo Sancho de Ulloa.
Tanto o pai —tamén homónimo— de Lope Taboada e o seu tío Fernando de
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Camba, como o proxenitor de Ares Pardo das Mariñas —Fernán Pérez Parragués,
a quen nos referimos liñas arriba—, constan igualmente como grandes da casa
do I conde de Monterrei. Na estirpe Barba, Gonzalo Barba de Figueroa figura
como «remesón» e «ricachón» da casa de Ares Pardo das Mariñas na primeira
metade do xv, e logo na do fillo daquel, Gómez Pérez das Mariñas, a mediados
dese século; e Juan García Barba de Figueroa consta como grande da casa de
Diego de Andrade (Aponte 1986: 144, 151, 155, 165 e 168).
Pola súa banda, entre aqueles que medran baixo o amparo dalgún poderoso
señor eclesiástico, sobresaen o tío e o avó paternos de Pedro Bermúdez de Castro
—Pedro Bermúdez de Montaos o Moço e Pedro Bermúdez de Montaos o Vello,
respectivamente— pola súa condición de feudatarios do arcebispo compostelán4.
Nas décadas iniciais do Cincocentos, tamén se atopa na órbita de influencia
deste mitrado Ares Pardo das Mariñas, quen é meiriño da fortaleza da Barreira
e alcaide dos «palaçios biejos [de Santiago]», onde reside (Olivera 2000: 52 e 73).
A cambio do seu servizo, asociado ao número de homes armados que eran
capaces de achegar —principalmente a cabalo—, o coidado do dominio do señor
ao que serven e o exercicio dun oficio na súa administración señorial, recibían
unha serie de bens e rendas que non sempre é posible cuantificar. Neste
sentido, cómpre salientar, pola súa singularidade, o libro en que se asentaron
as «prestanças y salarios» da nómina de xentes de acostamento na casa condal
de Altamira en 1510, onde figura, sen ir máis lonxe, o referido Pedro Bermúdez
de Castro5. Outra familia fidalga que aparece nesa lista composta por case
sesenta suxeitos, aínda que non en calidade de continos senón de criados, é
a dos Costela, que serven cunha lanza ao seu señor. Tanto Gómez Rodríguez
de Costela coma o seu pai García Pérez de Costela foron casteleiros de Altamira,
Benquerencia e Cira, e meiriños de Altamira, Barcala, A Maía e as terras de
Cira, Trasdeza e O Viso, en diferentes anos entre 1467 e 1511 (Framiñán e García
González-Ledo 2004: 159). Agora ben, estas relacións de carácter feudovasalático
transcenden amplamente o ámbito económico, pois garanten unha posición
socialmente preeminente, facilitan o contacto con outras familias homólogas
de serventes coas que establecer lazos de parentesco e contribúen a que estas
se familiaricen co modelo de reprodución social característico daqueles aos que
serven. En consecuencia, en maior ou menor medida, estas estirpes dispoñen
4. Arquivo Histórico Diocesano de Santiago (AHDS), Fondo Xeral (FX), Serie Xurisdicional, cartapacio 8 (ant. 97),
ff. 32 ss.
5. Doc. edit. en García Oro e Portela Silva (2003: 467-476).

de serventes propios, entre os cales destacan os seus escudeiros, dos que se valen
non só para salvagardar os seus intereses sobre o terreo senón mesmo para
cumprir coa obriga máis importante cara ao seu señor: apoialo cos seus homes
cada vez que así o solicite. O mencionado avó paterno de Pedro Bermúdez de
Castro —Pedro Bermúdez de Montaos o Vello— contou polo menos cun mínimo
de dez escudeiros entre 1418 e 14456. E se volvemos de novo ao texto de Vasco
de Aponte —por certo, criado do conde de Vilalba—, a este tampouco lle pasa
desapercibida a dita cuestión: o pai de Ares Pardo das Mariñas —Fernán Pérez
Parragués—, ademais de ser «noble, esforçado, valiente, y verdadero», tivera trinta
«escuderos quando las guerras, y buena renta para ellos»; e o avó homónimo
de García Sarmiento —que é identificado como «señor de la casa de Sobroso»
e «hombre muy agudo y codicioso»— dispuxera de dez (Aponte 1986: 124 e 238).
3. Unha dinámica de reprodución social de éxito
baseada no ideal de perpetuación da casa e da liñaxe

◆◆

Seguindo o ronsel do nivel máis elevado da nobreza galega, a perpetuación destas
estirpes susténtase nunha dinámica reprodutiva que vai xirar arredor da casa
como referente material e simbólico para os seus integrantes, os cales se organizan
progresivamente en liñaxes troncais nas que se impón o sistema sucesorio
agnaticio. Trátase dun modelo reprodutivo que se consolida definitivamente
entre a nobreza castelá na etapa Trastámara (Beceiro e Córdoba 1990: 88 ss.),
ao que non vai ser allea a galega. O instrumento xurídico sobre o que se sustenta
é o morgado. A nova dinastía reinante válese del para recompensar o servizo e a
lealdade daqueles que a apoian, nunha etapa histórica complexa na que a «nova
nobreza» non se conforma con abrirse camiño sen máis, senón que experimenta
un manifesto fortalecemento. Na medida en que a fundación dun morgado
require da correspondente licenza rexia, este debe ser considerado como unha
mercé que non está ao alcance de todos os súbditos do rei, senón só daqueles
aos que excepcionalmente este pretende gratificar. Representa, pois, un chanzo
decisivo nese reforzamento nobiliario, tanto polo réxime patrimonial que se
lles aplica aos bens amortizados nel como polo seu réxime sucesorio específico,
o cal facilita a consolidación de liñaxes troncais (Clavero 1974: 240 ss.). Pero nin
todas estas estirpes van fundar un morgado ao mesmo tempo, nin tampouco a
6. AHDS, FX, San Martiño, cartapacio 12 (ms. 14), f. 323r; Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS),
Fondos Privados (FP), Marquesado de Montaos, caixa 1, n.º 17 e Arquivo do Reino de Galicia (ARG), Pergameos, n.º 662.
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adopción do dito modelo reprodutivo —xunto co conseguinte sistema sucesorio
agnaticio que leva implícito— estivo exenta de controversia no eido familiar.
A fundación dos primeiros morgados das casas tituladas acométese nos
anos centrais do século xv, unhas seis ou sete décadas antes, de media, que
a dos seus continos e criados: Benavente en 1440, Lemos en 1443 e Astorga
en 14697; non obstante, a segunda etapa fundacional destas vai parella ás
primeiras fundacións daqueles que estiveran ao seu servizo: Benavente de
novo en 1499, Andrade en 1515 e logo en 1540, Lemos novamente en 1529 e
Ribadavia en 1530 (Presedo 2008b: 191). Fixémonos unha vez máis na quincena
de asistentes á Asemblea de Melide. Lope Taboada establece o morgado de
Taboada en 1522 e refúndao en 1533; Pedro Bermúdez de Castro fai o propio
co de Montaos en 1523, que se vén engadir ao que fundara o seu pai en 1504;
a muller de Álvaro de Oca —María Sarmiento de Ribadeneira— funda o
morgado de Celme en 1529; Ares Pardo das Mariñas, os de Parga-Cillobre e
Xunqueiras en 1537, e Álvaro Suárez de Deza, o de Tebra, xa algo máis tarde,
en 1566. Mesmo poderiamos engadir nesta relación, porque na práctica tamén
contribúen á adopción desta dinámica reprodutiva, a mellora coa que o mariscal
Álvaro González de Ribadeneira favorece en 1521 ao seu fillo Diego Sánchez
Ribadeneira situándoa sobre a casa da Barreira, e a que outorga a súa muller
María de Bolaño en 1522 para beneficiar ao seu outro fillo, Fernán Díaz
Ribadeneira, «con tal condición que si su voluntad fuere hacer mayorazgo o
alguno de sus hixos, la cabeza de tal mayorazgo sea la cabeza los Palacios y
Casa de Villameá con lo él anexo en esta mejoría contenida». Como se pode
comprobar, agás nun caso, é evidente a proximidade da data destas fundacións
á da realización da xunta melidense de 15208.
7. Mención especial merece o caso de Monterrei, que representa un claro exemplo dos litixios intrafamiliares aos que
podía dar lugar a fundación destes morgados. Fundado inicialmente polos Stúñiga en 1428, sen que aínda conste a vila
de Monterrei, haberá que agardar ao novo testamento de Diego López de Stúñiga, outorgado en 1444 (no que se confirma
outro anterior seu de 1441 e un codicilo de 1442), para que na práctica se institúan dous morgados. Posteriormente,
Xoán II confirma por privilexio real en 1445 o morgado de 1428 (Calderón 1988: 57-58).
8. Para ampliar información sobre os morgados e as melloras que fundan e outorgan estes seis nobres e as súas
mulleres, incluída a edición dos correspondentes documentos, véxase Díaz-Castroverde (2012: 154-165) para Taboada;
AHUS, FP, Marquesado de Montaos, caixa 2, n.º 23, ff. 63r ss., ARG, Causas particulares, cartapacio 560-18, ff. 131v
ss. e Presedo (2011: 95-97) para Montaos; Lamigueiro (s. a.) para Celme; Vaamonde (1917: 146-173) e Iglesias (2004: 36-37)
para Parga-Cillobre e Xunqueiras; Sánchez (2001: Táboa xenealóxica VIII. Os Suárez de Deza) para Tebra; e García
González-Ledo (2007) para A Barreira e Vilameá. Un exemplo dos litixios interfamiliares a que podían dar lugar estas
fundacións témolo nas disputas xeradas polo morgado dos Valladares, en concreto o que inician en 1521 os fillos de
García Sarmiento, señor de Sobroso e Salvaterra, e a súa muller Teresa de Meira (Castro 2004: 43-45 e 97-98).

A adopción desta dinámica reprodutiva que xira arredor da casa, que dispón
do apoio legal achegado polo morgado e que non sempre se concretiza dun
xeito pacífico en todas as estirpes, tivo unha influencia directa no rol que se
lles vai asignar aos distintos integrantes de cada nova xeración, tanto homes
coma mulleres. Non obstante, os avatares imprevisibles derivados da sucesión
biolóxica podían condicionar o seu desenvolvemento. De aí que o número de
fillos e fillas superviventes destes deba ser considerado un factor de relevo á
hora de tratar este aspecto. E non só antes da entrada en vigor do novo contexto
legal fixado pola fundación dun morgado —como acredita Vasco de Aponte
cando se refire ao mariscal Álvaro González de Ribadeneira sinalando que
«grande hombre fora […] si fuera un hijo solo» (Aponte 1986: 124)—, senón
tamén despois. Por exemplo, nas catro xeracións que se suceden na casa de
Montaos entre 1379 e 1528, á que pertence Pedro Bermúdez de Castro, este
número ascende a unha media de cinco, con predominio dos varóns (55 %)
sobre as mulleres (45 %), sen que acceda ao mercado matrimonial ningún
irmán do xefe de casa e menos dun cuarto de todas as súas irmás. Nas catro
que seguen posteriormente, entre 1529 e 1605, a media de fillos/as descende
ata os 2,33, cunha superioridade feminina moi marcada (86 %), que terá a
súa repercusión na evolución desta (Framiñán e Presedo 2005: 125, 139-140).
En cambio, nas cinco xeracións da estirpe López de Lemos que se suceden dende
1371 ata 1563, de onde procede Alonso López de Lemos, cunha media algo máis
baixa de 4,4 suxeitos por cada unha e unha preponderancia aínda moito máis
acentuada no número de varóns identificados no momento en que acontece
a substitución xeracional, cun 72,7 % fronte ao 27,3 % das mulleres, contraen
nupcias tanto a metade dos irmáns do xefe de casa coma das súas irmás9.
Como se pode comprobar, a política matrimonial é outro elemento
fundamental desta dinámica reprodutiva, posto que contribúe ao reforzamento
de alianzas con outras estirpes nun contexto nobiliario que, como xa indicamos,
está condicionado polas relacións de servidume e feudovasalaxe. Estes enlaces
matrimoniais páctanse de xeito horizontal entre estirpes que poden estar ao
servizo dunha mesma casa do nivel máis elevado da nobreza, ou ben ao servizo
de casas diferentes; e tamén de xeito vertical, cando se acordan con liñaxes
dese nivel superior. A evolución á alza dos valores que acadan os dotes e as
arras no conxunto da nobreza galega entre 1390 e 1556 sintetiza dun xeito moi
9. Cálculos propios realizados a partir dos datos que achega Pardo (2012: 301 ss. e Táboas V e VI. A liñaxe dos López
de Lemos).
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esclarecedor a súa importancia. O valor medio dos dotes sitúase en 1 035 837,5
marabedís no período 1445-1516, para ascender a 3 698 666,6 en 1516-1556, e o das
arras medra progresivamente de 515 000 en 1390-1445 a 685 883,3 en 1454‑1516
e a 997 333,3 en 1516-1556 (Presedo 2008b: 205-206).
Entre os dotes que están documentados para ese grupo de quince asistentes
á xunta melidense, podemos citar o que se concerta en 1491 entre os Taboada
e os López de Lemos para pactar o casamento de Lope Taboada con María
de Ulloa —filla de Diego de Lemos e neta do I conde de Monterrei—
co obxectivo de «acrescentar el amor y amistad que siempre tuvimos e tener
deudo e aiuntar nuestro linaje». María de Ulloa recibe unha serie de rendas
en cereal e viño xunto cos coutos de Recelle, Aldosende e Sobrado, certos
lugares e casares nos coutos de San Vitorio e A Sardiñeira, e o padroádego
de San Xulián de Vilacaíz; e, pola súa banda, Lope Taboada é mellorado
polo seu pai co terzo e quinto dos seus bens xunto co couto de Merlán e a
parte que lle corresponde no couto de Carballedo (Díaz-Castroverde 2012:
146-147). En 1504 páctase o matrimonio de Ares Pardo das Mariñas con Teresa
Vázquez de Xunqueiras, por parte dos pais del —Fernán Pérez Parragués e
Constanza das Mariñas— e o pai dela —Esteban de Xunqueiras—. De novo, os
proxenitores do noivo melloran ao seu fillo co terzo de todos os seus bens coa
intención de que «nuestra Casa después de nuestros días quedase con renta
más ahumentada e nuestros criados e vasallos hallasen donde mejor e más
entero remedio podiesen aver quando menester lo obiesen» (Iglesias 2004:
34-35). Os mesmos Fernán Pérez Parragués e Constanza das Mariñas ofrecen
en arras en 1522 ao seu outro fillo, Juan López Pardo de Haro, os lugares de
Riomol e Fonteita, para que poida casar con Beatriz de Castro, filla de Fernán
Díaz de Ribadeneira e María Pimentel10.
4. Mecanismos e estratexias económicas que
posibilitan a consolidación dos seus patrimonios

◆◆

A dinámica reprodutiva que desenvolveron estas estirpes nobiliarias non sería
posible sen a cobertura económica que proporcionaban os seus patrimonios.
Estes debían xerar uns ingresos ordinarios o suficientemente cuantiosos e
regulares como para garantir non só o pagamento das mencionadas cantidades
10. Arquivo Ducal de Medinaceli, Torés, cartapacio 1, n.º 56 (consultado a través da copia microfilmada depositada
en AHUS, FP, m. 72).

que, chegado o caso, se acordaban nos contratos de dotes e arras, senón tamén
para facer fronte ao estipendio característico do tren de vida nobiliario, no que
se incluían as partidas dedicadas á adquisición —entre outros produtos— de
alimentos, roupas e mobiliario, ás obras que se debían realizar en diversos
edificios —entre as cales destacan as que se levan a cabo na residencia principal—
e ao pago dos salarios de criados e serventes que se foron incorporando ás súas
casas. Neste sentido, non debemos perder de vista que tanto os bens e rendas que
recibían en compensación polo servizo que viñan prestando nas casas condais
e a favor dalgúns grandes señores eclesiásticos, como así mesmo a súa política
matrimonial (aos que nos referimos nos dous apartados previos), contribuíron
á consolidación e posterior expansión destes patrimonios. Pero a combinación
destes dous únicos factores non sempre garantía que o proceso se puidese chegar
a culminar necesariamente co éxito desexado, polo que foi preciso recorrer a
outros mecanismos e estratexias.
Seguindo de novo o ronsel das liñaxes que acceden a un título nobiliario,
tamén ocupa un lugar destacado o acceso a bens de orixe eclesiástica de natureza
diversa, tanto procedentes de institucións regulares como das mitras e cabidos
catedralicios, empregando con bastante regularidade un comportamento que
ben poderiamos cualificar de voraz e nalgunhas ocasións mesmo de agresivo.
Para acadar este obxectivo, valéronse principalmente da encomenda, o acceso
ao dominio útil de bens cedidos en foro e, sendo preciso, a mera usurpación
dominial. Obviamente, este proceso tivo unha repercusión negativa nas facendas
das institucións regulares na etapa baixomedieval, que, conforme avance
o Catrocentos, se ven obrigadas a aumentar as súas queixas presentadas ante
os monarcas por tal motivo (Fernández Cortizo 2005: 24; Presedo 2009: 233‑236).
Coidamos que resulta ilustrativo ao respecto o amparo que emiten os Reis
Católicos en 1486, escasamente tres anos antes de que comece a primeira etapa da
reforma do monacato galego, a favor do abade e monxes do mosteiro cisterciense
de Oseira contra «algunos cavalleros» que «contra rasón e derecho los feriran
o mataran o lisyaran o tomaran o anpararan los vasallos e renteros e cotos del
dicho monasterio»11. Non obstante, o desenvolvemento da dita reforma monacal,
cuxa segunda etapa se inicia en 1494, habería de implicar consecuencias adversas
para os patrimonios desta «nova nobreza» ascendida na etapa Trastámara, das
cales se fai eco o memorial que presenta o conde de Vilalba en 1521 ao Consello

11. Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOu), Clero, Oseira, caixa 9979, s. n.
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Real de Castela sobre o referido asunto12 —lémbrese que se trata do único titulado
que asiste fisicamente á Xunta de Melide de 1520—. Pero fronte a isto, e tamén
en relación cos bens de orixe eclesiástica que pretendían incorporar aos seus
patrimonios, a disputa que se inicia abertamente en 1482 entre o episcopado e
aquela polos beneficios das igrexas parroquiais resólvese favorablemente aos seus
intereses. En primeiro termo, pola situación a que dá lugar a bula papal emitida
por Alexandre VI en 1493 a petición dos Reis Católicos; e, en segundo, debido
á real cédula ditada por Carlos I en maio en 1520, por medio da cal defendía
e amparaba aos nobres galegos para que continuasen gozando do usufruto dos
beneficios logo de recibilos en herdanza dos seus devanceiros13.
Os outros mecanismos e estratexias reproducen de novo a menor escala os
desenvolvidos polas casas condais, das que Benavente segue a ser o caso mellor
estudado ata o presente. Ademais das vías sinaladas nos parágrafos precedentes,
tamén teñen un papel destacado na constitución do dominio dos Pimentel
na provincia de Ourense, principalmente: a adquisición e troco de bens a
outros nobres e suxeitos do estado chan, e as mercés rexias (Beceiro 1998: 35 ss.).
Aínda que as concesións reais teñen menor incidencia no nivel nobiliario que
nos ocupa, a combinación de todos estes mecanismos é a que facilita unha
acumulación patrimonial progresiva ao longo das xeracións que se suceden na
casa, da que unha parte considerable é incorporada aos morgados fundados
e ás melloras outorgadas nas décadas iniciais do Cincocentos. Vexámolo
brevemente con algo máis de detalle a través dun deses nobres asistentes á
asemblea melidense: Pedro Bermúdez de Castro. Á altura de 1520, este dispón
da meirindade de Silván e unha parte considerable da de Montaos, que viñan
posuíndo os Prego e Bermúdez de Montaos dende o século xiv, xunto coa súa
xurisdición; ten o usufruto das meirindades de Penaflor, Dubra, Vilaprego
e parte da de Montaos, tamén xunto coa súa xurisdición, que o arcebispo
compostelán lles cedera en feudo primeiro ao seu avó paterno en 1415 e logo
ao seu tío paterno en 144514; posúe ademais «çiertos fueros del monasterio
de san Martín de la dicha ciudad de Santiago, en los quales está nombrado
12. Doc. edit. por García Oro (1994: 339-349). Para ampliar información sobre a relación da nobreza cos mosteiros da
diocese de Santiago de Compostela entre 1454 e 1556, véxase Presedo (2009).
13. AHUS, Bens Nacionais, Fondo antigo de San Martiño Pinario, cartapacio 74/75. Unha análise detallada desta
disputa entre o episcopado e a nobreza polos beneficios eclesiásticos en Presedo (2014).
14. Xunto con estes bens, o arcebispo compostelán asígnalle en 1445 a Pedro Bermúdez de Montaos o Moço 20 000
marabedís pares de brancas anuais en concepto de remuneración pola custodia deles. AHDS, FX, Serie Xurisdicional,
cartapacio 8 (ant. 97), ff. 32 ss.

por voz el hijo mayor que heredare mi Casa»15; as sinecuras en 22 parroquias
da diocese compostelá, taxadas en 221 000 marabedís en 1526-1527; inviste un
total de 592 586 marabedís en 55 adquisicións entre 1506 e 1529, dedicando
un terzo deste capital á compra de predios rústicos e algo máis dun quinto
ás lexítimas de bens, e nas que unha cuarta parte destes contratos ten como
obxecto mercar o terreo que haberá de configurar a Facenda de Alvedro; achega
a meirindade de Caión xunto coa súa xurisdición; e o seu casamento en 1504
con Violante de Andrade —irmá do mencionado Fernando de Andrade, conde
de Vilalba—, os seguintes bens situados nas Mariñas: os coutos de Perbes,
Vilarmaior e Lendo, a metade do beneficio de dúas parroquias, dous terzos
doutras tres, o dereito de presentación sobre dúas máis e certas viñas en Vilar
de Nós (Presedo 2011: 63-83 e 167-169).
O reforzamento dominial que levan a cabo estas estirpes nobres coincide no
tempo —a finais do século xv e comezos do xvi— co proceso de «xudialización
das relacións entre estamentos» (Olivera 1999: 290). A vía xudicial convértese,
así, nesta etapa nun mecanismo de notable importancia que debe ser tido en
conta á hora de analizar a cuestión que nos ocupa, máxime naqueles casos en
que os bens en disputa foron amortizados nun morgado ou estaba previsto que
así fosen. Velaí que o sinalado liñas arriba a propósito dos litixios xerados polos
beneficios eclesiásticos de antiga posesión tamén deba ser contemplado neste
sentido, do mesmo xeito que os que inicia o arcebispo compostelán Juan Pardo
de Tavera durante o seu pontificado (1524-1534) contra algunhas estirpes que
estenderan os seus patrimonios á conta da mitra catedralicia, entre os cales se
atopa, sen ir máis, lonxe a casa de Montaos16. Outro exemplo que se pode citar,
relacionado co usufruto do patrimonio da Orde de San Xoán de Xerusalén en
Galicia, é a dilatada negociación que levan a cabo Lope de Taboada e o seu
fillo homónimo entre 1473 e 1510, para conseguir a renovación de certos bens
forais xunto coa xurisdición sobre tres coutos pertencentes á Encomenda de
Portomarín (Díaz-Castroverde 2012: 120-127).

15. AHUS, FP, Marquesado de Montaos, caixa 2, n.º 23, ff. 83v ss. e ARG, Causas particulares, cartapacio 560-18, ff.
154r ss.
16. A causa iniciada polo arcebispo Juan Pardo de Tavera en 1527 é seguida por Pedro Bermúdez de Castro e, logo
da súa defunción, polo seu fillo e sucesor na xefatura da casa, Fernando Bermúdez de Castro II, a partir de 1529. En
relación co dito conflito, véxase Olivera (1999) e Presedo (2011: 77-78).
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A expansión das poderosas casas condais e as estirpes nobres que se atopan
ao seu servizo representa un dos principais factores que contribúen a explicar
a situación de continua inestabilidade e desorde que caracteriza a Galicia na
etapa Trastámara antes de 1480. Os abundantes testemuños que da súa voracidade
e agresividade se documentaron na bibliografía especializada constitúen, ao noso
entender, a punta de iceberg dun proceso de dimensións rexionais que non só
afectou ás institucións eclesiásticas, senón tamén ás comunidades rurais e aos
habitantes de cidades e vilas17. Outro non menos relevante vén dado polo seu
aliñamento en bandos adversarios, non alleo en ocasións ás rivalidades xestadas
no contorno da corte castelá, con constantes episodios de violencia que acadan a
súa máxima expresión cando a sucesión rexia deriva abertamente en conflito civil.
No ciclo que se inicia en 1454 tras a morte de Xoán II e se estende ata 1479, en
que remata a guerra sucesoria empezada en 1474, participaron activamente nesta
violencia nobiliaria os integrantes das dúas xeracións ascendentes das estirpes
ás que pertencen os asistentes á xunta melidense. Os episodios referenciados
para Montaos, Taboada e os López de Lemos en cadanseus estudos monográficos
dan boa conta disto (Presedo 2011: 72-73; Díaz-Castroverde 2012: 92-97 e 105-108;
e Pardo 2012: 302-304 e 309-311); do mesmo xeito que aqueles de que se fai eco
Vasco de Aponte, entre os cales podemos citar a rivalidade que mantén o avó
homónimo de García Sarmiento cos Soutomaior. Logo de identificalo como
«enemigo capital de la casa de Sotomayor», o cronista coruñés expón como,
durante a guerra de Sucesión castelá, o conde de Camiña —Pedro Álvarez
de Soutomaior— o prendeu en 1478 e lle cercou o castelo de Sobroso en 1479;
e como este intenta desquitarse posteriormente, pouco despois do remate deste
conflito, ao participar en 1482 no cerco da fortaleza de Fornelos, do conde de
Camiña, ao que ademais lle pon demanda por Salvaterra (Aponte 1986: 107-108,
110, 169, 251-252 e 264; e Carrasco 2017: 24-30).
Unha vez finalizada en 1479 a contenda sucesoria ao trono castelán, os Reis
Católicos van aprobar unha serie de medidas tendentes a reforzar a autoridade
da monarquía no territorio galaico, as cales permiten atallar a dita inestabilidade
e a desorde xerada a raíz da expansión da «nova nobreza». Estas foron adoptadas
17. Para non nos estender, ademais da información recollida nas investigacións monográficas sobre as casas condais
e as estirpes ao seu servizo que incorporamos á bibliografía deste traballo, remitimos ás declaracións das testemuñas
do preito Tavera-Fonseca estudadas sistematicamente por Barros (1990) e Lojo (1991).

nos anos inmediatamente ulteriores e sentan as bases para a súa domesticación,
coa que, ademais da súa pacificación e sometemento, se pretende a readaptación
dos seus integrantes a un perfil menos belixerante e máis receptivo e servizal
aos intereses políticos dos monarcas a comezos dos tempos modernos.
Nas Cortes de Toledo de 1480 decrétase a redución dos xuros nobiliarios, que,
se no conxunto da nobreza castelá experimentan unha diminución de arredor
do 25-40 %, é maior para a nobreza galega, pois elévase de media esta redución
nos seus xuros ata o 63 %. No caso concreto dos sucesores de Gómez Pérez
das Mariñas, sitúase moi próxima á dita porcentaxe, cunha mingua do 62,5 %.
Nesas mesmas ordenanzas toledanas arremétese contra os duelos entre nobres,
unha das súas canles de identidade estamental máis característica e xenuína
ata entón (Fernández Suárez, Framiñán e Presedo 2002: 43-44). Ese mesmo
ano, o nomeamento dun gobernador con funcións de corrixidor, auxiliado
por un alcalde maior letrado, tivo un efecto non menor na súa pacificación
e sometemento, posto que se lle vai encargar que os señores —tanto laicos como
eclesiásticos— acepten a autoridade da Coroa; unha medida coa que, ademais,
se senta o primeiro chanzo da Real Audiencia de Galicia, que haberá de callar
anos despois coas ordenanzas rexias de 1494 e 1500 e o seu recoñecemento oficial
en 1514 (Fernández Vega 1982: 101-117; Eiras 1984: 326-345; e López 1997: 62 ss.).
Outra medida de relevo foi a comisión real emitida a favor do arcediago de
Camaces —Antonio de Paz— e o licenciado Fernando Gómez de Tordehumos
para establecer en Galicia a Santa Irmandade, co obxecto de contribuír a limitar
o poder militar deste estamento (Saavedra 2005: 263-264). Especial significación
tivo nesta mesma liña a iniciativa de «desapoderar a aquellos tiranos de las
fortalezas y castillos donde estaban enfortaleçidos» (Pulgar 1943: 432), tarefa que
correu a cargo do gobernador Fernando de Acuña. Centrándonos en exclusiva
nos quince asistentes á posterior asemblea melidense e nos seus devanceiros,
fóronlles derrocadas as seguintes fortalezas: a Gómez Pérez das Mariñas —
avó materno de Ares Pardo das Mariñas—, a de Pico do Seixo; a Fernán
Pérez Parragués —pai do referido Ares Pardo das Mariñas—, as de Cillobre e
A Pobra de Parga; ao mariscal Álvaro González de Ribadeneira, as da Barreira
e Pena de Cospeito, e a Lope de Taboada —pai do seu fillo homónimo—,
as de Vilamarín e Castro Candaz (Pardo 2012: 497). Algúns deles opuxéronse con
tenacidade ao seu derrocamento, posto que, ademais da evidente perda da dobre
función defensiva e de control do territorio que implicaba, estas actuaban sobre
o terreo como centros administrativos duns patrimonios que ata ese momento
estiveran inmersos nunha dinámica expansionista. Engádaselle a esta batería
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de medidas o xa apuntado a propósito das consecuencias negativas derivadas da
reforma monacal, e entenderase mellor a conmoción que debeu de representar
para estas estirpes a súa adopción, sobre todo tras a visita dos Reis Católicos a
Galicia en 1486. A conmoción foi maior nunhas ca noutras, sen que se chegase
á situación particular e extrema que experimentou o patrimonio dos Pardo
de Cela, confiscado en 1483 polo gobernador rexio (García Oro e Portela Silva
2002: 158-159), pero é evidente que o proceso marcou un antes e un despois no
estamento nobre.
Con todo, non debemos considerar estas medidas como definitivas, tal
como se colixe do novo reforzamento da nobreza galega que se produce tras
a defunción de Isabel I en 1504, acrecentado logo do pasamento de Filipe I en
1506, e os episodios que se asocian a el18, entre os cales se inclúen os excesos
protagonizados polo citado mariscal Álvaro González de Ribadeneira entre 1507
e 1512 (García Oro e Portela Silva 2002: 157-158). De se cumprir os seus peores
temores, reflectidos con claridade meridiana no pacto nobiliario asinado na
vila de Melide en 1482 en relación coa disputa beneficial —isto é, que «nuestros
estados serían abatidos e perdidos e apenas nos poderíamos sustentar en esta
trabajosa vida […], lo que Dios non quiera»19—, dificilmente poderían ter dado
ese paso. O seu sometemento político non implicou necesariamente, pois, a ruína
económica irrecuperable de todas as casas, aínda que si un sobresalto seguramente
tremendo para a meirande parte delas. Lémbrese o sinalado ao fío da evolución
secular á alza que se observa no valor dos seus dotes e arras. Neste sentido, é
moi probable que a habilidade que mostran os seus xefes coa xudicialización
da defensa dos seus intereses —en lugar do recurso á violencia— contribuíse a
amortecer o impacto económico destas medidas; ademais da súa capacidade para
sacar proveito do afastamento xeográfico das casas condais.
Tampouco debemos perder de vista que nalgunhas destas estirpes comezou a
arraigar certa vocación de servizo á monarquía, segundo os parámetros fixados
polos Reis Católicos. Ao respecto, é preciso ter en conta a súa participación
na guerra de Granada; está documentada a implicación do mencionado Lope
de Taboada e o seu irmán Fernando de Camba nese conflito en 1484 e 1489,
tomando parte na conquista de Baza, en cuxa campaña achegan cinco lanzas
o primeiro e vinte o segundo (Saavedra 2005: 265-268; e Díaz-Castroverde 2012:
18. Entre estes destaca o segundo cerco que lle pon Rodrigo de Osorio, II conde de Lemos, en 1507 á vila de Ponferrada,
«con mucha gente de pie e de caballo, armado de diversas armas e con mucha artillería» (Pardo 2000: 439-443).
19. Doc. edit. en García Oro e Portela Silva (2003: 564).

111-113). En relación con Montaos, consérvase correspondencia enviada polos
monarcas a Fernando Bermúdez de Castro I agradecéndolle en 1490 «las diez

lanças que a vuestra costa […] nos enbiastes para la guerra del año pasado».
Os señores de Montaos desenvolveron a dita faceta servizal ademais no propio
territorio galego. Así, este último participou, xunto co seu fillo Pedro Bermúdez
de Castro, na custodia da cidade da Coruña en 1496 a petición da propia cidade
e dos monarcas. Un ano antes recibe a mercé rexia de 60 000 marabedís anuais
sobre as rendas reais en Galicia «acatando los servicios que nos a fecho»20.
Así que, a comezos do Cincocentos, estas estirpes son capaces de consolidar
as bases territoriais dos seus señoríos, que, nalgúns casos, sendo en xeral de
extensión reducida, poderán dar lugar co paso do tempo, xa bastante máis
adiante e debido aos efectos da política matrimonial, a señoríos de nivel medio
(Presedo 2015: 129-136). Os morgados e melloras referidos no apartado terceiro do
presente traballo, que fundan e outorgan nos anos inmediatamente posteriores
á realización da Xunta de Melide de 1520, nos cales incorporan a eles coutos
coa súa xurisdición civil e criminal e vasalos, son unha proba moi clara da
súa vocación señorial a comezos dos tempos modernos. De feito, algúns dos
asistentes a ela son identificados precisamente pola súa condición de señores
xurisdicionais: o mariscal Álvaro González de Ribadeneira como señor da
Barreira, Pedro Bermúdez de Castro como señor de Montaos, García Sarmiento
como señor de Salvaterra e Sobroso, Pedro Enríquez —representado polo seu
apoderado— como señor de Rianxo e Lantaño, Suero Gómez de Soutomaior
como señor de Sobrán e Señoráns, Álvaro de Oca como señor de Celme e Álvaro
Suárez de Deza como señor de Val do Tebra. Queda fóra de dúbida, non obstante,
que a dita condición señorial é aplicable á meirande parte deles, segundo se
deduce das investigacións realizadas sobre os López de Lemos, os Taboada, os
Mariñas e os Ribadeneira.
Outros, tal como demostrou López (2005: 252- 253; e 2011: 61), tamén poñen de
manifesto a súa vocación urbana, asumindo tarefas de goberno como capitulares
nos concellos das cidades galegas, onde «continúan sendo membros de ramas
menores [da nobreza] asentadas nas cidades ou ben individuos que forman
parte das súas clientelas, servidores ou oficiais da casa». Ares Pardo de Cela en
Betanzos, Pedro Bermúdez de Castro e o pai de Ares Pardo das Mariñas —Fernán
Pérez Parragués— na Coruña ou Álvaro de Oca en Ourense son boa proba diso.

20. Arquivo da Casa Ducal de Alburquerque, caixa 292, n.º 5, 6 e 7.
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Nesas catro décadas que median entre 1482 e 1520, consolídanse ademais as
bases dunha cultura identitaria da nobreza galega que vai perdurar durante
a Idade Moderna, adaptándose ás novidades estéticas e artísticas que achegan
os grandes movementos culturais europeos desta época histórica. A súa xénese
garda unha estreita relación coa ideoloxía, a mentalidade e a característica
dinámica reprodutiva deste estamento; acadando especial importancia o papel
que se lle asigna á memoria da liñaxe á hora de garantir a conservación e
o mantemento do status e os privilexios adquiridos e/ou herdados. Dous dos
seus principais elementos están representados polo apelido e as armas da estirpe,
dotados dunha relevante carga simbólica e cuxo uso é imposto nos documentos
fundacionais a aqueles que son chamados a ocupar a xefatura da casa. Así se
estipula, por exemplo, cos seguintes termos no morgado de Montaos que funda
Fernando Bermúdez de Castro I en 1504 a favor do seu fillo Pedro Bermúdez
de Castro: «el que ansí por mayoradgo tuviere los dichos vienes nonbre y traya
por apellido de mi casa y traya las armas prinçipales como yo las trayo»; ou
na refundación do de Taboada que realiza Lope Taboada en 1533 a favor do
seu fillo Lope Taboada Ulloa: «se llame [o sucesor no morgado] el apellido de
Taboada e traya las armas de los Taboada»21. Posúen, polo tanto, un significado
identificador para os membros da liñaxe á vez que actúan como particulares
sinais distintivos fronte a outras. A representación das armas en diversos soportes
e edificacións, cos seus emblemas heráldicos e divisas ordenados en función
dunha significación concreta, obedece a estes principios, e froito das alianzas
familiares que se suceden á par da expansión da «nova nobreza», aínda se
estaba a desenvolver na Galicia de inicios do século xvi un proceso de fusión
de armarías (Pardo 1996).
O valor simbólico que se lle atribúe ao soar orixinario da estirpe, onde se
localiza a súa residencia principal, non é menor. Debido ás medidas tomadas
para acadar o seu sometemento político, nos comezos dos tempos modernos
estas casas optan por reconstruír algunhas das súas antigas torres adaptándoas
arquitectonicamente a unha nova edificación de tipo civil que, co tempo, se
converterá nun dos fitos máis singulares da fidalguía moderna e do territorio
21. AHUS, FP, Marquesado de Montaos, caixa 2, n.º 23, ff. 63r ss. e ARG, Causas particulares, cartapacio 560-18,
ff. 131v ss.; e AHPOu, Casas Particulares, Casa do Castro, Noceda, Documentos xerais, caixa 6, n.º 3, respectivamente.

galego: o pazo. Así, Lope Taboada contrata xunto coa súa muller en 1536
a construción dunha ampliación da antiga casa-torre de San Pedro de Bembibre,
que se transformará nunha casa palaciana (Díaz-Castroverde 2012: 162).
Outro caso análogo témolo nas obras que acomete Álvaro Gómez de Riobóo
Vilardefrancos —cuxa estirpe se atopa ao servizo dos condes de Altamira—, quen,
entre os anos finais do século xv e os iniciais do xvi, procede a reedificar a casa
do Allo (Sánchez 2001: 61 ss.).
Esta cultura identitaria nobre acada unha expresión senlleira coa aparición
da primeira obra en que se trata, a xeito de crónica, a evolución histórica
das casas condais e destas estirpes que medraran servíndoas. Referímonos
ao texto de Vasco de Aponte, no que este destaca aqueles personaxes máis
sobranceiros de cada unha delas e os episodios que protagonizan dende as
súas orixes —máis ou menos remotas— ata as primeiras décadas do século xvi.
Composta entre dez e quince anos despois da realización da Xunta de Melide
de 1520 e na que —como tivemos ocasión de comprobar— incorpora á súa
narración algúns asistentes á dita asemblea e a meirande parte dos seus pais
e nais, tíos e tías, avós e avoas, o seu título contén un dobre paradoxo co que
imos rematar. Este reforza evidentemente a memoria das liñaxes, posto que
ao titular a súa obra «Recuento de las casas antiguas del Reyno de Galiçia»
deixa ben claro que a antigüidade é un valor engadido que estas posúen, aínda
que, como vimos, nas súas orixes formasen parte dunha «nobreza nova». Por
outra banda, se ben en 1530-1535 as estirpes nobres galegas precisaban da
citada antigüidade para xustificar o papel protagónico que lles correspondía
na sociedade do momento, é obvio que xa conformaban dende bastante tempo
atrás unha verdadeira «nobreza moderna».
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A

1. Introdución

maioría dos autores que centraron as súas investigacións na análise das
casas nobres galegas veñen coincidindo ao sinalar, de maneira directa
ou indirecta, que a transición dende o século xv cara ao Renacemento
supón un punto de inflexión no devir da maioría das estirpes, establecendo como
límites cronolóxicos disto os últimos anos do reinado dos Reis Católicos e, en
especial, o inicio do de Carlos V. Un primeiro síntoma inequívoco deste cambio
do que falamos ten que ver co progresivo apazugamento dos enfrontamentos
militares que caracterizaran o período baixomedieval, no senso do abandono da
anterior política de bandos e a súa evolución cara a un progresivo aliñamento coa
monarquía (García 2004: 343). Este aliñamento ao que nos referimos plasmaríase
nunha paulatina incorporación de moitos dos titulares dos grandes señoríos
galegos aos cadros administrativos e ás empresas militares exteriores da propia
coroa, como logo veremos. En paralelo a isto e relacionado co que acabamos de
sinalar, tamén ten lugar unha remuda xeracional na mesma xefatura da maioría destas casas nobres, posto que entre os anos 1500 e 1520 —e salvo contadas
excepcións— asistiremos á desaparición de moitos dos titulares que tiveran un
papel destacado nas convulsións políticas da centuria precedente e á súa sucesión
por outros novos. Estes recentemente estreados cabezas de familia presentan
dúas particularidades que supoñen unha clara diferenza cos seus antecesores, a
saber: o abandono ou, mellor dito, a incapacidade para o establecemento de ligas
nobiliarias e para tentar exercer un dominio efectivo sobre vilas e cidades, como
acontecera anteriormente (García 2000: 99-100). Ambos os aspectos poden interpretarse como un indicio dunha relativa debilidade interna das liñaxes galegas,
talvez abafada polas querelas familiares que se suceden e que as condicionan na
súa capacidade para desenvolver unha opción política. Protagonismo que, polo
contrario, soamente os Andrade e os Lemos, xa polo seu renome anterior, xa
por tratarse dalgunhas das familias máis poderosas ou porque a xefatura neste
momento recae en individuos de gran valía, son quen de representar mediante
un programa que non só atende ás urxencias da monarquía, senón que tamén
formula cuestións de capital importancia para o goberno e devir do reino de
Galicia. Finalmente, outra tendencia, xa detectada durante o reinado dos Reis
Católicos, será a tendencia á concentración de varias estirpes nunha mesma casa
nobre, tal e como veremos no caso dos condes de Monterrei ou dos de Lemos,
que incorporarán os Andrade no decurso do século xvi.
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2. As casas nobres galegas nas primeiras décadas do século xvi

Para entender mellor todo o que acabamos de expoñer, cómpre facer un repaso,
a modo de balance, de cada un dos grandes títulos galegos ao longo das dúas
primeiras décadas do século xvi.
O condado de Altamira inaugura o Cincocentos cun cambio de xefatura
tras a morte de don Lope Sánchez de Moscoso, primeiro conde de Altamira
(1468‑1504), que é sucedido por don Rodrigo Osorio de Moscoso (1504-1510).
Este novo titular representa un modelo totalmente afastado do que fora a
estratexia desta liñaxe no pasado, caracterizada pola súa endémica inimizade
e enfrontamento armado cos prelados composteláns. En contraposición a eles,
don Rodrigo será lembrado pola súa participación nas campañas militares de
Orán (1509) e Buxía (1510), na que falece de forma accidental. Posiblemente
xunto cos Andrade e os Montaos integra o núcleo primitivo, como logo veremos, do partido proflamengo. En Galicia o novo conde de Altamira trata de
fortalecer o seu morgado facendo valer o seu título de Pertegueiro Maior de
Santiago e defendendo os seus dereitos señoriais nos portos de Cee e Corcubión.
O seu falecemento abrirá un período de minoría de idade do seu fillo don
Lope Osorio de Moscoso, terceiro conde de Altamira (1510-1554), cuxa tutela
será asumida polo seu tío don frei Álvaro Pérez Osorio, bispo de Astorga.
O período de rexencia de don frei Álvaro estará caracterizado, nos seus comezos, pola defensa fronte a don Alonso de Fonseca no intento por parte deste
de recuperar as xurisdicións cedidas con anterioridade aos Moscoso e ante
a ofensiva da Real Audiencia, que tenta intervir nas xurisdicións desta casa
mediante o control dos seus oficiais. Xunto a isto, o prelado e don frei García
de Aranguren, a quen encomenda a tutela do seu sobriño, esfórzanse en sanear
a administración do señorío e en aumentar as súas parcelas territoriais. Se
ben tradicionalmente os Moscoso tiveran unha forte implantación na terra
da Maía, ao igual que nas actuais bisbarras de Fisterra e Terra de Soneira,
no século xvi estenderán o seu dominio a outros territorios fóra do seu soar
orixinal coa adquisición do señorío de Castroverde e Luaces, na provincia de
Lugo, en 1515, e afirmarán a súa presenza noutros, como en 1519 coa concesión
por parte da coroa do xulgado de Soneira (García e Portela 2003: 49-58 e 65-67;
García 2000: 102-106).
Panorama moi diferente era o que se debuxaba na casa de Soutomaior dende
comezos do século xvi. Tras o falecemento de don Álvaro de Soutomaior en
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cala nos entroncamentos matrimoniais que dividen esta liñaxe en dúas ramas.
A primeira delas, encabezada polo herdeiro don Pedro de Soutomaior, conta
co apoio de don Fernando de Andrade e, en especial, de don Lope Sánchez de
Moscoso grazas ao casamento coa súa filla dona Urraca de Moscoso, mentres
que a segunda é a liderada pola súa nai, dona Inés Henríquez, quen se apoia en
don García Sarmiento, marido da súa filla dona Tareixa de Soutomaior. Esta
desavinza entre nai e fillo acadaría o seu punto culminante na disputa polo
título de condesa de Caminha e a xurisdición de Fornelos, cando don Pedro
tentaría asasinala. Esta tentativa saldaríase coa condena a morte sobre don
Pedro, que finalmente foi eliminada en 1525 mediante unha carta de perdón
(García 2000: 107-109).
Situación parecida á que acabamos de describir é a que protagonizan don
Alonso de Acevedo e Zúñiga, fillo de don Diego de Acevedo e, polo tanto, neto
do arcebispo compostelán don Alonso de Fonseca II, con súa nai dona Francisca
de Ulloa, e que resucitaría a vella inimizade entre os Fonseca e algúns dos
seus vellos inimigos, como os Andrade. O primeiro punto de fricción tivo como
motivo o uso do título de conde de Monterrei e comezaría a tomar solución
cando en 1513 se sentencia a favor de don Alonso, aínda que este non entraría a
gozar do seu morgado ata 1526. Esta xa de por si difícil relación familiar tornaríase máis complicada a partir do matrimonio de súa nai con don Fernando de
Andrade, conde de Vilalba. A explicación a isto hai que buscala nos diferentes
morgados procedentes dos Biedma, dos Zúñiga e dos Ulloa, que en conxunto
integraban a casa de Monterrei, e nos temores de don Alonso sobre as posibles
tentativas por parte de súa nai para apropiarse dalgunhas das pezas territoriais
procedentes dos Biedma e dos Ulloa, en especial cando, o 1 de febreiro de 1515,
aquela e o seu marido constituíron o morgado dos Andrade a favor da súa filla
dona Tareixa de Andrade, quen ademais ía contraer nupcias con don Fernando
de Castro, polo que se convertería na condesa de Andrade e Lemos. Estes presaxios confirmáronse en 1520 cando don Fernando e dona Francisca fundaron
un novo morgado a favor da súa filla dona Catarina, nova condesa de Cifuentes,
a quen entregaron posesións dos Zúñiga obxecto de reclamación polos Acevedo.
Non obstante, don Alonso viuse fortalecido en Monterrei polo morgado que
o 18 de outubro de 1504 constituíu o seu avó don Alonso de Fonseca II ao seu
favor e que se vería acrecentado nos anos 1509 e 1511 como un contrapunto para
facer fronte ás ameazas dos Andrade e Lemos (García e Portela 2006: 39-43).
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Polo que se refire á casa condal de Ribadavia, o longo período de goberno
do seu primeiro titular, don Bernardino Pérez Sarmiento (1470-1522), estará
caracterizado por unha endémica inestabilidade, soamente apazugada no cambio
de centuria. A súa sucesión á fronte, en primeiro lugar, do condado de Santa
Marta de Ortigueira como terceiro titular del e baixo a tutela da súa madrasta
dona Tareixa de Zúñiga prodúcese cando o conflito irmandiño está vivindo os
seus últimos momentos. No seu caso foi nas vilas de Ortigueira e, en especial,
de Ribadavia onde os insurxentes ofreceron unha tenaz resistencia, que se
salda co asasinato da súa madrasta nos seus intentos por recuperalas. Unha
vez restablecida a orde e acadada a maioría de idade, don Bernardino verase
obrigado a sortear unha serie de desafíos no que se refire á defensa do seu patrimonio, seriamente ameazado tanto polo acoso de don Lope Sánchez de Ulloa
e o seu fillo don Sancho de Ulloa como, sobre todo, polas demandas dos seus
familiares. No primeiro caso, a solución artellada será unha alianza con don
Xoán Pimentel, señor de Allariz, e con don Rodrigo Alonso Pimentel, conde
de Benavente, selada mediante o compromiso matrimonial con dona María
Pimentel, filla de don Xoán. Polo contrario, as disputas no seo desta liñaxe, que
se prolongarían ata o ano 1495, saldaríanse coa partición das posesións legadas
por seu pai, don Diego Pérez Sarmiento II, primeiro conde de Santa Marta de
Ortigueira, e darían lugar á aparición de dúas ramas claramente diferenciadas
nos Sarmiento. A primeira delas, encabezada polo mesmo don Bernardino,
quen en 1476 se convertería no primeiro conde de Ribadavia por mercé dos
Reis Católicos, conservaría no seu poder esta vila xunto coa valisoletana de
Mucientes e a maior parte das súas posesións galegas, mentres que as de Santa
Marta de Ortigueira e Fuentes de Valdepero pasarían ás mans dos descendentes
de seu irmán don García Sarmiento. Mais os desencontros protagonizados polo
conde de Ribadavia non se circunscribiron soamente á relación mantida con
outros próceres galegos e membros da súa estirpe, senón que tamén o seu proceder arbitrario e abusivo lle granxearía a oposición de amplos sectores sociais.
As primeiras en manifestarse na súa contra foron algunhas das súas vilas, como
Ribadavia, que se declaraba en rebeldía fronte ao seu señor dende 1480, ou
Mucientes, que o acusaba dunha infinidade de abusos, e coas que fixeron causa
común urbes que, como Lugo, o desafiaron nos seus intentos de ver satisfeitos
os seus dereitos como adiantado maior de Galicia, e institucións eclesiásticas
como a catedral de Ourense, xunto a destacados membros da comunidade
hebrea, que o identificaron ante a coroa como o principal usurpador de moi-

tos dos seus bens. Na última década do século xv don Bernardino procuraría
ordenar a sucesión á fronte da súa casa, proseguindo a tradición familiar de
vincularse con algunha estirpe castelá. Este desexo culminaría en primeiro
lugar co compromiso matrimonial en 1491 da súa filla primoxénita e herdeira,
dona Francisca Sarmiento, con don Henrique Henríquez, fillo de don Alfonso
Henríquez, almirante de Castela, ao que seguiría en 1503 a unión da súa outra
filla, dona María Sarmiento, con don Xoán Hurtado de Mendoza, fillo de don
Rui Díaz de Mendoza, mestresala da raíña dona Isabel. Pouco antes de falecer
en 1522 fixo doazón de todos os seus bens. Este señorío estaba integrado, entre
outros, pola vila de Mucientes e as casas da Corredera de San Pablo, en Valladolid (Castela), mentres que en Galicia o conformaban Ribadavia, a meirindade
de Castro Covadoso, os coutos de Bentraces e Laias; as fortalezas de Roucos,
A Peroxa, Arcos, Celmes e Asperelo xunto coas súas meirindades; a Terra de
Montes con Riba de Miño, as terras de Orcellón e Boén, a barca de Barbantes
e as portaxes de Alba, Roucos, Pena Corneira e Castro Covadoso (Fernández
2002: 193-284), e en 1526 veríase incrementado coa incorporación das terras
de Manzaneda e Valdeorras (Fernández 2005: 51).
A diferenza do que ocorre con algunhas das liñaxes galegas, os Andrade
representan, xunto cos Lemos, unha estirpe con forte arraigamento no reino
de Galicia. Este feito pode constatarse perfectamente na política de alianzas
deseñada por don Diego de Andrade, titular do señorío entre 1470 e 1490,
a partir de 1473. Ese ano asina un acordo matrimonial con don Gómez Pérez
das Mariñas para o casamento coa súa filla dona María das Mariñas, ratificado en 1474 mediante un pacto entre sogro e xenro que supón a fusión das
dúas familias, dado que don Diego se converte, en virtude del, en valedor
do patrimonio da casa dos Mariñas (García 1981: 146-147 e 1994: 69-74). Nos
anos posteriores, ambos os cónxuxes buscarán afianzarse en territorio galego,
en especial na Terra de Santiago e fronte ao seu prelado. A ocasión propicia
chegaría en 1488, cando concluíron o casamento da súa filla dona Tareixa de
Andrade con don Rodrigo de Moscoso, futuro conde de Altamira; proseguiría
en 1500 mediante a unión do seu fillo herdeiro, don Fernando de Andrade, con
dona Francisca de Ulloa, filla de don Sancho de Ulloa, conde de Monterrei,
e culminaría en 1504 con dona Violante de Andrade, quen contrae nupcias con
don Pedro Bermúdez de Castro, herdeiro do señorío de Montaos e Penaflor.
Tras o falecemento de don Diego en 1490, don Fernando de Andrade asumiría
a xefatura familiar. O novo titular dos Andrade distinguirase durante toda a
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súa vida por ser un avezado militar e protagonista, como logo veremos, dos
acontecementos políticos que median entre a morte da raíña dona Isabel
e a chegada ao trono do novo monarca, don Carlos I. Os seus primeiros anos
constitúen un periplo ao servizo dos Reis Católicos, primeiro como «contino»
e posiblemente participando na última fase da guerra de Granada entre 1490
e 1492. Esta primeira experiencia sérvelle como aval para posteriormente ser
promovido en 1500 a capitán da armada e tomar parte nas campañas italianas, nas cales, tras a morte de don Luís de Portocarrero, asume o mando das
tropas como capitán xeneral. A súa presenza no terreo militar italiano ten
un fito destacado coa súa vitoria sobre os franceses na batalla de Seminara
en 1503, culminada coa captura da maior parte dos capitáns inimigos e do
mesmo xeneral Bérault Stuart d’Aubigny. Durante a súa estadía fóra de Galicia,
o goberno do seu señorío foi asumido por súa nai, quen durante eses anos
tivo que facer fronte ás reclamacións presentadas por algunhas das parcelas
do señorío, tales como Ferrol, Vilalba e os coutos de Naraío, Igrexa e Barreiro,
así como defender a presenza do seu fillo nos consistorios betanceiro e coruñés
pola súa condición de rexedor perpetuo. Anos máis tarde, concretamente en
1515, o mesmo don Fernando, xunto coa súa muller, dona Francisca, abordarían
a confección do seu morgado como unha estratexia para frear as reclamacións
que, a través de don Alonso de Acevedo, fillo de dona Francisca, presentaban
os Acevedo-Fonseca sobre as terras ourensás que no seu día os Reis Católicos
concederan a don Sancho de Ulloa. Este morgado estaba integrado por dous
conxuntos de bens hereditarios, distribuídos polas actuais provincias da Coruña,
Lugo e Ourense, procedentes dos Andrade e dos Ulloa, e que recaerían en
dona Tareixa de Andrade, primoxénita de don Fernando e dona Francisca.
En canto á sucesión en ambos os morgados, establecíase unha gradación nela
en función de dous principios: a primoxenitura e masculinidade e a existencia
doutros parentes en segundo grao. Así, en primeiro lugar, son chamados os
fillos varóns de dona Tareixa, que, en caso de non existir, serían substituídos
pola descendencia feminina. Se a súa filla maior non tivese descendencia,
chamaríanse nesta mesma orde á sucesión os fillos da súa filla dona Catarina.
Finalmente, en terceiro e último lugar e no suposto de non ter descendentes
directos, os bens de don Fernando pasarían aos seus sobriños os Moscoso de
Altamira, como fillos de dona Tareixa de Andrade e don Rodrigo Moscoso,
e a dona Violante de Andrade e os seus herdeiros. En calquera caso, o futuro
titular estaría obrigado a empregar os apelidos Andrade e Ulloa. Poucos anos

despois, ambos os cónxuxes se afanarían en procurar senllas alianzas matrimoniais para as súas fillas, nas que primaban dúas estratexias fundamentais:
a proximidade coa coroa, por unha banda, e o fortalecemento da súa liñaxe en
Galicia e a súa introdución no contexto da nobreza castelá, pola outra.
Estes proxectos empezarían a materializarse a partir do ano 1520, pois nesa
data conseguen concluír o matrimonio da súa filla dona Catarina co primoxénito da casa de Cifuentes. Con todo, o seu logro principal será a vinculación
cos Lemos, os primeiros pasos do cal comezan a darse en 1517. En agosto dese
ano don Fernando e don Rodrigo Osorio, segundo conde de Lemos, asinan
unha avinza cuxo obxectivo fundamental radica en protexer os seus intereses
en Galicia e, con ese fin, os dous próceres prometen axuda mutua no senso de
informarse do que sexa en proveito de cada un e defenderse de posibles inimigos. Tal colaboración ten unha especial importancia neste momento, dado que
manteñen acendidas querelas cos marqueses de Vilafranca, caso de don Rodrigo,
e con don Alonso de Fonseca e Acevedo por parte de don Fernando, por motivo
dalgunha das pezas que integraban o morgado dos Ulloa. Ademais, o señor de
Andrade, en canto capitán xeneral e de atoparse na corte, non tomará partido
na disputa que o conde de Lemos e os marqueses de Vilafranca manteñen
por esta vila. Mais a transcendencia deste acordo supera os seus fins primeiros, pois constituirá a base para unha alianza máis estreita e sólida entre as
dúas casas. Así, en 1523 don Fernando Ruiz de Castro, cuarto conde de Lemos
e neto de don Rodrigo, subscribiría un contrato matrimonial con dona Tareixa
de Andrade (García 1994: 69-74, 77-81 e 111-114). Esta vinculación establecería
os cimentos futuros para a fusión de ambas as familias e a constitución da
casa nobiliaria máis poderosa do reino de Galicia, materializada na persoa
de don Pedro Fernández de Castro, quinto conde de Lemos, quen xa dende 1543
incorporaría á casa de Lemos o señorío dos Andrade (García 1994: 114; Pardo
de Guevara 1997: 92).
A casa condal de Lemos inicia o século xvi baixo a xefatura de don Rodrigo
Osorio, segundo conde de Lemos, quen estará á súa fronte ata o seu falecemento
no ano 1521. Don Rodrigo é neto de don Pedro Álvarez Osorio, primeiro conde
de Lemos, e fillo natural froito da relación de seu pai, don Alonso, con dona
Maior de Valcárcel. Tras a morte de seu pai sen descendencia da súa muller,
dona Leonor Pimentel, será lexitimado por Henrique IV a petición do seu avó,
quen o designará como o seu sucesor á súa morte, acaecida en 1483. Este feito
levará consigo a aparición de discordias no seo familiar, en especial con dona
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María Bazán, segunda esposa do seu avó. Este enfrontamento tivo varias etapas
que se foron sucedendo e nas que os Pimentel de Benavente desempeñaron un
rol principal. Nada máis falecer don Pedro, don Pedro Álvarez Osorio, conde
de Trastámara e marqués de Astorga, e o conde de Benavente aviñéronse a
pactar o repartimento do condado de Lemos. Porén, o novo conde de Lemos
conseguiría neutralizar esta alianza mediante o acordo matrimonial ao que
chega co conde de Trastámara e que supón o casamento con súa irmá dona
Tareixa Osorio. Tras isto don Rodrigo pasaría á ofensiva contra dona María
e apoderaríase de varias fortalezas e da mesma vila de Ponferrada, o que fixo
intervir a coroa, de resultas do cal se chegou en 1484 a unha solución que
implicaba a división do señorío tomando como límite o porto do Cebreiro.
De acordo con isto, as vilas e lugares situados en León e Castela, isto é, Ponferrada, Vilafranca do Bierzo e as terras de La Ribera e Cabrera, pasaban ás mans
de dona María de Bazán e as súas fillas, mentres que don Rodrigo conservaría
as súas posesións galegas de Monforte de Lemos, Sarria, Caldelas e Cedeira.
No entanto, a negativa de don Rodrigo a este arranxo evidenciouse pouco
despois, cando pasaría a cercar e posteriormente tomar en 1485 Ponferrada,
e motivaría, unha vez máis, a intervención dos Reis Católicos, que se saldaría cun acordo que supón un claro revés para as aspiracións de don Rodrigo.
A cambio do perdón real, o conde de Lemos vese obrigado a cederlles Ponferrada, que, de feito, xa previamente fora vendida á coroa por dona Xoana
Osorio, filla de dona María de Bazán e muller de don Luís Pimentel, conde de
Benavente. Pero ademais a perda de Ponferrada, unida ao acordo que os monarcas asinan con dona María de Bazán e as súas fillas para a compra de todas as
súas posesións no Bierzo, supuña pechar case definitivamente a presenza dos
condes de Lemos neste territorio. A caída en desgraza de don Rodrigo proseguiría durante cinco anos, ao longo dos cales permaneceu no desterro ata 1492.
O cambio de século suporía a súa volta ao favor real, en especial de dona Isabel,
quen agradeceu os servizos prestados por el ao desbaratar unha conspiración
tramada contra ela en Galicia por, ao parecer, algún partidario de dona Xoana
a Beltranexa. Alén diso, este agradecemento, en forma de estreita vinculación
coa dinastía reinante, materializouse entre 1500 e 1501 no matrimonio, auspiciado pola propia raíña, entre a súa filla dona Beatriz, primoxénita de don
Rodrigo, e don Dinís de Braganza, fillo dos duques de Braganza e sobriño
de dona Isabel. Ademais, en virtude deste convenio matrimonial, ao conde
de Lemos fóronlle devoltas as vilas de Sarria, Castro de Rei e Outeiro de Rei.

Este matrimonio comportaba vincular a casa condal de Lemos coas dinastías
reinantes en Castela e Portugal. Tras a morte da raíña en 1504, a chegada
dos novos monarcas supón retomar as súas esperanzas de recuperar os bens
incautados. Esta posibilidade cobraría forma a partir das promesas que lle fai
o rei don Filipe en 1506. No entanto, a morte deste en 1507 constitúe un freo
para as súas aspiracións, polo que volve cercar Ponferrada, contando para iso
co pacto ao que chega co seu cuñado, o marqués de Astorga, e con don Fernando de Andrade. Ao igual que na vez anterior, o rei don Fernando, a cambio
do perdón e de que non esixise compensacións polo acontecido, volve impoñerlle a devolución de Ponferrada, ademais da entrega das súas vilas de Monforte
de Lemos e Sarria ata 1509. Nesta relativa benevolencia e tamén, no sucesivo,
na desconfianza do monarca cara ao conde de Lemos parece que pesou a fidelidade profesada en varias cartas que lle dirixiu ao príncipe don Carlos e que
foron interceptadas por axentes do rei aragonés (García 1981: 299-351; García
e Portela 2008: 207-220; Pardo de Guevara 1997: 76-86 e 2000: 427-448).
◆◆

3. As casas nobres galegas ante o cambio dinástico

Tal e como no seu día indicaron José García Oro e María José Portela (1998:
284) e xa apuntamos nas páxinas precedentes, a partir do século xvi a nobreza
galega orientouse ao servizo directo da monarquía, tanto no que se refire ás
casas tituladas como no tocante a outras de menor entidade e circunscritas
nos seus comezos a un ámbito máis local, como son os Mariño de Lobeira,
señores da Serra de Outes (García e Portela 1998: 65 e 2004: 21). Con todo,
xa polo seu destacado protagonismo na centuria anterior, xa por tratarse
de personaxes de gran relevancia nos acontecementos políticos do momento,
serán o conde de Lemos, don Rodrigo Osorio, e os Andrade, á fronte dos
cales se sitúa don Fernando de Andrade, os que destaquen por enriba do resto
de liñaxes galegas, das que apenas nos queda pegada ningunha, como actores
nos cambios dinásticos que teñen lugar. Este papel resulta especialmente evidente xa dende o ano 1506. Tras a morte de dona Isabel e a chegada a Castela
dos novos monarcas dona Xoana e don Filipe, don Fernando de Andrade parece
que gozou da confianza de ambos ata o punto de ser promovido a asistente
real en Sevilla ese mesmo ano. Esta situación non mudaría coa morte repentina do citado don Filipe, xa que seguiría gozando da confianza do rexente
don Francisco Ximénez de Cisneros, arcebispo de Toledo, pero comezaría
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a facelo en 1507 a raíz das accións emprendidas polos dous próceres galegos,
en especial tras asumir a rexencia don Fernando de Aragón. Neste cambio
do monarca foi determinante o plan emprendido con motivo da incapacidade
da raíña dona Xoana. Tomando como escusa o baleiro de poder e as posibles
convulsións políticas que se prevían, don Fernando e don Rodrigo apuráronse
a promover a sinatura dun pacto defensivo coas cidades galegas de Santiago,
A Coruña, Betanzos, Lugo, Ourense, Tui, Mondoñedo, Viveiro e Baiona co
obxecto de tratar de frear un hipotético levantamento irmandiño e as renovadas
aspiracións do conde de Benavente sobre o territorio galego, presentándose
como únicos valedores do reino de Galicia nesta situación de interinidade. Tal
acción e, en particular, as sospeitas que o monarca aragonés albergaba sobre
os seus contactos co emperador Maximiliano en prol do príncipe don Carlos
tiveron graves consecuencias para ambos en forma de secuestro das fortalezas
de Sarria e Monforte, para o conde de Lemos, e da fortaleza de Vilalba, para
Andrade, en 1508. No restablecemento posterior dos dous nobres xogaría ao
seu favor, de maneira determinante, a propia actitude do cardeal Cisneros.
En primeiro lugar, este cambio de parecer do monarca cara a don Fernando
de Andrade resulta evidente en 1511, cando ordena devolverlle a fortaleza de
Vilalba. Este xesto foi correspondido á súa vez polo nobre galego, que acudiu
ese mesmo ano á campaña militar á que foi convocado, e ratificado mediante
o acto de obediencia que, como outros próceres, prestou ao acordo subscrito
nas Cortes de Valladolid de 1506, no que se establecía a sucesión do príncipe
don Carlos e a permanencia do rei don Fernando como rexente de Castela ata
que o seu neto alcanzase os vinte anos de idade. Polo contrario, o ronsel de
don Rodrigo Osorio esvaécese a partir de 1514 polo seu afastamento da corte,
motivado pola desconfianza xerada na súa decantada postura proflamenga e as
súas rebeldías anteriores. Aínda que o falecemento de don Fernando de Aragón,
acaecido en 1516, lle deu algunha esperanza de ver restablecida a súa situación
en canto ás reclamacións formuladas a propósito dos preitos pendentes nos
tribunais, e pese a que incluso o cardeal rexente nun principio frea os intentos
do Consello Real de proceder contra el ante as noticias de que promovía novas
alteracións en Galicia, menos condescendente se amosaría o novo monarca.
Nin a súa proclamada fidelidade pasada aos Habsburgo nin os prexuízos que
isto lle comportara foron argumentos tidos en consideración. Isto supón ademais un claro distanciamento de don Fernando de Andrade, quen, como xa
vimos, goza da confianza do rei don Fernando a partir de 1511 e, especialmente,

do cardeal Cisneros, con quen se aliña dentro do escenario político que parece
albiscarse a partir de 1514-1516, marcado polo retroceso das posicións acadadas
en Italia e o seu envío como embaixador a Bruxelas ante don Carlos, a quen
traslada o parecer do rexente sobre diversos asuntos e en cuxo interlocutor se
converte na preparación da súa chegada aos reinos peninsulares. Tras o seu
retorno a Galicia a comezos de 1520, don Fernando de Andrade, xunto con
don Rodrigo Osorio, conde de Lemos, e don Alonso Fonseca, arcebispo de
Santiago, capitalizaría o momento de inestabilidade que se vive en gran parte
das cidades do reino de Castela, presentando a Galicia como un reino seguro
e garantindo a satisfacción das peticións de diñeiro manifestadas polo rei don
Carlos. Os argumentos esgrimidos nesta ocasión, recollidos na representación
feita polos concellos de Betanzos e A Coruña, incidían nunha declaración
de lealdade á coroa e en denunciar a adhesión á causa comuneira da cidade
de Zamora, solicitando ademais que se abolise a súa condición de poder falar
en Cortes no nome do reino de Galicia. Nas Cortes reunidas en marzo e abril
de 1520 en Santiago de Compostela e A Coruña, nas que don Carlos consegue os subsidios necesarios para apoiar as súas aspiracións ao título imperial,
Andrade distinguiríase como portavoz desta e doutras reivindicacións, alén de
presentar, xunto con outros nobres, un programa de mellora para o goberno
de Galicia. Este programa de goberno cobraría máis sentido tras a saída do
monarca rumbo a Flandres e, sobre todo, coa recrudescencia do conflito das
Comunidades durante o verán de 1520. Dado o temor que produce que a violencia se desate en Galicia, o señor de Andrade, xunto co arcebispo compostelán,
decide convocar unha xunta que se reúne en Melide o 4 de decembro de 1520 e
á que concorre unha nutrida representación da nobreza galega. Os acordos que
se formalizan nela veñen incidir en varios aspectos xa debatidos nas reunións
mantidas había poucos meses en Santiago e A Coruña. En primeiro lugar e de
modo xeral, existe un firme compromiso de evitar a propagación a Galicia da
violencia comuneira que se está vivindo en amplas áreas de Castela, advertindo
de que se reprimirán todos os intentos de constituír unha nova Irmandade
nos concellos galegos mediante o uso da forza como forma de garantir a fidelidade á coroa. En segundo lugar, solicítase a devolución do voto en Cortes
para o reino de Galicia, exercido ata entón por Zamora, así como a anulación
dos servizos outorgados por esta no seu nome. En terceiro lugar, proponse a
creación dunha Casa de Contratación e Especiaría na Coruña, a imitación da
de Sevilla. E, finalmente, prégase que se avalíen os agravios de Galicia, dos
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que se fixera representación nas Cortes da Coruña, e se lles poña remedio.
Detrás de todas estas suxestións pode verse unha manobra por parte de don
Fernando de Andrade cunha dobre dirección, a saber: seguir mantendo a súa
prevalencia dentro do reino de Galicia e beneficiarse das vantaxes económicas que suporía a existencia dun emporio comercial de primeira orde nunha
cidade próxima a unha área territorial na que se asentaban algunhas das súas
posesións. Con todo, estes capítulos só recibirían a promesa de ser tratados
por parte do monarca unha vez que retornase aos reinos peninsulares (García
1994: 85-94, 97-101, 103-109 e 117-123; 2000: 110-117).

Gonzalo Francisco Fernández Suárez
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1. Tempos de lanzas e béstas

O

s Fonseca, claro exemplo dunha familia media que ascende vertixinosamente entre 1454 e 1534, chegan a Galicia no medio do turbulento
panorama político e social de mediados do século xv (García Oro
2002: 118). Estraños no dito reino, conseguen facerse coa mitra compostelá,
que o entón arcebispo de Sevilla —o primeiro dos Fonseca— acada para o seu
sobriño de igual nome, cuxa carreira comezara a impulsar proporcionándolle
o decanato da sé hispalense. Iso foi posible grazas ao seu predicamento na corte
dos Trastámara, onde «el arzobispo pudo mucho con los dos reyes —Juan II
y Enrique IV— y se hacía mucho de lo que mandaba» (Azcona 1993: 65),
pois, ao cabo, era «muy astuto e diligente: daba buenos e prestos remedios a
los casos que acaescían» (Pulgar 1789: 123). Desta proxenie naceu D. Alonso
de Fonseca e Acevedo, froito de unión non lexítima entre o novo arcebispo
e María de Ulloa, pero que, como as canónicas, contribuíu a selar as alianzas
trabadas no rebulicio das contendas civís que alteraron Galicia na segunda
metade do Catrocentos. Seu pai, o segundo dos Fonseca, resignado arcebispo
de Santiago desde 1464 tras usufrutuar a sede sevillana entrementres seu tío lle
franqueaba as portas compostelás, seguiu o exemplo dos seus maiores facendo
de Salamanca o centro dos seus intereses e expectativas familiares; en efecto,
sendo a súa modesta liñaxe orixinaria de Toro, elixiran a cidade do Tormes
como soar de maior prestixio no que facer brillar o seu apelido. De alí fan
natural as referencias documentais máis antigas o seu fillo Alonso, futuro
arcebispo de Santiago e de Toledo, se ben Compostela acabará sendo aceptada
como o seu berce, en especial grazas a López Ferreiro e o «prestigio que tuvo
y tiene esta monumental obra» (Sendín Calabuig 1977: 30). Opinión que moi
probablemente non ande descamiñada, dado que o tempo do seu nacemento
forma parte daqueles quince ou dezaseis anos en que andara seu pai «las
armas vestidas y la lança a caballo defendiendo su arçobispado y su Iglesia de
los enemigos que gelo tenían tomado» (Rodríguez González 1984: 289)1. Porén,
e no noso sentir, tras o que parece unha inocente disputa de emulación localista
agóchase unha cuestión de máis calado, a confrontación entre dúas maneiras
de entender unha paternidade eclesiástica. Unha pretendendo desculpala atribuíndoa á mocidade —«testimonio de su flaqueza»—; en suma, unha relación
1. Hai ademais unha circunstancia na que ninguén pareceu reparar e que merecería avaliarse. D. Alonso, no seu
testamento, lémbrase da confraría dos clérigos de Nosa Señora da Concepción da catedral de Santiago, da que declara
ser irmán, e esta so admitía a aqueles que eran naturais da dita cidade (Sendín Calabuig 1977: 222).
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ocasional cunha moza —para algún autor, «casi una niña»—, a quen presentan
recluída no seu domicilio familiar, onde finalmente falecería en 1505, «llorando
sus extravíos juveniles» (Caamaño Bournacell 1950: 25)2. Unha relación, polo
tanto, na que non cabía convivencia na afastada Salamanca. Estamos ante unha
formulación propia duns tempos nos que medraba o liberalismo anticlerical,
que era preciso contrarrestar, e nos que o código de valores morais mudara
sensiblemente fronte ás circunstancias, máis tolerantes (se non no legal, si
no cotián), vixentes catro séculos antes3. Contrasta esta actitude timorata coa
que sen dúbida foi unha unión consciente, oportuna e duradeira —«mançeba
del patriarca y arzobispo de Santiago», chámalle Vasco de Aponte (Aponte [c.
1530] 1986: 166)—; unha relación que probablemente afianzou a amizade do
arcebispo co seu irmán Sancho Sánchez de Ulloa, I conde de Monterrei, o seu
«inseparable aliado» (López Ferreiro [1905] 1983: VII, 284), fronte aos Moscoso
e os Soutomaior, que, tras o estéril matrimonio de María de Ulloa con Álvaro
Páez —morto en 1468—, non tiñan moitos motivos de satisfacción daquela
familia. Non semella casual que os dous fillos desta parella sexan concibidos
nese período de cambio de alianzas que transcorre entre 1470 e 1476, no que
o arcebispo tentou co tálamo, é verdade que sen éxito, acalmar as querelas cos
seus inimigos (García Oro 1987: 316-319).
Como era habitual nas familias de fidalga prosapia, o irmán máis vello,
Diego de Acevedo, sería destinado á vida civil ou á milicia —de feito, falecería
en 1496 loitando contra os franceses no Rosellón— e recibiría un morgado, que
seu pai comezou a preparar e que, finalmente, co permiso dos Reis Católicos,
entregaría máis adiante ao seu neto Alonso en 1504 co gallo da prematura morte
daquel. Nacera este dun casamento vantaxoso que tamén lle arranxara en 1487
coa súa curmá Francisca de Zúñiga e Ulloa, herdeira do condado de Monterrei
(Vázquez Bertomeu 2000: 106-107), entroncando deste xeito os fidalgos de Toro
coa nobreza titulada de Galicia, pero o proceso non foi doado e daríalles que
facer (García Oro e Portela Silva 2006: 32-33).

2. Tendo en conta que seu irmán Sancho naceu probablemente en 1442 e ela era máis vella, pasaba xa ben dos trinta
cando comezou a relación co arcebispo (García Oro 1981: 174).
3. Daquela outros grandes dignitarios da Igrexa española —D. Alfonso Carrillo, arcebispo de Toledo, e D. Pedro
González de Mendoza, arcebispo de Sevilla— tamén tiveran descendencia.

Domingo L. González Lopo

2. A formación dun prelado

Para Alonso quedaba reservada a carreira eclesiástica, que, tendo en conta
a situación paterna e o seu predicamento na corte, se auguraba brillante.
Iniciou a súa formación, como era de costume, a curta idade, aprendendo latín,
ou «gramática», como se dicía daquela. Cando encomezou a súa relación con
esta lingua, ensinaba en Salamanca Antonio de Nebrija, que mantivo o seu
labor docente ata 1487. Dada a relación deste coa súa familia —fora o primeiro
Fonseca quen o mandara vir de Italia en 1470—, non é fóra de razón pensar
que asistira ás súas leccións (Suárez Golán 2011: 21-22), e quizais de aquí lle
viñese a súa paixón por aquel idioma, cuxo uso correcto fomentou, tanto na
liturxia catedralicia, para que se evitasen «vicios de malos latines e acentos»
(López Ferreiro [1905] 1983: VIII, 14), como na universidade4. A seguir entrou
no Estudio salmantino para estudar artes liberais, antesala obrigada para acceder logo aos estudos superiores. Resulta probable que o seu asentamento nesta
cidade coincidise co afastamento forzoso do seu pai, por orde real, de Galicia
en febreiro de 1481, pois, se é certo que aquí servira ben e fielmente a Isabel
e a Fernando axudándoos a someter á súa obediencia aquela terra, «poblada
de gentes feroces y recias»5, non podían estes consentir a súa prepotencia, que
o levaba a gabarse en público de que «non avia en el arçobispado otro rey ni
papa sino el Arçobispo» (García Oro 1977: 199). Deste xeito, aplicando o vello
principio administrativo de «promoveatur ut amoveatur», honrárono co nomeamento de presidente do Consello Real, que o obrigaba a residir na corte. Daquela
debeu fixar a súa residencia alternativamente en Valladolid, á fronte de cuxa
chancelaría o situaron os monarcas en 1484, e Salamanca (López Ferreiro [1904]
1983: VII, 304 e ss.). A partir de 1482 comezou don Alonso a preocuparse pola
economía do fillo, facilitándolle medios cos que atender os seus gastos. Nese ano
fíxolle graza dunha das notarías de número da cidade de Santiago —outra sería
para seu irmán Diego—, que, descontados os emolumentos do notario substituto
que correu co oficio, debeu supoñer un ingreso non modesto. En 1484 —contaría por entón oito anos— sería nomeado arcediago de Cornado, dignidade do
cabido compostelán, prebenda que non obrigaba a desenvolver tarefas pastorais,
4. En setembro de 1527 quéixase a unha representación da Universidade de Salamanca que o visita en Alcalá de que
algún dos catedráticos non usen o latín, nin no claustro nin nas aulas (García Oro e Portela Silva 2000: 560).
5. Este será mérito que alegará o Rei Católico en 1506 para xustificar a Xulio II a sucesión do fillo na mitra do pai
en Compostela (Terrateig 1963: 29).
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pero si comportaba a recepción de importantes rendas, que se irían incrementando coas procedentes de beneficios eclesiásticos sine cura dunha longa nómina
de parroquias —non menos de vinte e sete entre 1484 e 14896—. Ingresos cos
que puido ir afrontando os seus crecentes gastos académicos e manter o nivel
de vida correspondente á súa condición social (Iglesias Ortega 2019: 401 e ss.).
O ano 1490 marca un fito na súa existencia. É por entón, con catorce anos,
cando consegue o seu primeiro e único título académico, bacharel en Artes, que,
se ben non gozaba de moito prestixio na época —«Bachiller en Artes, burro
en todas partes», aseguraba desapiadadamente o dito (Sbarbi y Osuna 1922: I,
84)—, abría as portas das cátedras superiores, ás que sen dúbida aspirou, pois
nos libros da Universidade de Salamanca consta a súa matrícula en Filosofía en
1491 —talvez para iniciar o camiño cara á licenciatura en Artes— e en Teoloxía
en 1492. Con todo, non hai rexistro de que terminase os ditos estudos, como
revela o seu expediente episcopal en Roma, no cal aquel cativo título —«bacc.
in art.»— é a única meta académica que consta acadase (Gulik e Eubel 1923: III,
314). Neste senso, resulta tamén moi significativo que os membros da delegación
da universidade salmantina que viaxa a Alcalá en 1527 a presentarlle os seus
respectos manifestasen, para gabar a excelente acollida da que foron obxecto, que
«los recibió como si él fuera hijo de la dicha universidad» (García Oro e Portela
Silva 2000: 560)7. De calquera xeito, aquel magro recoñecemento académico, que
non reflicte nada o seu futuro talle intelectual, achandoulle o camiño cara ao
estado eclesiástico. Sen dúbida é daquela cando recibe a tonsura, coincidindo
con nomeamentos de meirande envergadura. En primeiro lugar, unha coenxía
no cabido compostelán, da que tomou posesión por medio de procurador o 22
de decembro de 1490, quedando exento polo cabido, por compracer a seu pai,
do pago da media annata. Nese mesmo ano é presentado como cura de Santa
María a Maior de Pontevedra, beneficio ao que se uniu en 1492 o de San Pedro
de Santa Comba e os seus anexos de San Xoán de Grixoa e San Pedro de Cícere,
na comarca de Xallas; mantería ambos os dous ata o seu ascenso ao episcopado
en 1507, se ben nunca exerceu por si o oficio, encomendándollelo a clérigos
escusadores e limitándose a percibir os ingresos que como cura lle correspondían. A eles engadiríase en 1495 un terceiro curato, Santa María de Fisterra.
6. Algúns deles quedarán xunguidos máis tarde aos bens fundacionais do seu colexio compostelán (Cabeza de León
e Fernández-Villamil 1997: I, 64).
7. Un dos motivos do arrepentimento que manifestará máis tarde o rei Fernando por aceptar a sucesión na mitra
sería precisamente por ser daquela Alonso «mancebo y de poca edad, sin letras ni experiencia» (Odriozola 1960: 34).

Ao mesmo tempo, grazas á protección paterna, seguiu aumentando a nómina
de sinecuras que lle proporcionaban rendas —polo menos seis máis entre 1490
e 1496—, ás que se sumou un beneficio na diocese de Córdoba en 1492 (Iglesias
Ortega 2019: 405), que non gozou pacificamente (Vázquez Bertomeu 2000: 108).
Non podemos avaliar con precisión o que os ditos ingresos supuñan, sobre todo
porque ao ter unha base decimal variaban de ano a ano en función do volume
das colleitas; non obstante, cando en 1507, acadada a mitra compostelá, resigna
en César Riario, patriarca de Alexandría, arcebispo de Pisa e bispo de Málaga,
as parroquias de Santa María a Maior de Pontevedra e San Pedro de Santa
Comba e os beneficios simples de San Bartolomeu de Pontevedra e Santa María
de Arco en Cangas, a súa renda foi valorada en 700 ducados de ouro (Iglesias
Ortega 2019: 403). Sería agradecido, e no seu testamento lembraríase dos seus
curatos —de Fisterra non, se cadra porque o usufrutuou pouco tempo— e das
parroquias do arcediagado de Cornado; a aqueles legoulles ornatos e alfaias
litúrxicas, e a estas, a cada unha, 3000 marabedís para que mercasen aquilo
do que máis precisasen (Sendín Calabuig 1977: 223-224).
Probablemente a partir de 1492 comezou a frecuentar a compañía de seu pai,
con quen quizais veu a Santiago nunha das breves estadías que este realiza en tal
período —en 1493 debeu presentarse de novo na corte—, o que se callar explica a
interrupción dos seus estudos, xa que desde entón non volve figurar nos papeis
do arquivo salmantino. É posible que nalgún momento dese período permanecese de maneira temporal en Compostela exercendo as obrigacións propias da
súa coenxía, pois en 1496 o cabido encárgalle a xestión ante a Real Audiencia do
chamado «preito sobre o pan da conga», relacionado probablemente con rendas
que percibían os membros daquela corporación eclesiástica. Non sabemos os
motivos —algúns apuntan a un despique dos oidores polos moitos conflitos que
mantiveran co seu pai, o arcebispo—, pero o certo é que, en relación con este
litixio, foi sancionado coa pena do desterro. De todos os xeitos, e coñecendo o
carácter que amosará no futuro, non nos causa estrañeza que acaso merecese
tal castigo por méritos propios. Así e todo, o cabido debeu quedar satisfeito da
súa actuación, xa que o premiou acordando que fose contado como presente
á hora de percibir as súas rendas durante o seu alongamento da cidade (López
Ferreiro [1905] 1983: VIII, 9-10).
O ano 1496 vai ser infausto na vida dos Fonseca. O falecemento de Diego
en outubro no asalto francés á fortaleza de Salsas, da que era alcaide, víñase
xuntar ao arredamento de pai e fillo de Galicia mentres contemplaban como
o seu rival, Diego de Muros III, o que conseguirán desprazar da chantría cate-
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dralicia en 1491, aproveitaba a ocasión para facerse co decanato, consolidando
deste xeito a súa autoridade no seo do cabido. Plantábase así a semente de
futuras discordias nas que tamén o fillo sucederá o pai no momento de herdar
a mitra. Non obstante, polo momento, os dous Fonsecas trocaron o escenario
da súa vida mudándose en cortesáns, e deste xeito gañaron tamén prestixio e
honras. De feito, o mozo Alonso foi nomeado, tamén en 1496, aos vinte anos,
protonotario de Aragón e capelán dos Reis Católicos, cargos sen dúbida honoríficos, dos que o último talvez coincidiu coa recepción das ordes menores, pois
o sacerdocio debeuno obter ao tempo da ordenación episcopal. Polo menos iso
parece desprenderse do que figura no seu expediente romano, no cal consta
como «in minor. const. [in minoribus ordinibus constitutus]» (Gulik e Eubel
1923: III, 314). É a época en que seu pai recibe encomendas diplomáticas nas
que debeu participar formando parte do séquito, como acompañar a infanta
Catarina a Inglaterra con motivo do seu casamento co herdeiro da coroa en
1501. É probable que fose neste momento, e non durante a etapa universitaria,
cando tivo amores con Xoana Pimentel8, dama da raíña Isabel, dos que nacería
o seu fillo Diego de Acevedo e Fonseca.
Pouco sabemos con seguridade da traxectoria dos Fonseca durante este
período. É por entón cando o pai se instala de xeito definitivo en Salamanca
e comeza a crear un proxecto para desenvolver a súa influencia na cidade
(Vázquez Bertomeu 2000: 107-109). Probablemente é aquí onde en 1506 empezou a xestación do que será chamado «el negocio del arçobispo de Santiago»,
a sucesión do seu fillo na sede compostelá. Non foi doado, pero todo o proceso
demostra que, a pesar dos problemas e da desconfianza ocasional suscitada nos
monarcas, D. Alonso, como antano seu tío, acadara un posto de relevancia na
corte. A fidelidade na guerra de sucesión e a colaboración para pacificar Galicia e consolidar alí o poder real, a axuda económica prestada para a guerra de
Granada (máis de 14 000 000 de marabedís entre 1489 e 1491) e a boa xestión dos
encargos recibidos —entre eles a gobernación do reino de Castela en 1491 na
ausencia dos reis naquel conflito— pesaron no ánimo de Fernando ata facerlle
decidir apoiar aquela solicitude, que de todos os xeitos esixiu a viaxe a Roma
do arcebispo e do candidato á sucesión —tras acompañar este previamente o rei
a Nápoles en setembro de 1506—, para vencer os inevitables escrúpulos papais
e do monarca, quen lle escribía ao pontífice na súa solicitude: «bien conozco
8. Era irmá de D. Bernardo Pimentel, futuro I marqués de Távara, fillos dun segundón da casa dos condes de
Benavente (Iglesias Ortega 2019: I, 403), na que casará seu curmán Alonso, III conde de Monterrei (García Oro
e Portela Silva 2006: 300).

que este es un caso muy raro y que su santidad no lo debe fazer sino con gran
dificultad» (Terrateig 1963: 30); con razón comentaba un contemporáneo que
«fue tenido en todo el reino por cosa muy dura y áspera y de mal ejemplo»
(Odriozola 1960: 34).
◆◆

3. A mitra compostelá: vellos conflitos, novas solucións

Ao final o obxectivo foi atinxido, non sen recorrerse a un pequeno subterfuxio
para vencer os derradeiros obstáculos legais que coutaban a posibilidade de
un fillo suceder seu pai nun cargo eclesiástico, o nomeamento dun arcebispo
temporal, o cardeal Pedro Luis de Borja, que teoricamente estivo á fronte da
sé entre o 28 de agosto e o 23 de outubro de 15079. Así, no mes de decembro,
Afonso de Fonseca e Acevedo é promovido á dignidade arcebispal, mentres
que seu pai é nomeado patriarca de Alexandría, título meramente honorífico,
pero de categoría superior á que en teoría acababa de renunciar. E dicimos
«en teoría» porque tal abandono estaba condicionado á permanencia do novo
prelado na sede, reservando para si o dereito de retornar a ela no caso de
vacante. Deste xeito, se non de dereito si de feito, ata 1512, data da morte do
patriarca, Compostela tivo dous arcebispos: un instalado na cidade do Apóstolo
e outro en Salamanca exercendo as funcións que como metropolitano a aquel
lle correspondían, o que supuxo, para desespero do rei Fernando, enfrontamentos cos prelados salmantinos, dos que pretendían facer ninguén na súa
diocese, e co claustro universitario polo control da provisión das cátedras.
Os intentos do monarca por coutar estas disputas xurisdicionais esnaquizáronse
contra a prepotencia do segundo Fonseca, que non dubidou en pararlle os pés
ao soberano, ao que chega a dicirlle que el se comporta co seu fillo do mesmo
xeito que el coa súa filla Xoana, a raíña, posto que «manda hacer sus provisiones que suenan en nombre de la reina [su] señora por los poderes que de
su alteza tiene» (García Oro e Portela Silva 2000: 400-444). Só a súa morte en
1512 veu solucionar o problema.
Alonso de Fonseca III tomou posesión da súa sé en 1509, e coa súa presenza
volveron xurdir as vellas liortas. Xa a súa chegada a Salamanca en 1508 foi
sinal de que as vésperas non eran boas, pois someteu a cidade a duras censuras
por non se tocaren os sinos para festexar a súa entrada como metropolitano
9. Con todo, o episcopoloxio compostelán non o ten en conta entre os responsables da diocese (Barral Iglesias
e Ardións Neo 1965: 79).
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que era (García Oro e Portela Silva 2000: 385). Fonseca en Santiago parecía
sinónimo de conflito, e tres foron os campos nos que se desenvolveron; en
realidade nada novo, xa que, como a mitra, tamén formaron parte da herdanza
paterna. O contido do seu arquivo exemplifícaos perfectamente, ao tempo que
mostra a súa raíz (Vázquez Bertomeu 2001: 525 e ss.). En primeiro lugar co
cabido, no que o deán Diego de Muros III, agora convertido tamén en bispo de
Mondoñedo, capitaneaba unha importante facción opositora ao novo prelado,
En 1511 convocou un sínodo e manifestou a súa intención de visitar e reformar
o comportamento dos seus membros, pero as constitucións foron rexeitadas
polos cóengos, que apelaron a Roma, o que supuxo a apertura dun proceso
no que non habería concordia ata a primavera de 1523, cando xa o arcebispo
traballaba para alcanzar destinos máis altos. Neste contexto hai que entender
o seu interese por conseguir o título de abade da colexiata da Coruña, que
obtén en outubro de 1512, evitando así que fose caer nas mans dun adversario
(Iglesias Ortega 2019: 406) 10.
Se á primeira se lle pode chamar doméstica, a segunda fronte foi territorial
e tivo como contrincante o goberno municipal por unha cuestión que tampouco
era nova e atinxía a cuestión do señorío arcebispal e os seus privilexios. Xa se
viviran episodios violentos co anterior arcebispo, que agora se viron anovados
ao pór os pes na cidade o novo prelado, que en xeitos e obxectivos non mudaba
moito dos estilos paternos. Xa antes da súa chegada rifaran con derramamento
de sangue e encarceramentos os servidores do arcebispo e os do municipio, que
contaron, como no pasado, coa axuda dos xuíces da Real Audiencia, que pretendían someter á súa xurisdición todos os procesos civís da cidade sen reparar nas
competencias señoriais do prelado. Estas loitas acadaron especial gravidade no
mes de xullo de 1511, cando, con motivo da detención do alguacil do arcebispo,
García de Cabezón, houbo un tumulto na Algalia de Abaixo diante da casa
onde estaban a sede da Audiencia, a súa cadea e a residencia do gobernador
de Galicia. Foi daquela cando se puido apreciar abertamente a sutil ironía
e a prepotente soberbia de D. Alonso, quen se presentou montado nunha mula
10. De todos os xeitos, nestes tempos de conxunturas agrícolas inestables e de fortes dispendios para a bulsa do prelado,
conseguir novos ingresos non estorbaba. Iso explica que o terceiro Fonseca, arcebispo de Santiago e candidato á sé
primada, manteña un litixio xudicial en 1524 con outros tres candidatos, entre eles o daquela prelado toledano, pola
abadía de San Antolín de Medina del Campo (Iglesias Ortega 2019: 408), ou que en 1532 use matreiramente toda a súa
influencia para usurparlle a abadía de Baza ao bispo de Guadix (Redondo 1976: 367-370). Ben é verdade que Carlos V
lle cargara unha maquía de 10 500 ducados sobre o seu beneficio para pagar diversas pensións (Gulik e Eubel 1923: III,
314); estas en 1534 supuñan o 30 % do total dos ingresos arcebispais (Azcona 1980: 186).

cun pao na man mentres gritaba: «¡Paz, paz!», finxindo unha actitude pacificadora que estaba lonxe de manifestar as súas verdadeiras intencións, axiña
evidentes cando o gobernador, Diego Hurtado de Mendoza, lle ordenou que o
acompañase á súa residencia e el lle respondeu —«con mucha mansedumbre
e reyendo»—: «Como señor a mi persona aveys de tratar así e mandarme eso
[…] bien paresçe que son mandamientos que se fazen a hombres de cuenta».
O resultado foi unha pena de desterro da cidade para o arcebispo, «más allá
de cinco leguas de su circunferencia», á que respondeu con censuras eclesiásticas. Porén, coa ameaza dunha guerra con Francia como escenario, Fonseca
continuaba a ser unha peza valiosa para a coroa na defensa de Galicia, polo cal
volveu atopar valemento na corte. Deste xeito, o rei ordena á Audiencia, o 20 de
decembro de 1511, que levante a sanción, envíase un emisario para restablecer
a concordia entre as partes e ordénaselles aos oidores que deixen de residir
permanentemente na cidade de Santiago e, como era a súa obriga, percorresen
de xeito itinerante o reino impartindo xustiza aos seus poboadores (García Oro
e Portela Silva 2000: 31).
A terceira fronte tivo maior dimensión social e política, xa que logo supuxo
a reapertura do conflito cos cabaleiros da Terra de Santiago, co conde de Altamira á cabeza, que seguían teimando en rilarlle rendas e terras ao arcebispado
para encher as súas tullas e señoríos. Non foi pequena a disputa, que ameazaba
con resucitar a pantasma das loitas do século anterior, pero os tempos de andar
dacabalo coa lanza na man xa pasaran; agora era o tempo das penas e da tinta,
e de presentar papeis para que calasen barbas. Ademais os reis, que sabían ben
con quen trataban, e sen escusar censuras e ameazas aos axentes arcebispais
polos excesos cometidos, acabaron sendo favorables a D. Alonso e preservando
os seus dereitos e demandas (Vázquez Bertomeu 2000: 16-127), ao tempo que lle
ofrecían novas mostras de favor11.
É na primavera de 1520 cando ten lugar outro deses momentos significativos na vida do noso persoeiro. O Rei Católico finara en xaneiro de 1516,
a raíña Xoana continuaba encerrada en Tordesillas envolveita nas tebras da
súa incapacidade e un novo rei mozo, Carlos de Austria, cingue a coroa dunha
monarquía que está a sentar os alicerces da súa futura universalidade. De feito,
a morte do seu avó alemán, Maximiliano, tráelle á cabeza a coroa imperial.
Castela está revolta ao sentirse aldraxada pola actitude dos flamengos e bor11. En 1515 é capelán mor da raíña Xoana e notario mor do reino de León e do seu consello, e en 1519, capelán mor
de Carlos V (Iglesias Ortega 2019: 406).
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goñóns que viñeran no séquito do novo monarca; por iso, Carlos, que precisa
cartos para viaxar a Alemaña a coroarse, decide reunir Cortes en Galicia, na
cidade de Compostela12 —lonxe dos rebumbios casteláns—, o que será ocasión
para reivindicar vellas arelas —o voto en Cortes— e novos obxectivos —a Casa
da Especiaría—, pero, sobre de todo, no caso do terceiro Fonseca, para mostrar
a súa valía persoal e a renovación da vella fidelidade ao trono, que o primeiro dos Fonseca mostrara aos Reis Católicos fronte á Beltranexa, o segundo
a Fernando na tormenta do primeiro Filipe e na rexencia, e agora ao emperador no turbillón das Comunidades. Que soubo desempeñar ben o seu papel
naquel fugaz encontro que rematou co embarque do monarca na Coruña, ata
onde o acompañou, para dirixirse a Alemaña, queda demostrado pola carta
que lle dirixiu a Carlos en novembro dese ano ofrecéndolle os seus servizos
e asegurándolle que Galicia estaba apazugada13, mentres en Castela prendía
o lume da rebelión. Os comentarios de Francés de Zúñiga deixan entender
que fixo máis que dar boas palabras (Zúñiga [1529] 1989: 79):
Tuvo tal manera que habló con los principales del reyno y con otros de los más
menores, dando a los unos y a los otros de sus averes; y andando en esto llamó
secretamente muchos de sus parientes y criados y amigos de su casa, y de que
se vio fuerte començó a meter la mano en los negoçios, de manera que allanó la
tierra a pesar de los gallegos y con ayuda de los señores de la tierra.

Desde entón precipítanse os acontecementos. A década dos vinte será, sen
dúbida, o seu momento de triunfo e de obxectivos acadados. Ao mozo monarca
á forza tivo que o engaiolar aquela «sirena encantadora», como máis adiante
lle chamará o seu secretario Juan de Vergara. E tivo que ser plenamente consciente diso; por tal motivo, desde aquela comezou a deseñar plans de maior
ambición. Deste xeito, estando vacante o arcebispado de Toledo, cobizouno. Fai
unha primeira solicitude a través dun parente, o prior Jorge Vázquez, talvez
na primavera ou no verán de 1521, da que non ten resposta. Inténtao de novo,
xa persoalmente, nunha carta dirixida ao rei no mes de setembro, na que lle
asegura, se lle concede a gracia, que «será tan servido de [él] como nunca lo
12. Tras desta escolla acaso estivese a man do propio Fonseca, xunto coa doutros personaxes relevantes na Galicia
daquel tempo, D. Fernando de Andrade, conde de Vilalba, e o conde de Lemos (García Oro 1994: 117).
13. «[…] [E]stá sosegado y en vuestro servicio como quiera que no ha sido ni es sin mucho cuidado y fuerça, de gente
que para ello se tiene» (García Oro 1994: 323).

fue de hechura que haya hecho» (García Oro e Portela Silva 2000: 565); pero
a mercé era grosa e tiña moitos pretendentes14, e por iso non hai resposta de
xeito inmediato. Entón cambia de estratexia e procura o valemento de quen
sempre o favorecera, o cardeal Adriano de Utrecht, un dos rexentes na ausencia
do soberano. Este escribe unha misiva de recomendación, datada o primeiro
de xaneiro de 1522, na que enumera as súas virtudes —«prudentia, honestate,
fide»— (García Oro e Portela Silva 2000: 556-557) e na que algún quixo ver,
polo seu estilo, a pena do propio aspirante (Beltrán de Heredia 1972: III, 449).
Pero o rei, ausente en Alemaña, non se decide; prefire agardar ata o seu retorno
á Península, onde, finalmente, chega en xullo daquel ano. Entón, ou ben porque desconfiase da súa ambición15, ou ben porque, correndo daquela ventos de
reforma relixiosa, coidase era mellor un bispo pastor que un prelado cortesán
e político, ofreceulles a mitra a dous clérigos daquel perfil, os dominicos Fr. Juan
Hurtado de Mendoza, quen a rexeitou por humildade, e Fr. Diego de Deza,
arcebispo de Sevilla, que faleceu en xuño de 1523 sen poder tomar posesión.
Entrementres continuou facendo méritos con ocasión da súa viaxe a Valencia en maio de 1522 para mediar cos axermanados de Xátiva e Alzira, xestións
das que ignoramos os pormenores16, pero que non parece fosen especialmente
eficaces (García Cárcel 1975: 131). De calquera xeito, fresca aínda a lembranza
dos seus servizos, en setembro daquel ano volve solicitarlle ao rei a gracia da
sé primada, que lle non dá chegado; se cadra iso explique a actitude de deixar
de lado o papel e a tinta para facerse presente. Así o encontramos ao ano seguinte
formando parte da expedición que viaxa a Pamplona organizada por Carlos V
para facer fronte a un novo intento francés de ocupar Navarra. A crónica de
Francesillo de Zúñiga preséntanolo na contorna do rei (Zúñiga [1529] 1989: 90):
[…] el Emperador entró muchas veces en Consejo con los grandes que allí nos hallamos sobre lo que se debía hacer para engordar a Don Alonso de Fonseca, Arçovispo
de Santiago que de ay a quince días lo fue de Toledo con lo qual el Emperador
le pagó los Servicios que le avia hecho, así en Galicia como prestándole dineros.
14. O propio cabido toledano, un mes máis tarde, pídea para o bispo de Córdoba, Alonso Manrique (García Oro
e Portela Silva 2000: 556).
15. A pesar dos seus afagos, Fonseca tivera un papel destacado na asemblea reivindicativa de Melide de decembro de
1520 e, xunto co conde de Vilalba, contrariando a vontade de Carlos, pedira e obtivera dos rexentes o nomeamento de
capitán xeneral de Galicia, que limitaba a autoridade do gobernador (García Oro 1994: 127).
16. «Missus fuit ut tumultum Valentiae urbis pacere», di Andrés Mendo (1655), cit. por Sendín Calabuig (1977: 36).
O «alboroto alemán» (erro derivado de «xermanías»), chámalle M. Fernández Varela en 1798 (Fernández Varela 1799: 36).
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4. Por fin primado… pero sen púrpura

En efecto, o emperador presentou a súa candidatura ao papa nunha carta asinada
en Pamplona o 30 de novembro e un mes máis tarde tivo lugar o nomeamento
(Núñez Contreras 1965: 372), do cal toma posesión por medio de procuradores
o 26 de abril de 1524. Desde entón Galicia deixa de estar presente nos seus
intereses17 e dedícase a tarefas diplomáticas, políticas e cortesás acordes co rango
alcanzado e proba da confianza que ao rei lle merece. En 1524 casa en Tordesillas á infanta Catalina, futura raíña de Portugal. En 1525 vai por vez primeira
a Toledo na compaña de Leonor, raíña viúva de Portugal e irmá do emperador,
para asistir ás Cortes convocadas polo monarca. En xaneiro de 1526 recibe na
fronteira a futura emperatriz Isabel e, tras o seu matrimonio en Sevilla con
Carlos, encargarase de celebrar o rito da velación dos novos esposos18. En marzo
de 1527 bautiza na igrexa de San Paulo de Valladolid ao herdeiro da coroa,
o futuro Filipe II, e en xaneiro de 1528, en Burgos, acompaña ao emperador na
recepción dos embaixadores de Francia e Inglaterra. A súa influencia medra,
e no mes de xuño de 1526 pasa a formar parte do recentemente creado Consello
de Estado en Granada por suxestión do chanceler Gattinara (Bataillon 1966:
229), pero será dos que en marzo de 1527, ao chegar a corte a Valladolid, queden «escusados», como resultado das intrigas promovidas por aqueles nobres
e prelados que quedaran «afrentados porque no los habían nombrado»19; non
obstante, será convocado de novo en outubro de 1528 e formará parte do consello
da emperatriz Isabel durante as ausencias do monarca ata a súa morte20 (Barrios
1984: 63 e ss.). En 1530, e con motivo do intento de divorcio de Henrique VIII,
solicitará ditames de universidades e letrados (García Oro 2002: 137) e fará
17. Pero non na súa lembranza. Igual que a Salamanca, redimirá de impostos a Compostela, polo cal será chamado
en ambas as dúas Pai da Patria (López Ferreiro [1905] 1983: 43), e deixará a súa pegada na catedral (García Iglesias
2000: 671 e ss.) e na cidade coas obras que patrocinou (Vila Jato 2000: 607 e ss.).
18. «[…] [E] después de medianoche, queriéndolo así el Emperador por onestidad e religión, fue adereçado un altar
en una cámara del Alcázar, e el arçobispo de Toledo, que para este efecto solo se avía quedado, diço allí la misa e los
veló» (Pita Andrade 1960: 22-23).
19. O certo é que Fonseca semella vivir un momento de perda do favor real, que medrará como consecuencia das
críticas que fixo do saco de Roma no mes de maio. O embaixador polaco escribe como na festa da Trindade viu
o emperador indo a misa flanqueado polo duque de Béjar (firmemente antirromano) á súa dereita e o arcebispo de
Toledo á súa esquerda, «siendo así que de ordinario éste último tiene la preferencia» (Bataillon 1966: 242). Sutil xeito,
sen dúbida, de mostrarlle o seu amúo.
20. A composición do consello non experimenta modificacións entre 1529 e 1535 (Barrios 1984: 72).

publicar á súa custa un tratado en contra do repudio da raíña Catarina, tía de
Carlos V, escrito por Juan Rosende (González Dávila 1645: I, 85).
Esta actividade política, diplomática e cortesá debuxa a imaxe, tan criticada
na época, dun prelado absentista pouco preocupado polas súas obrigas pastorais
(González Lopo 2000: 135-136), o que lle valeu converterse en albo de críticas
como as que lle dirixiu Juan B. Díaz de Luco en marzo de 1530, nas que
o aguilloaba a reunir un concilio provincial, que non se convocaría, finalmente,
ata 1536, xa na época do seu sucesor, Juan Tavera (Martínez Millán 2000: 114).
Talvez a lembranza dos conflitos causados polo seu sínodo reformista de 1511
en Santiago e a conciencia da división existente no seo do cabido toledano21 lle
tiraron o azo para aquel labor, sen dúbida necesario, pero pouco grato e, por
outra banda, ineficaz se non estaba amparado por un concilio ecuménico, que
cada vez era máis falado, pero que o papa non se decidía a convocar a pesar do
interese do emperador. Namentres, retrucaba ás queixas polo seu absentismo
dicindo «que era de mayor útil para su iglesia hallarse cerca de la persona real
i a la vista de sus Ministros que asistir en Toledo» (Sendín Calabuig 1977: 37).
Pese a todo, non lle eran alleos os problemas da pastoral das súas dioceses e, en
parte, debe procurase aquí a orixe do seu mecenado académico, pois, como se
recoñece nas escrituras fundacionais do seu colexio compostelán, era consciente
da existencia de «plures presbiteri indocti», aos que quería proporcionar lugar
e medios para a súa formación, o que acabaría por traer co tempo unha mellora
xeral na situación relixiosa e espiritual do pobo que se lle confiara (Barreiro
Fernández 1998: I, 68).
Pero os anos vinte son tamén os da súa madureza intelectual e espiritual,
e nisto exerceu un papel decisivo o seu contacto con Erasmo de Rotterdam,
ao que chegou por medio do seu secretario, Juan de Vergara, notable humanista
de Alcalá, que desempeñara xa o dito cargo co seu antecesor, o cardeal Cisneros, e que mantivo unha estreita amizade con aquel. Non foi doado obter o seu
consentimento, que non deu ata ser presionado polo mesmo monarca, que lle
ordenou presentarse en Burgos, onde daquela residía a corte, no mes de xuño
de 1524. Tamén o responsable do prelo universitario, Miguel de Eguía, que
imprime e lle dedica un par de obras do pensador holandés, favoreceu o achegamento do arcebispo á súa bibliografía. Fonseca abraza con entusiasmo o humanismo cristián que aquel promove e intercambiará correspondencia con el, que
21. Entrementres se amoreaban as solicitudes de Fonseca da mitra toledana, o cabido tamén lla pedía a Carlos V
en outubro de 1521 para D. Alonso Manrique: «y de esta buenanueva estamos todos muy alegres y nos tenemos por
bienaventurados» (García Oro e Portela Silva 2000: 556).
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lle dedica a súa edición das obras de santo Agostiño, polo que recibirá do arcebispo un agasallo de 200 ducados22 (Bataillon 1966: 457), que agradecerá nunha
carta datada en xaneiro de 1530 en Friburgo de Brisgovia (Alemaña) (García Oro
e Portela Silva 2000: 566-567). Da importancia da pegada que deixou no ánimo
do primado o roterdamiense son boa proba non só o retrato que del marcara
co seu escudo como sinal de propiedade, que despois legou ao seu apreciado
secretario, senón tamén os escrúpulos de conciencia que manifesta polo lugar
elixido para a súa sepultura, a cidade de Salamanca, por xacer alí seu pai e poder
dar que falar aos latriqueiros, inconveniente que desbotaba Vergara dicíndolle
que «no es cosa de mucho inconveniente y quando alguno haia se debe sufrir
y tolerar por las otras comodidades» (Sendín Calabuig 1977: 62).
Froito desa actitude é tamén o apoio que deu a outros humanistas (Abellán 1976: 79-80) e as súas fundacións académicas, nas que se aprecia esa nova
actitude, propia daqueles, de valoración da capacidade persoal por enriba da
importancia da liñaxe (Rey Castelao 2001: 449). A bula fundacional do colexio
Santiago Cebedeo de Salamanca foi asinada por Clemente VII en outubro de
1525, materializando deste xeito un proxecto cuxo xermolo arrincaba de 1519 e
que, a pesar de recibir xa os primeiros colexiais en 1528, non estará rematado
ata 1549, moitos anos despois do seu falecemento (Castro Santamaría 2004: 297
e ss.). Tamén Compostela se viu agasallada pola xenerosidade de D. Alonso,
quen, se ao primeiro pensou só en ampliar o chamado Estudio Vello, que
xurdira polo esforzo de Lopo Gómez de Marzoa, Diego de Muros III e o seu
tío de igual nome entre 1495 e 1506, polo menos xa desde 1522 matina nunha
institución máis ambiciosa, un edificio de nova planta ergueito no soar das casas
que foran da súa familia materna (García Iglesias 2004: 283 e ss.). A bula papal
é de 1526, pero o proxecto camiñará vagarosamente ata que en 1532-33 lle dea
un pulo, para o que foron decisivos a colaboración do seu parente Lope Sánchez
de Ulloa, arcediago de Reina no cabido compostelán, e o compromiso do seu
sucesor na sé, o arcebispo Tavera (García Oro, Romaní e Rodríguez Suárez
1992: XIX-XXIII). Este verase complementado co colexio de San Xerome, no
que se estudarían Artes.
A universidade complutense, radicada en Alcalá, onde tiña a súa residencia,
foi tamén albo do seu interese. Parece que contra 1527 acariñaba o proxecto dun
22. Máis adiante, corridos os anos dourados do erasmismo en España e en plena onda represiva dos seus seguidores,
Vergara será acusado de incitar o seu señor a asignarlle un salario; aquel négao e di que tal diñeiro fora para axuda
da impresión da obra, e que nin tan sequera chegara, e que «mas que estos hobieron menester los molderos para
vino, según costumbre».

novo colexio que perpetuase alí a súa memoria, pero a iniciativa non chegou
a callar. Non obstante, protexeuna impedindo o seu traslado —que pretendían
un sector dos alumnos e dos profesores, coa escusa de ser un lugar enfermo e
procurando talvez un núcleo urbano máis dinámico— cun contundente memorial dirixido ao rei, co cal evitou, deste xeito, o esvaecemento da fundación de
Cisneros (Beltrán de Heredia 1972: V, 419-423).
Se os anos vinte foran os do triunfo, os trinta serán os da decepción e o
devalar. Decepción por non acadar as derradeiras metas soñadas; e devalar pola
confrontación con novos astros que brillan no firmamento cortesán e que van
apagando a súa luz.
Sen dúbida, o que máis lle doeu foi o non chegar a cardeal. Coa promoción
á sé toledana, Fonseca comezou a matinar no capelo, honra da que gozaran
os seus inmediatos antecesores; de xeito especial debía animar a súa cobiza
o caso de Cisneros, que con certeza foi un modelo que quixo emular e que
envexaba, e, probablemente tamén, ao que lle gardaba un pouco de xenreira
pola aberta e retranqueira censura á súa sucesión compostelá «con exclusión
de hembras». Xa a principios de 1525 comezou, con moita probabilidade, a
tratar do asunto con Carlos V, daquela residente en Toledo, pero en Roma as
cousas mudaran coa chegada ao solio dun novo papa menos compracente que
o finado Adriano VI. En setembro de 1528 o rei encárgalle ao seu embaixador
na corte pontificia que faga xestións para o capelo de Fonseca, porque «desea
hacerle toda merced y favor por lo que su persona y grandes servicios que
[le] ha hecho y merece». Xa o intentara antes falando persoalmente co nuncio, quen responderá «poniendo alguna dificultad en el nacimiento del arzobispo», pero ben sabía o monarca, home de mundo, que tal impedimento «es
constitución humana y dispensable», e sen dúbida estaba a pensar no propio
pontífice, Clemente VII, que no fin de contas non deixaba de ser un bastardo
da familia Médici, exemplo que non era singular entre os membros da curia.
O problema de fondo era a mala relación coa Santa Sé resultado das complexas
alianzas políticas nese túrbido período, que o saco de Roma de 1527 escureceu
aínda máis. Nin tan sequera os 80 000 ducados que o coitado arcebispo, mal
aconsellado, estaba disposto a entregar a Roma para sufragar a guerra contra
o turco foron capaces de achandarlle o terreo cara á cobizada púrpura. Do anoxo
que lle causou o desengano dan conta as cartas que, cheas de zafranadas case
que bordeando a insolencia, escribe a Carlos V en marzo e abril de 1530: «yo
estoy tan agraviado que no sabría con qué palabras lo decir, ni es razón que
lo escriba y por esto es mejor callar». Da alta estima en que o tiña o monarca
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é boa proba a resposta firme pero acalmada dun home que levaba moi a mal
que o contrariasen (García Oro e Portela Silva 2000: 572-573).
Pues por mi carta […] tendréis entendido cuanto trabajé que se hiciese lo que vos
deseabais […] de que vos me quedáis en no poco cargo. De manera que también
habéis estado engañado en lo que los vuestros os dicen como lo estáis en creer
que por no quererlo yo se dejó de hacer […] y no porque, como decís, os lo tenía
prometido, pues lo que no está en mi mano mal lo puedo prometer, sino porque
deseaba que por mi mano recibiésedes esta merced.

E así quedou rematado o asunto e finada a súa ascensión na carreira eclesiástica.
Chovía sobre mollado cando no mes de xuño dese ano, á morte de Gattinara, o
emperador lle negou a sucesión na chancelaría que quedaba vacante, petición
que xustificaba por ser cargo propio do arcebispo toledano23 (Fernández Álvarez
1979: 459). Deste xeito, indirectamente, medraba a influencia de Tavera, pola
maior relevancia que acadaba o seu cargo de presidente do Consello de Castela (Gan Giménez 1988: 113). Por se fose pouco, en febreiro do ano seguinte
sufriría unha nova coitelada no seu orgullo cando os seus dous rivais, Tavera
e Manrique, recibiron o tan cobizado capelo, algo que levou moi a mal, como
escribía ao secretario Francisco de los Cobos o seu sobriño:
Los que vienen de Toledo dicen que ha sentido en el alma estos dos capelos, y
más el del arzobispo de Sevilla que este otro, que ya el del presidente dice que le
pasará; que el otro no sabe cómo lo puede sufrir ni qué medio ha de dar su Mt.
para que él pueda andar en la Corte. (Beltrán de Heredia 1972: V, 409)

Como bo cortesán saberá gardar as formas, como na visita que lle rende á
emperatriz co gallo da súa chegada a Madrid en novembro de 1532 (Girón 1964:
18-22), pero aínda en xaneiro de 1533 escribe aquela ao seu esposo que «las
voluntades entrambos están tan dañadas que no se puede esperar conformidad
ni hallar medio de que se concierten» (García Oro e Portela Silva 2000: 586).
Iso explica o seu encerro en Alcalá desde finais de 1531, de onde só sairá en
contadas ocasións. Aquí sufrirá a súa postremeira contrariedade, o ocaso do
erasmismo, que se volve sospeitoso a partir de 1530 e pasa a ser perseguido
23. Realmente o cargo de Gattinara non tiña precedentes na administración real; si o de chanceler maior de Castela,
título que o emperador lle dá nalgunha das misivas que lle dirixe. Talvez o raposeiro Fonseca botase man desta aparente similitude para subir un chanzo máis na súa influencia, pero bateu en ferro frío (Fernández Álvarez 1973: I, 194).

pola Inquisición. Naquela época o Santo Oficio non ten a forza que acadará na
segunda metade do século (Carrasco 2015: 223 e ss.), pero Fonseca vivirá unha
amarga experiencia coa persecución da que foi obxecto desde xullo de 1530 o seu
apreciado secretario Juan de Vergara, ao que non conseguiu librar das cadeas
inquisitoriais, nin tratando de modo directo co inquisidor Mexía, ao que chegou
a falar «algo ásperamente», nin recorrendo ao suborno, falsificando documentos que concedían posibles prebendas a un funcionario do tribunal toledano
para burlar o segredo de sumario (Bataillon 1966: 438 e ss.). Sen dúbida, todo
o proceso o encheu de mágoa e ensombreceu os seus derradeiros días, mentres
vía caer no descrédito unhas ideas que engaiolaran o seu espírito.
A súa saúde, que se viña deteriorando desde 1529 —no verán dese ano redacta
o seu primeiro testamento—, empeorou con rapidez, seguramente abanada polo
cúmulo de fracasos que se encadean nestes últimos anos, nos que todo se torce.
Unhas febres cuartás agravaron en xaneiro de 1534 a doenza intestinal que
probablemente arrastraba desde había máis de tres anos e que quizais explique
a hidropisía que lle inchou o corpo, a el, de quen sempre fixeran pouco por
ser tan magro. Finou o catro de febreiro de 1534, despois de ser visitado polos
soberanos, que lle deron así a derradeira proba do seu afecto. Trasladaron o seu
corpo a Salamanca, onde foi soterrado na capela do seu colexio sen monumento
fúnebre (Sendín Calabuig 1977: 46-47), un formal xesto de humildade daquel
que pouco a practicara en vida.
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A

1. Introdución

proclamación de Carlos I como monarca de Castela e Aragón o 14 de
marzo de 1516 en Bruxelas supuxo o inicio dunha etapa crucial na historia de España. O devandito acto non só daba comezo a un reinado,
senón que tamén levaba aparellada a sucesión da dinastía dos Trastámara pola
casa xermánica dos Habsburgo. Máis aló do cambio de titulares, os importantes
dominios europeos da dita familia, o arquiducado de Austria e o ducado de
Borgoña, así como as posesións americanas da coroa de Castela e as italianas
da coroa de Aragón, outorgaban ao novo rei unha herdanza extraordinaria e
estaban chamados a mudar o destino da monarquía hispánica durante dous
séculos. Unha etapa na que a dispersión das súas posesións e as súas dimensións
mundiais ían converterse no trazo máis característico daquela (Bouza 2010).
En realidade, Carlos I estaba destinado a recibir eses dominios en Europa
e non a herdanza española, que correspondía á súa nai, a raíña Xoana, como
filla lexítima dos Reis Católicos. Con todo, a súa delicada saúde mental sería
aproveitada polos conselleiros flamengos de Carlos para proclamáreno rei xuntamente coa súa nai, tras a morte de Fernando o Católico. Un acto que foi
considerado por algún autor equivalente a un «golpe de Estado», posto que
Xoana non fora legalmente incapacitada e a decisión se tomou desatendendo
as disposicións testamentarias de Fernando o Católico, e contra a vontade do
rexente, o cardeal Cisneros, e do Consello Real (Pérez 1977).
Esta política de feitos consumados completouse coa viaxe de Carlos a España,
onde ía chegar en setembro de 1517 como un rei estranxeiro e rodeado dun
séquito borgoñón, ao que outorgaría numerosos cargos e prebendas. Un comportamento que suscitou os receos dos nobres e os súbditos españois, aínda que
non tivo problemas para ser recoñecido como monarca polas cortes de Castela,
Aragón e Cataluña. No entanto, a morte do seu avó Maximiliano de Habsburgo
en xaneiro de 1519 ía supoñer un importante xiro dos acontecementos, ao concederlle a posibilidade de ser elixido emperador do Sacro Imperio Romano
Xermánico. A dita elección produciuse o 28 de xuño do mesmo ano e a partir
de entón os esforzos de Carlos orientaríanse á procura de recursos para pagar
os gastos provocados polo seu nomeamento e organizar a súa viaxe a Alemaña.
Tales prioridades supoñían relegar os intereses españois nun momento delicado, dado que a época das rexencias puxera de manifesto a fraxilidade das
estruturas políticas creadas polos Reis Católicos. Precisamente, a consolidación
da obra dos seus avós era o que se esperaba do novo rei (Chaunu 1976). No
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entanto, as decisións adoptadas entón, entre elas a de reunir as Cortes en Santiago antes de partir cara a terras xermánicas, resultaron pouco afortunadas e
acabarían provocando o estalido do movemento comuneiro. Un acontecemento
que xa é atendido noutros traballos desta obra, polo que en diante centraremos
a atención no que supuxo para Galicia esa nova realidade imperial.
Tradicionalmente, a designación de Carlos como emperador permitiu a creación dunha imaxe moi favorable do monarca, cuxo labor se consideraba equiparable ao de Carlomagno e cuxos logros se vinculaban á expansión dos seus
dominios. Unha visión que cabe resumir na idea de que baixo o seu goberno
«se dio la vuelta al mundo, se conquistaron y colonizaron los inmensos territorios de México y del Perú y se llevaron a cabo las más gloriosas hazañas»
(Fernández Álvarez 1966).
De acordo con esta interpretación, o interese historiográfico ía centrarse na
idea imperial de Carlos V, que sería orixe dunha intensa polémica entre o historiador alemán Karl Brandi e o español Menéndez Pidal. O debate iniciouse
na década de 1930, cando o primeiro publicou un estudo sobre o chanceler
Gattinara, no cal se lle atribuía a idea dunha monarquía universal, que lograra
trasladar ao emperador. Pola súa banda, Menéndez Pidal sostiña que o concepto
imperial era unha idea que flotaba no ambiente de principios do século xvi e
xa estaba presente no pensamento de españois como Mota, Valdés e Guevara
(Fernández Álvarez 1999).
A renovación historiográfica das últimas décadas non só levou a superar esta
polémica, senón que ademais provocou unha profunda reformulación do sistema
político da época. Asumindo que os conceptos utilizados para definilo eran
construcións teóricas asentadas no imaxinario político propio da historiografía
liberal do século xix, os historiadores europeos dedicaron importantes esforzos a
redefinir termos como Estado, absolutismo ou centralización. No devandito contexto,
o concepto de imperio tamén foi sometido a revisión, así como a visión das relacións establecidas entre os diversos compoñentes políticos deses conglomerados
territoriais identificados como imperiais. Por iso é polo que se cuestiona a visión
tradicional, que consideraba a acción política froito da existencia dun centro,
identificado coa corte e a Administración central, que dispoñían da iniciativa
de goberno, e unha periferia formada polos reinos e provincias sometidos politicamente a el e considerados meros receptores das accións gobernamentais, que
recibían con desigual grao de aceptación (Gil Pujol 1991).
No caso español, esta revisión levou a substituír a clásica definición da
España imperial por termos máis axustados á nova visión do sistema político,

de modo que nos últimos anos asistimos ao nacemento doutras definicións da
monarquía hispánica como «monarquía composta» (Elliott 2001), «monarquía
de agregación» (Fernández Albaladejo 1992), «monarquía plurixurisdicional»
(Bouza 2010) ou «monarquía policéntrica» (Herrero 2015). Visións todas que
reforzan a imaxe dunha monarquía con diversos centros de autoridade e cuxo
funcionamento se baseaba no equilibrio entre os poderes políticos centrais e
os periféricos.
Como resultado desta reconsideración, a tradicional preeminencia outorgada
á análise da gran política internacional é substituída cada vez máis por unha
maior atención para os efectos da nova realidade sobre os reinos peninsulares.
No caso de Galicia, a reunión de Cortes en Santiago e A Coruña en 1520 e a
Asemblea de Melide en 1520 constitúen acontecementos claves para entender
a posición do reino na monarquía carolina, aínda que non esgotan as posibilidades de análise. Por iso, o noso interese céntrase na situación xurdida tras as
Comunidades e a transcendencia da política imperial para o futuro.
◆◆

2. A inserción de Galicia na política imperial

Unha vez sometidas as Comunidades e logo da volta de Carlos V a España, a
primeira consecuencia do novo estado de cousas sería a necesidade de desenvolver unha nova política de carácter imperial e lograr que os diversos reinos
contribuísen a ela. En Galicia, estes supostos pasaban por reforzar a autoridade
do gobernador, un personaxe de gran valor político pola súa condición de
home de confianza da coroa e o seu principal representante en Galicia. A dita
figura institucional xa fora establecida no reino polos Reis Católicos, que a
dotaran de amplas competencias en materia de goberno e que resolvía actuando
conxuntamente cos letrados que a acompañaban, mentres que as competencias
militares eran atribuídas en exclusiva ao gobernador (Fernández Vega 1982). De
aí a importancia que tivera o seu papel para lograr a pacificación do territorio
e o control da nobreza (García Oro 1987).
O reforzamento dos nobres no tempo das rexencias explica que o primeiro
gobernador galego do reinado de Carlos V, don Pedro López de Ayala, conde
de Fuensalida, se vise nunha posición especialmente comprometida. Non é por
acaso que o seu nomeamento se produciu durante a rexencia de Cisneros1, de
resultas do cal a súa posición quedou moi debilitada tras o falecemento do car1. Arquivo Xeral de Simancas (AGS), Rexistro Xeral do Selo (RGS), III, 1517.

A unha voz na metade do reino

María del Carmen Saavedra Vázquez

179

A unha voz na metade do reino

Carlos V: monarca e emperador. Consecuencias políticas da guerra das Comunidades

180

deal e os inicios do novo goberno. A situación que se viviu en Galicia durante
o seu mandato e a elevada inquietude nobiliaria de que deu proba a Asemblea
de Melide contribuíron a debilitar extraordinariamente o gobernador, xa que
unha das peticións da devandita xuntanza fora que o cargo de capitán xeneral
recaese no conde de Andrade e o arcebispo Fonseca. Aínda que o monarca se
mostrase reticente a esa concesión, finalmente os encargados do goberno de Castela durante a estancia do emperador en Alemaña ían acceder ao nomeamento
temporal dos magnates galegos o 11 de abril de 1521 (Saavedra Vázquez 2000).
Neste mesmo ano, o informe remitido por don Fernando de Andrade ao cardeal de Tortosa dando conta das necesidades defensivas de Galicia e aconsellando
as medidas que adoptar na rexión supoñía unha clara evidencia de que este
nobre estaba disposto a exercer como tal capitán xeneral, aínda que a situación
non ía durar moito tempo. Para empezar, en xullo do mesmo ano produciuse un
nomeamento de «gobernador de Galicia para el señor don Hernando Enríquez,
hermano del señor almirante», malia que non chegou a facerse efectivo2. Máis
eficaces resultaron outras decisións destinadas a afastar do reino o conde de
Andrade, nomeándoo xeneral da armada que debía trasladar a Italia a Adriano
de Utrecht na súa condición de novo papa en 1522, e o arcebispo Fonseca, ao
ser designado como arcebispo de Toledo dous anos máis tarde.
Estes movementos destinados a sufocar as veleidades nobiliarias acompañáronse da substitución do conde de Fuensalida por un novo gobernador e
capitán xeneral, don Antonio de la Cueva, en 1522. A el correspondeu a tarefa
de facer fronte á nova posición de Galicia como fronteira do imperio, dado
que a elección de Carlos V como emperador supuxo un claro incremento da
hostilidade francesa e do seu monarca, Francisco I. Non por acaso, o rei galo
vira rexeitada a súa candidatura ao trono imperial, de modo que á tradicional
rivalidade hispano-francesa se uniría o enfrontamento persoal entre os seus
monarcas, o que explica o inicio dunha serie de guerras contra España que se
desenvolveron ata mediados do século.
Aínda que Galicia foi un escenario secundario nas dúas primeiras guerras
entre as monarquías de España e Francia, as que tiveron lugar ata a paz de
Cambray de 1529, o reino non ía quedar totalmente á marxe da tensión e o perigo.
Certo é que a situación non se traduciu en grandes batallas navais, senón en
ataques puntuais de corsarios franceses contra os portos galegos, o que obrigou
a reforzar o sistema defensivo partindo das medidas xa establecidas polos Reis
2. AGS, Cámara de Castela (CC), 141-37.

Católicos: a concentración do esforzo defensivo na Coruña e Baiona, ante a
imposibilidade de fortificar todas as prazas, e a escasa presenza de tropas reais
na rexión, o que impuña unha política de autodefensa que requiría a colaboración dos señores de vasalos e os núcleos urbanos (Saavedra Vázquez 2005).
Por iso boa parte da correspondencia mantida coa corte polo gobernador don
Antonio de la Cueva tería como principal argumento os ataques dos corsarios.
Como resposta a esta situación, durante o seu mandato ía impulsar o despacho
de navíos para avistar posibles inimigos fronte ás costas galegas, a vixilancia
dos estranxeiros e as reparacións de murallas nos portos principais. Unha
política que beneficiaría sobre todo a capital herculina, pois o seu rexemento
encargouse de enviar unha carta ao emperador para lamentarse da indefensión
da cidade e solicitar a súa axuda en xuño de 15233. Como resposta á devandita
petición, Carlos V ía conceder 2000 ducados para a súa fortificación, de modo
que o gobernador foi encargado de fixar o deseño e establecer as condicións
dos contratos que debían rexer as obras por realizar4. Ben entendido que don
Antonio de la Cueva manexaba un plan moito máis ambicioso, dado que propoñía unha obra adicional á simple reparación das murallas: derrubar a vella
fortaleza que se atopaba nun extremo delas e construír un forte novo na illa
de San Antón, de modo que «la ciudad fuese la más segura y más importante
para el servicio de V.Magd. que en España hubiese»5.
Aínda que o forte non chegou a construírse entón, a idea de facelo ía servir
de base para a fortificación da cidade impulsada durante o reinado de Filipe II,
o que constitúe unha primeira evidencia de ata que punto a época de Carlos V
supuxo un precedente para políticas posteriores. O mesmo cabe dicir das novas
relacións establecidas entre o rei e o reino tras a derrota das Comunidades. Con
carácter xeral, isto supuxo que a colaboración do reino na estratexia imperial
se canalizase cada vez máis a través das cidades, ante o receo suscitado polas
pretensións políticas da nobreza. De aí o impulso experimentado polas reunións
de xuntas de provincias, que, sen alcanzaren a súa plena institucionalización
como xuntas do reino, permitiron que as cidades exercesen como capitais
provinciais, ratificando os servizos concedidos ao rei polas Cortes de Castela
e outorgando servizos particulares ao monarca (Eiras 1995).
3. AGS, CC, 160-77.
4. Arquivo Histórico Municipal da Coruña (AHMC), Libros de Actas (LA), 1528, folio (f.) 94v.
5. AGS, Guerra Antiga (GA), atado (at.) 1, f. 162.
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O primeiro testemuño coñecido desa organización territorial por provincias
corresponde á xunta celebrada en Betanzos a finais de 1526, para o repartimento
dun servizo solicitado polo emperador con motivo da guerra de Hungría (Eiras
2000). A documentación revela que don Antonio de la Cueva convocara entón
os procuradores de seis provincias, dado que non se producira aínda o desdobramento da antiga provincia de Santiago-Tui. Ademais, a correspondencia
demostra que o obxectivo da reunión foi máis ambicioso que a simple cobranza
do servizo, xa que durante as conferencias tamén se tratou o envío de tropas
galegas a Navarra para facer fronte á presión francesa na fronteira, atendendo
a solicitude do gobernador de que «sirvan con la más gente que pudieren
y que luego envíen el dinero de ello»6. A participación de galegos nas empresas
exteriores da monarquía non era unha total novidade, pois xa se produciron
demandas de tropas galegas por parte dos Reis Católicos na década final do
século xv: para Bretaña en 1490, Italia en 1494, a fronteira francesa en 1496
e Sicilia en 1503 (Saavedra Vázquez 1999). Con todo, si era nova a concesión
a través das xuntas de provincias, unha práctica que non só se reproduciu en
varias ocasións ao longo do reinado de Carlos V, senón que estaba destinada a
alcanzar gran desenvolvemento en etapas posteriores.
Neste sentido, cabe subliñar que as demandas monárquicas de natureza
militar ás que debeu facer fronte Galicia como consecuencia da política
imperial ían ser moi variables no tempo, en consonancia cunha política
internacional afectada por múltiples cambios de alianzas. No período que
nos ocupa, a firma da paz de Cambray en 1529, que puxo fin á segunda das
guerras hispano-francesas, abriu unha nova etapa na estratexia de Carlos V,
facendo que durante media ducia de anos os esforzos españois se centrasen
na loita contra os turcos, mentres o conflito con Francia permanecía larvado.
Isto supuxo a perda de moito do interese estratéxico de Galicia, aínda que
non a fin das prevencións ante posibles ataques por mar. Por iso é polo que
o novo gobernador nomeado tras o falecemento de don Antonio de la Cueva
en marzo de 1530, o infante don Juan de Granada, debeu dedicar boa parte
da súa actividade a garantir a defensa do litoral, unha tarefa na que chegou
a ser substituído nalgúns momentos de enfermidade polo alcaide da fortaleza
da Coruña, Juan López de Viveiro7.

6. AGS, GA, at. 1, f. 162.
7. AGS, GA, at. 13, f. 68.
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3. O incremento das demandas militares e a resposta do reino

O estalido da terceira guerra hispano-francesa a partir de 1536 ía provocar unha
significativa viraxe da situación creada durante os anos de tregua con Francia,
de modo que aumentaron as demandas militares dirixidas a Galicia, á vez que
se incrementaba a actividade naval nas costas galegas. Como resultado desta
nova presión, produciríase outra petición de soldados galegos para participaren
no cerco de Perpiñán. En concreto, un total de 1000 peóns cuxa paga ascendía
a 14 670 ducados, cantidade que foi repartida entre as provincias galegas e cuxa
xestión ía xerar algúns conflitos entre as cidades encargadas da súa cobranza
e o gobernador do reino.
Así, a entrega de pagas efectuada directamente polo Concello de Lugo ao
capitán da compañía reunida na súa provincia sería motivo dun serio enfrontamento co infante don Juan de Granada, quen chegou a encarcerar os rexedores
por actuaren sen orde previa. Esta decisión daría lugar a un conflito de competencias que ía acabar dirimíndose ante o Consello Real, aínda que o gobernador insistía na súa postura, ao sinalar «que cumplan lo que les está mandado
porque en las cosas de guerra no se sufren apelaciones»8. Ben entendido que
esta visión gobernativa chocaba coa realidade dunha organización militar moi
dependente da colaboración dos poderes locais, unha situación que non só se
mantivo ao longo do reinado, senón que estaba chamada a persistir durante
toda a época dos Austrias.
Porén, a política máis relevante deste período desde o punto de vista defensivo
consistiu na reunión de armadas destinadas a protexer o litoral. É verdade que
non se trataba dunha práctica totalmente orixinal, pois contaba con antecedentes
na época das rexencias, como demostra o feito de que en 1513 se proxectase a
creación dunha armada para a defensa do reino de Galicia9. Ademais, tratábase
dunha estratexia na que xa insistiu o conde de Andrade en 1521, aínda que
a súa proposta fora de moito maior alcance, ao afectar a toda a costa cantábrica
tras dividila en dous sectores, un desde Fuenterrabía ata Llanes e outro desde
Llanes ata o cabo Fisterra, e ao prever a reunión de vinte zabras10. Alén diso,
neste caso esperábase que o financiamento da armada se fixese mediante un
imposto do dous por cento sobre o valor das mercadorías que saían por mar, un
8. AGS, Consello Real (CR), at. 256/17.
9. AGS, RGS, VII, 1513.
10. Os informes do conde de Altamira localízanse en AGS, GA, at. 19, f. 143.
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procedemento que resultaba moi vantaxoso para a monarquía, pois permitíalle
eludir o esforzo de manter os barcos e as súas tripulacións (García Oro 1994).
Por iso é polo que algúns anos máis tarde volvemos atopar unha nova proposta
respecto diso, en consonancia coa tendencia a descargar o peso da defensa sobre
os sectores mercantís, como principais beneficiarios da seguridade dos mares.
Aínda que o plan do conde de Andrade non chegou a concretarse entón,
o seu proxecto resultaba plenamente acorde coa expansión experimentada pola
política naval no Cantábrico durante a segunda década do século. Un fenómeno
que tivo a súa principal manifestación no recurso á vía marítima para o envío
de tropas españolas a Flandres; en concreto, 4000 homes en 1522 e 6000 en 1527
(Fagel 2001). E a este respecto resulta moi relevante que o porto de partida de
ambas as expedicións fose Santander debido á súa maior dispoñibilidade de
embarcacións e mariñeiros con respecto a Galicia. Por iso no caso galego haberá
que esperar aos anos trinta para que se materialicen iniciativas navais de certa
envergadura. Ben entendido que estas ían desenvolverse de maneira gradual, de
modo que as primeiras noticias dispoñibles se refiren a unha actuación promovida polo alcaide da fortaleza da Coruña, quen mediante unha carta enviada á
corte en 1537 facía saber que «a su costa armó ciertos navíos y echó de la costa
de Galicia veinte y siete navíos de corsarios que había en ella»11.
O carácter limitado da empresa explica que poucos meses despois a coroa
desenvolvese unha política máis decidida, ao impulsar a formación dunha
armada costeira formada por barcos biscaíños e galegos, que estaba comandada
polo conde de Altamira, don Lope Osorio de Moscoso. Ademais, o reino debeu
colaborar economicamente, pois, aínda que a corte enviou diversas cantidades
con este fin, tamén se fixo un repartimento entre as provincias galegas12. Con
todo, ía tratarse dunha experiencia de moi escasa duración, ao redor dun ano,
e cuxa dirección por un nobre galego ía converterse nun importante motivo de
conflito co gobernador, a causa do apresamento dalgúns soldados da armada
ordenado polo representante real fronte ao criterio de Altamira. Un incidente
que provocaría o recurso do primeiro ao Consello de Guerra, mentres que o
conde enviou ao devandito organismo un memorial no que se nomeaba a si
mesmo como «capitán general de la costa de la mar», un cargo inexistente en
Galicia e ben demostrativo das súas pretensións13.
11. AGS, GA, at. 13, f. 68.
12. AGS, GA, at. 13, f. 42.
13. AGS, CC, 231-71.

Por iso é polo que, ao ano seguinte, cando se volveu expor a posibilidade de
formar unha armada en Galicia, o gobernador foi o principal interlocutor da
coroa e o encargado de levar a cabo a maior parte das xestións navais. Entre elas
destacaba a realización de dilixencias para un eventual embargo de navíos nas
costas galegas, empresa sempre difícil ante a tendencia dos patróns a abandonaren os portos en canto se tiñan noticias dunha posible actuación desta índole.
Aínda contando con tal eventualidade, «la relación de las naves y carabelas que
se encontraron en todos los puertos de este reino de Galicia» elaborada polo
gobernador en 1538 resulta reveladora das limitacións que afectaban o comercio
local e os buques que o sostiñan14. Así, nove das 17 embarcacións localizadas
en Galicia atopábanse en Baiona, e o resto repartidas entre os portos de Vigo,
Noia, Muros, Viveiro, Ribadeo e A Coruña. Tamén era Baiona o único dos
portos galegos que contaba con barcos estranxeiros; en concreto, seis carabelas
portuguesas que esperaban cargar sardiña. Outros datos de interese referíanse á
tipoloxía das naves, na súa maior parte naos e carabelas, e á súa tonelaxe, que
oscilaba entre as 100 e as 300 toneladas, salvo unha carraca de 1000 toneladas
rexistrada en Viveiro. Consecuentemente, a maioría resultaban pouco útiles
para servir como buques de guerra, ademais de atopárense carentes de artillaría,
pólvora e municións. A carraca si dispoñía de artillaría, aínda que necesitaba
ser calafateada e provista de aparellos e cables, polo que o representante real
estimaba que sería necesario investir un mínimo de 1500 ducados para utilizala
con fins militares.
Afortunadamente, a tregua de Niza de 1538 puxo fin á terceira guerra con
Francia e fixo innecesarias tales prevencións. Abríase así un período de paz
nas costas galegas, o cal non evitou os receos das autoridades do reino ante un
eventual ataque francés. Foi por iso polo que en outubro de 1541 o gobernador e os alcaldes maiores de Galicia transmitiron aos portos do reino a orde
de incrementaren a súa defensa, facéndoo «lo más disimuladamente que se
pueda», ante a sospeita de «que en Francia debe haber invención o aparejo de
algunas obras de guerra»15. Este temor pronto se revelaría fundado, posto que
a situación de tregua non puido manterse durante moito máis tempo e en 1542
daría comezo o cuarto e último dos enfrontamentos entre Francisco I e Carlos V,
un conflito que estaba destinado a prolongarse ata 1544.

14. AGS, GA, at. 22, f. 56.
15. AGS, GA, at. 22, f. 24.
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Neste contexto produciuse o cesamento de don Juan de Granada como
gobernador de Galicia e deuse paso a un novo titular en febreiro de 1543, don
Álvaro de Mendoza, conde de Castro. Un delegado real de talante resolutivo
que ía desenvolver unha política de crecente presión sobre o reino para lograr
a súa contribución á política imperial16. Ben é verdade que esta estratexia se
revelaría desafortunada desde os seus inicios, como demostra a irritación que
provocou no concello santiagués a súa decisión de non presentarse en persoa
ao xuramento do seu oficio, tal e como determinaban os privilexios da cidade17.
En consonancia con estes antecedentes, os intentos do gobernador de lograr que
as cidades galegas contribuísen á formación dunha nova armada para a defensa
das costas acabaron fracasando ante as reticencias cidadás. Unha resposta que
obrigaría unha vez máis a levar a cabo a iniciativa pola conta da coroa e a maior
escala, de modo que don Álvaro de Bazán recibiu o encargo de organizar unha
frota xuntando «ciertas naves de armada en el reino de Galicia y otros navíos
y zabras en el principado de Asturias, Guipúzcoa, Vizcaya, Cuatro Villas para
que estén y anden de guardia en aquellas costas»18.
Atendendo as súas instrucións, Bazán logrou reunir unha escuadra formada
por 25 navíos, unha frota que sostería un forte enfrontamento coa armada
francesa á altura de Fisterra. Noutra orde de ideas, a súa estancia en Galicia
ía permitirlle verificar a situación defensiva do reino, e por iso en agosto de
1543 enviou á corte un informe da viaxe realizada por terra desde A Coruña a
Laredo visitando os portos e constatando a súa desprotección19. Como ocorrera
con anterioridade, a armada de don Álvaro de Bazán resultou unha iniciativa de carácter temporal, aínda que foi de maior utilidade que as empresas
anteriores, non só pola súa loita contra os franceses, senón tamén porque
a frota acabaría sendo utilizada para o traslado de 3000 homes desde Laredo
aos Países Baixos no mesmo ano de 1543 (Fagel 2001). Ao ano seguinte, a firma
da paz de Crépy con Francia supuxo o inicio dunha nova etapa nas relacións
entre os dous países, o que significou, no caso de Galicia, que o gobernador
16. AGS, GA, at. 24, f.33.
17. As razóns alegadas polo gobernador para non presentarse eran «que había llegado ayer a la noche de camino y
venía mal dispuesto». No caso da Audiencia, acabaría comparecendo uns días máis tarde para xurar ante os oidores
«que guardaría el servicio de S.Magd. y la justicia a las partes que ante él litigaren y no consentiría que los oficiales
de esta real audiencia llevasen dineros de más». Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Concello de
Santiago, Consistorios, 4, f. 22.
18. AGS, GA, at. 23, f. 77.
19. AGS, GA, at. 24, f. 31.

e capitán xeneral debese encargarse da defensa do territorio valéndose dos seus
propios medios. Neste sentido, o falecemento de Francisco I en 1547 e a subida
ao trono de Enrique II non xeraron un gran cambio de situación, aínda que
a partir deste momento se produciu un significativo incremento do corsarismo
galo, como recurso utilizado polo novo rei para acosar a España sen chegar a
unha declaración formal de guerra.
No caso galego, a conxuntura así creada ía coincidir co nomeamento doutro
gobernador, o marqués de Cortes, quen exerceu o cargo entre febreiro de 1548
e novembro de 1553. Por tanto, no seu mandato debeu responder a ese incremento da actividade corsaria francesa, á que tratou de facer fronte recorrendo
á colaboración do reino mediante a reunión de novas xuntas de provincias.
Deste xeito, a contribución á política imperial ía conferir un crecente interese
á convocatoria en asemblea das cidades galegas, outorgando maior regularidade
a ese procedemento impulsado tras a fin das Comunidades. Unha estratexia
cuxos efectos políticos non eran menores, debido a que supoñía o reforzamento das cidades nunha contorna marcadamente señorial. De feito, tamén
neste aspecto o reinado de Carlos V constitúe un claro antecedente da política
seguida por monarcas posteriores e que culminaría a comezos do reinado
de Filipe IV, cando Galicia obtivo o voto nas Cortes a cambio dun donativo
destinado en boa parte á construción dunha armada defensiva, a Escuadra de
Galicia (Saavedra Vázquez 1995).
En tempos do emperador, os resultados desta estratexia serían moito máis
modestos, aínda que non poden ser totalmente esquecidos. De feito, o marqués de Cortes ía lograr a aceptación das cidades galegas reunidas en xuntas
á constitución dunha armada defensiva no verán de 1549. Certo é que se trataba
dunha empresa de reducidas dimensións, pois prevíase formala con tres navíos
e unha dotación de 200 mariñeiros, 100 soldados e 40 oficiais, ademais de tres
pilotos, dous capitáns e un xeneral20.
Esta iniciativa foi aprobada en decembro de 1549 tras unha dura negociación
entre o gobernador e os deputados provinciais, en particular os representantes
de Santiago e Tui, que inicialmente se mostraron contrarios a ela debido ao seu
alto custo, calculado en 2 322 000 marabedís para seis meses. Por iso é polo que
o seu financiamento se fixo mediante unha sisa sobre o comercio de exportación,
tributo que se prevía estender ata marzo de 1551 con posibilidade de prórroga.
Con todo, a finais dese ano, as pretensións da monarquía e do seu represen20. AGS, CR, at. 237/7.
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tante en Galicia eran moito máis ambiciosas, en consonancia co importante
agravamento experimentado polo corsarismo galo na rexión e a súa marcada
debilidade defensiva. Unha situación resumida polo marqués de Cortes cando
sinalou a mala disposición dos portos galegos «según el mal arreglo que en
todos hay y el poco cuidado que los señores de ellos tienen»21. Por este motivo,
non só o gobernador, senón tamén os oidores da Audiencia, solicitaron a axuda
real22, unha apelación xenérica que o marqués de Cortes precisou ao pedir «que
alguna armada de S. Magd. vaya a andar por aquella costa»23. Porén, a resposta
da corte sería a reunión dunha nova xunta de provincias en decembro de 1551,
para tratar sobre a formación dunha frota custeada polo reino, unha armada
de maiores dimensións que a prevista en 1549.
Os debates da devandita reunión ían resultar reveladores, no sentido de
que as cidades galegas se mostraron contrarias á iniciativa argumentando que
sería «más tolerable el maltratamiento del enemigo que el remedio que de la
armada les pudiese seguir»24. O elevado custo da proposta explica este parecer,
que supoñía un duro golpe para a estratexia monárquica; por iso é polo que
a Audiencia Real buscou o apoio ao proxecto dalgúns portos do reino, á marxe da
propia xunta. Unha consulta que se saldou co acordo de Fisterra, Corcubión, Cee,
Muxía e Viveiro, malia que esta aceptación resultaría insuficiente para poñer
en marcha a empresa. Máis aló do seu desenlace, este episodio revela o carácter
aínda embrionario da representación provincial e o intento dos representantes
reais de aproveitaren a situación no seu beneficio. Ben entendido que o outorgar voz ás localidades que se supoñían máis favorables á proposta monárquica
contribuía a erosionar o papel das cidades como capitais de provincia e supoñía
unha estratexia arriscada, como se ía poñer de manifesto pouco tempo despois.
En tales condicións, o estalido da quinta guerra hispano-francesa en 1552
ía situar a Galicia nunha posición moi comprometida desde o punto de vista
defensivo. Dada a limitación de recursos, para facer fronte á situación reiteraríanse medidas xa ensaiadas con anterioridade, como o reforzamento do poder
do gobernador, quen recibiu autorización para mobilizar a poboación necesaria
para a defensa da costa e para provela de capitáns, ademais da capacidade para
21. AGS, GA, at. 42, f. 192.
22. AGS, GA, at. 42, f. 193.
23. AGS, GA, at. 42, f. 254.
24. AGS, GA, at. 42, f. 264. O obxectivo era reunir unha armada de entre 12 e 14 naves, zabras e volanteiros de remo
e 1500 homes, máis a artillaría, municións e alimentos necesarios para o seu mantemento.

nomear un sarxento xeneral encargado da coordinación dos efectivos. A pesar
do establecido nalgunhas disposicións previas, a coroa tamén daba licenza
para o uso de béstas a todos os homes que residisen a menos de tres leguas da
costa25. Como consecuencia de tales medidas, pouco tempo despois nomeouse
a Francisco de Hoyos como sarxento xeneral do reino de Galicia, con orde de
pasar a residir nel ás ordes do marqués de Cortes: «porque es menester vuestra
persona, habilidad y suficiencia para ordenar a la gente de aquel Reyno»26.
A pesar destes avances, o representante real seguía considerando imprescindible mellorar a defensa costeira e con tal obxectivo ía visitar diversos portos
galegos, sinalando as necesidades de fortificación de cada un. Así aconteceu no
caso de Viveiro, onde propoñía a construción dun baluarte para a protección dos
navíos que chegaban á localidade27. Ademais, e para dotar de maior protección
o litoral, o marqués de Cortes volvía expor a necesidade de dispoñer dunha
armada costeira en Galicia, estratexia que supuxo a convocatoria doutra xunta de
provincias. Esta reunión ía resultar tan infrutuosa como as anteriores, de modo
que a nova negativa das cidades galegas ao seu proxecto o levaría a buscar unha
alternativa, recorrendo á iniciativa particular. Así, en maio de 1552 comunicou
á corte que alcanzara un acordo con algúns comerciantes que ofrecían servir
á coroa con 80 000 ducados anuais durante catro anos para o mantemento da
escuadra defensiva, a cambio da concesión de licenzas para comerciaren con
Francia, África e Berbería. Un ofrecemento que tamén sería comunicado ao
reino e cuxos posibles escrúpulos morais, por tratar con inimigos da Coroa, se
tentou contrarrestar recorrendo ao ditame de doutores en teoloxía, dereito civil
e dereito canónico da Universidade de Salamanca28.
En calquera caso, non sería o parecer favorable de tales profesores o que
modificou a disposición das cidades galegas, senón o temor a que os beneficiados polo acordo fosen comerciantes ingleses e portugueses. Por iso non só ao
cabo se mostrarían dispostas a participar na futura compañía comercial, senón
que mesmo se ofreceron a adiantar o importe da primeira anualidade, aínda
que os atrasos sufridos na tramitación da proposta ante a corte acabarían frustrando a operación. En consecuencia, o gobernador debeu promover medidas
alternativas, convocando a reunión dunha nova xunta de provincias para facer
25. AGS, GA, at. 48, f. 104.
26. AGS, GA, at. 47, f. 30.
27. AGS, GA, at. 59, f. 194.
28. AGS, GA, at. 47, f. 34.
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fronte «a la necesidad que aquí hay en los puertos de mar de guardia y defensa
[…] y especialmente en La Coruña por estar por la mar tan a mano de Francia»29.
Como resultado desta reunión, o reino ía acordar o establecemento dunha sisa
xeral sobre os produtos de exportación por mar e terra durante dous anos, cuxo
importe se destinaba nas súas dúas terceiras partes á fortificación da Coruña e
no terzo restante ao pago de capitáns e xente de guerra que debían establecerse
na costa30. Ademais, para facer fronte á situación mentres se tramitaba a sisa,
os principais portos acordaban formar unha pequena armada de 12 volantes
e zabras para a protección do litoral, apremados pola insistencia do gobernador
e o seu parecer de que «en esto no hay a qué esperar»31.
Con todo, a devandita frota, polas súas reducidas dimensións, non librou o
reino de posibles ataques, como se puxo de manifesto o 27 de outubro de 1552,
cando atacou Bares unha escuadra francesa formada por tres navíos grandes,
tres pataches e unha galeota ben artillados32. Ademais, a concesión da sisa ía
ser orixe dun importante conflito entre as cidades cabezas de provincia e localidades como Viveiro e Baiona, que se opoñían á concesión do tributo aducindo
que eles non foran consultados respecto diso. A súa apelación ao Consello Real
e o feito de que fose admitida a trámite sería ocasión para que a cidade da Coruña
protestase argumentando que a sisa era «tan poca cantidad que ninguno con
razón puede agraviarse»33. A pesar de tal afirmación, outras localidades como
Ribadeo ou Vigo tamén acudiron ao Consello, en consonancia coa capacidade
decisoria que lles recoñecera a Real Audiencia o ano anterior. Unha situación
que ía provocar a airada resposta das capitais provinciais, ante o risco de que
os acordos das cidades en xuntas de provincia fosen permanentemente cuestionados. Aínda que ao cabo a sisa acabou adiándose e a súa cobranza se faría
efectiva a partir de febreiro de 1553, o desenlace deste episodio volvía evidenciar
os importantes efectos políticos derivados do incremento das demandas militares por parte da coroa, e a condición deste reinado como etapa de ensaio de
posibles respostas por parte do reino.
29. AGS, GA, at. 47, f. 215.
30. AGS, GA, at. 47, f. 46.
31. AGS, GA, at. 47, f. 51.
32. Segundo a información proporcionada por algúns baleeiros biscaíños que chegaran aos portos galegos nos días
anteriores, a frota procedía de San Juan de Luz, levaba unha tropa de 400 homes e tiña como destino «yr a las naves
de Yndias para hacer el daño que pudiere». AGS, GA, at. 47, f. 224.
33. AGS, GA, at. 49, f. 106.

Nun principio, esta presión monárquica estaba dirixida a reforzar a autodefensa do territorio nun momento en que a contribución de Galicia á política
imperial era escasa. Malia todo, nestes anos iniciais da década dos cincuenta
comezaban a percibirse algúns signos de cambio. O primeiro indicador do novo
estado de cousas sería o plan que o alcaide da fortaleza da Coruña, don Diego
López de Viveiro, enviou ao entón príncipe Filipe o 20 de xuño de 1552. Tratábase dunha proposta ambiciosa, destinada a formar unha armada na Coruña
para atacar Bretaña, o que supoñía converter a Galicia en base dunha nova
estratexia de carácter ofensivo. Segundo os seus cálculos, a frota debía estar
composta por 12 galeóns (dous de 500 toneladas, dous de 400 e os oito restantes
de 200 toneladas), ademais de 40 zabras de entre 80 e 100 toneladas. Para cubrir
as súas necesidades de homes, considerábase unha cifra de 6000 soldados e
3000 mariñeiros, o que elevaba o custo da iniciativa a 40 000 ducados ao mes34.
Aínda que esta empresa non chegou a poñerse en práctica, a súa mera
formulación resulta de grande interese, no sentido de que viña demostrar as
posibilidades militares que a posición xeográfica outorgaba a Galicia nunha
política imperial cada vez máis centrada na contorna da canle da Mancha. En
consonancia con esta realidade, dous anos máis tarde ía producirse un episodio
revelador da nova situación: a viaxe do príncipe Filipe a Inglaterra, para casar
con María Tudor, nunha frota que saíu do porto da Coruña. Tratábase dunha
decisión xustificada pola crecente inseguridade do Cantábrico, como poñía de
manifesto o abandono da ruta marítima do camiño de Flandres en beneficio
do camiño terrestre a partir de 1549 (Fagel 2001). Con todo, a elección do porto
coruñés supoñía tamén o recoñecemento da capacidade militar da praza, unha
circunstancia que cobraría o seu verdadeiro valor nas últimas décadas do século
e que xogaría en detrimento de Laredo ou Santander.
A documentación xerada por esa expedición a Inglaterra ofrece grande interese, dado que demostra o temor que seguían suscitando os corsarios franceses
que navegaban pola zona. De feito, as autoridades militares encargadas da
operación non só utilizaron os mercadores que chegaban a Galicia como fonte
de información dos posibles movementos dos navíos galos, senón que chegaron
a preguntar ao príncipe se «conviene [enviasen] alguna zabra a tomar lengua»35.
A necesidade de garantir a seguridade da empresa explica a formación dunha
frota considerable, integrada por navíos vascos e andaluces e dotada de tropas
34. AGS, GA, at. 47, f. 198.
35. AGS, GA, at. 55, f. 100.
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de infantaría levantada en Castela36. Ademais, chegouse a expor a posibilidade
de trasladar ao porto galego algunhas compañías de soldados vellos que estaban
destinados no Piamonte ou en Navarra37.
Estas previsións constitúen un claro antecedente da política seguida con
motivo das grandes expedicións que sairían de Galicia en tempos de Filipe II.
O mesmo cabe dicir dalgunhas outras das decisións adoptadas en 1554, sobre
todo en materia de abastecemento. Así, para a organización do avituallamento
ía trasladarse á capital coruñesa don Bernardino de Mendoza, provedor xeral
da armada e capitán xeneral das galeras de España38. El sería o encargado de
coordinar os envíos de biscoito desde Andalucía, pólvora desde Burgos e chumbo
desde Bilbao, dado o enorme esforzo loxístico derivado de empresas navais de
tal envergadura. Ademais, esta expedición tamén fixo evidentes algúns dos problemas estruturais que ían afectar a armada española en diante, en particular
as dificultades atopadas para dispoñer de suficiente mariñeiría39.
Polo que se refire a Galicia, as circunstancias que rodearon os preparativos
da armada de 1554 ofrecen outras informacións de grande interese. Así, a
decisión de trasladar a Ferrol os barcos chegados a Galicia desde Andalucía,
«por no tener muchos días tantas naves y gente junta en un puerto»40, constitúe un claro testemuño do recoñecemento da calidade do porto ferrolán e
un preludio da complementariedade entre os portos da Coruña e Ferrol que
ía poñerse de manifesto na década de 1590 (Saavedra 1987). Noutra orde de
ideas, os preparativos da xornada que debían facer o príncipe e o seu séquito
desde Castela virían incidir na dificultade das comunicacións e os problemas
de abastecemento aos que terían que facer fronte ao longo da ruta galega.
De feito, mentres os responsables do avituallamento eloxiaban a abundancia
de provisións nas comarcas de Astorga e O Bierzo, tamén se facían eco das
dificultades expostas unha vez que entraban en Galicia, de modo que entre
os lugares do Hospital e Triacastela sinalaban a existencia de «dos lugares
pobres», mentres describían o itinerario entre Triacastela e Sarria como un
tramo de «quatro leguas, en el medio hay algunos lugares que tendrán alguna
36. AGS, GA, at. 55, ff. 96 e 184.
37. AGS, GA, at. 55, f. 40.
38. AGS, GA, at. 55, f. 193.
39. Segundo se informaba ao príncipe Filipe, os patróns tiñan problemas para tripular as súas naves: «porque no
encuentran la gente por el sueldo que Vuestra Alteza manda dar». AGS, GA, at. 55, f. 42.
40. AGS, GA, at. 55, f. 103.

provisión»41. Só as cidades de Santiago e A Coruña escapaban a esta imaxe
de limitacións, pola súa abundancia en viño, carne e peixe, aínda que esta
subministración fose posible pola requisa de alimentos efectuada previamente
nas súas respectivas comarcas.
En definitiva, aínda que será na década de 1580 cando as grandes expedicións
navais cobren auténtica importancia en Galicia, estes precedentes de época
carolina non só demostrarían as potencialidades do reino en materia militar,
senón tamén a importancia que tivo este reinado para a posta en marcha dunha
política cada vez máis activa neste terreo.
◆◆

Conclusións

A proclamación de Carlos de Gante como rei de Castela e Aragón en 1516 e a
súa elección como cabeza do Imperio Xermánico en 1519 supuxeron o inicio
dunha nova etapa na historia de España, un período marcado polas enormes
dimensións dos dominios hispánicos e os problemas inherentes á súa xestión
e control. No ámbito da coroa de Castela, esta nova realidade provocaría o
xurdimento de crecentes tensións que ían culminar no estalido do movemento
comuneiro. E, aínda que Galicia non tivese gran presenza na devandita rebelión, si a ía ter como escenario da reunión das Cortes que a precederon e como
espazo afectado pola nova política monárquica.
Neste sentido, a crecente importancia estratéxica do reino como fronteira do
imperio ía esixir a intensificación dalgunhas das medidas xa establecidas en
tempos dos Reis Católicos, entre as que destacarían o reforzamento da autoridade do gobernador, o control da aristocracia ou o robustecemento do sistema
defensivo. Pero as continuas guerras do emperador tamén obrigaron á posta en
marcha de novas estratexias, que ían converterse en preludio das desenvolvidas
ao longo dos dous séculos seguintes.
Así, xunto a disposicións estritamente defensivas, como as referidas á fortificación dos principais núcleos costeiros, neste reinado asístese tamén a unha
potenciación do papel político das cidades como capitais provinciais. Unha
situación que trataba de facilitar as xestións das autoridades monárquicas, pero
ao mesmo tempo reflectía o temor a un posible reforzamento da nobreza, que
xa dera conta do seu perigo con ocasión da Asemblea de Melide. En consecuencia, as novas relacións establecidas entre o rei e o reino tras a derrota das
41. AGS, GA, at. 55, f. 184.
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Comunidades ían converter as xuntas de provincia nun mecanismo utilizado
de maneira crecente para obter a colaboración de Galicia non só en materia
fiscal, senón tamén militar. A dita contribución ía orientarse nun dobre sentido: a demanda de tropas galegas para loitaren nas campañas da monarquía
e os intentos de reunir armadas para protexer o litoral das acometidas dos
corsarios franceses. Aínda que ningunha das dúas iniciativas era totalmente
nova, as crecentes necesidades da política imperial redobraron o seu interese
e explican os esforzos do gobernador galego para lograr o apoio do reino ás súas
propostas. Ben entendido que as achegas galegas en ambos os terreos serían
moi limitadas, dado que durante este período os espazos meseteños e andaluces seguirían sendo os principais territorios de recrutamento da monarquía, e
os portos vascos e cantábricos, as bases da estratexia naval da coroa.
Con todo, na etapa final do reinado comezaron a facerse visibles os primeiros
signos de cambio, como revelan a proposta remitida á corte en 1552 polo alcaide
da fortaleza da Coruña para enviar unha expedición contra Bretaña desde
esta cidade ou a armada que dous anos máis tarde saíu do porto herculino co
obxectivo de trasladar o príncipe Filipe a Inglaterra. Aínda que a primeira das
iniciativas non chegou a callar, o éxito da segunda sería un elemento de gran
relevancia de cara ao futuro. Neste sentido, a presenza do herdeiro do trono en
Galicia permitiulle comprobar a potencialidade do porto coruñés como lugar de
formación de armadas e a importancia da súa posición xeográfica no contexto
da política hispano-inglesa. Unha circunstancia que alcanzaría o seu principal
valor nas décadas finais do século e que viña demostrar a relevancia do reinado
de Carlos V neste terreo. Desde ese punto de vista, o período carolino pode
considerarse como o primeiro paso dunha política que outorgaría crecente
presenza a Galicia no escenario internacional, unha realidade chamada a ter
importantes efectos sobre a vida do reino e o equilibrio dos poderes territoriais.

María del Carmen Saavedra Vázquez

Referencias bibliográficas

Bouza, Fernando (2010): «La configuración de la Monarquía hispánica», en
David García Hernán (ed.), La historia sin complejos: la nueva visión del Imperio
Español, Madrid, Actas, 70-78.
Chaunu, Pierre (1976): La España de Carlos V, Barcelona, Península.
Eiras, Antonio (1995): «Las Juntas del Reino de Galicia: orígenes y proceso de
institucionalización», Obradoiro de Historia Moderna, 4, 115-182.
Eiras, Antonio (2000): «Carlos V. El precio del Imperio», en Antonio Eiras
Roel (coord.), El Reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V, Santiago
de Compostela, Xunta de Galicia, 23-64.
Elliott, John H. (2001): «Monarquía compuesta y monarquía universal en la
época de Carlos V», en Francisco Sánchez-Montes / Juan Luis Castellano
(coords.), Carlos V. Europeísmo y universalidad, volume 5, Granada, Sociedad
Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 699-710.
Fagel, Raymond (2001): «El camino español por mar. Los soldados españoles en
los Países Bajos durante la época de Carlos V», en José Martínez Millán
(coord.), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), volume
I, Madrid, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios
de Felipe II y Carlos V, 363-376.
Fernández Albaladejo, Pablo (1992): Fragmentos de Monarquía: trabajos de historia
política, Madrid, Alianza.
Fernández Álvarez, Manuel (1966): Política mundial de Carlos V y Felipe II, Madrid,
CSIC, Escuela de Historia Moderna.
Fernández Álvarez, Manuel (1999): Carlos V, el césar y el hombre, Madrid, Espasa.
Fernández Vega, Laura (1982): La Real Audiencia de Galicia: órgano de gobierno en el
Antiguo Régimen (1480-1808), A Coruña, Deputación Provincial.

A unha voz na metade do reino

◆◆

195

A unha voz na metade do reino

Carlos V: monarca e emperador. Consecuencias políticas da guerra das Comunidades

196

García Oro, José (1987): Galicia en los siglos xiv y xv, A Coruña, Fundación Pedro
Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.
García Oro, José (1994): Don Fernando de Andrade, conde de Villalba (1477-1540), Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.
Gil Pujol, Xavier (1991): «Centralismo e Localismo? Sobre as Relações Políticas
e Culturais entre Capital e Territórios nas Monarquías Europeias dos
Séculos xvi e xvii», Penélope: Revista de História e Ciências Sociais, 6, 119-144.
Herrero, Manuel (2015): «Paz, razón de estado y diplomacia en la Europa de
Westfalia. Los límites del triunfo del sistema de soberanía plena y la
persistencia de los modelos policéntricos (1648-1713)», Estudis: Revista de
Historia Moderna, 41, 43-65.
Pérez, Joseph (1977): La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Madrid,
Siglo XXI.
Saavedra Vázquez, María del Carmen (1987): «Ferrol a finales del siglo xvi:
actividad militar y desarrollo económico», Estudios Mindonienses, 3, 265-281.
Saavedra Vázquez, María del Carmen (1995): «Las Juntas del Reino en la época
de Olivares (1621-1643). III. La Escuadra de Galicia», en Antonio Eiras
Roel (coord.), Actas de las Juntas del Reino de Galicia, volume V, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 61-83.
Saavedra Vázquez, María del Carmen (1999): «Galicia al servicio de la política
imperial: levas y armadas en el transcurso del siglo xvi», Semata: Ciencias
Sociais e Humanidades, 11, 115-134.
Saavedra Vázquez, María del Carmen (2000): «Los gobernadores y capitanes
generales de Galicia», en Antonio Eiras Roel (coord.), El Reino de Galicia en la época del Emperador Carlos V, Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 65-97.

Saavedra Vázquez, María del Carmen (2005): «Isabel I y Galicia: la pacificación
del reino y su contribución a la política monárquica», en María Victoria
López-Cordón / Gloria Franco (coords.), Actas de la VIII Reunión Científica
de la Fundación Española de Historia Moderna, volume 1: La reina Isabel y las
reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica, Madrid, Fundación
Española de Historia Moderna, 257-274.

A unha voz na metade do reino

María del Carmen Saavedra Vázquez

197

Pontevea
(Teo)

O territorio

A Galicia de principios do xvi:
situación xeral do país, vías de
comunicación, rede e xerarquía
urbana
Hortensio Sobrado Correa
Universidade de Santiago de Compostela
DOI: 10.17075/vmrxm.2021.008

A unha voz na metade do reino

A

Galicia de comezos do século xvi presenta elementos de continuidade
con respecto á Baixa Idade Media, pero tamén algunhas novidades que a
orientan cara aos tempos modernos. Tras unha serie de desordes e revoltas
de carácter antifiscal e antiseñorial, en 1520 as reivindicacións da Asemblea de
Melide dan conta das urxencias que apreman a Galicia e fican como testemuño
dos intentos dos señores, cidades e vilas do reino de ofrecerlle apoio ao rei e
facer valer a súa voz nun tempo de especiais mudanzas históricas.
A firme implantación desde fins do xv do poder real contribuiría a fraguar
unha serie de reaxustes no ámbito político, social, económico, cultural e, polo
tanto, na situación xeral do país. O control e sometemento da alta nobreza, que
comeza a abandonar terras galegas e se transforma entre 1480 e 1522 en cortesá,
terá algunhas implicacións na articulación política e social do reino. A ausencia
física da aristocracia estimula o ascenso social da fidalguía desde comezos do xvi,
que acabará por converterse no grupo reitor da sociedade galega, compartindo
poder coa Igrexa, que tamén ve reforzado o seu papel. Igualmente, a reforma
do clero regular, impulsada polos Reis Católicos e continuada por Carlos V,
provocou unha reordenación do mapa monástico, no que desaparecen moitos
pequenos cenobios e perden independencia os que sobreviven, ao decidir incorporalos —non sen unha férrea oposición— ás congregacións castelás beneditinas
e do Císter. Estas observancias acabarían por inaugurar un novo modelo de
mosteiro, grande, disciplinado e centralizado, restaurando a vida comunitaria
humana e relixiosamente, así como as facendas monásticas (García Oro 1987:
433-452; García e Portela 2008).
Tanto as reformas políticas como a monástica contribuíron á castelanización
das clases dominantes —clero e nobreza— e, por conseguinte, ao declinar da cultura galega escrita. No novo contexto político, entre a segunda metade do xv e o
primeiro terzo do xvi, prodúcese un progresivo abandono do galego como lingua
escrita, e acentúase o seu uso oral e popular a medida que a Administración
periférica civil e eclesiástica creada pola monarquía pasou a ser exclusivamente
en castelán (Ferro 1987; Mariño Paz 1998; Monteagudo 1999). Nos albores da
Idade Moderna tamén cabe destacar os primeiros pasos da cultura humanista
en Galicia, con figuras como Alonso III de Fonseca, que deixou a súa pegada
cultural, especialmente na cidade de Compostela.
Desde o asentamento dos Reis Católicos e o seu programa de ordenación
institucional, a presenza e control da coroa nas cidades intensificase, aspiración que terá continuidade no reinado do emperador. O destacado aumento
do valor das alcabalas a partir de 1480 é un reflexo da afirmación do poder

203

A unha voz na metade do reino

A Galicia de principios do xvi

real así como da expansión das economías urbanas (Saavedra 1993: 58). Para
os monarcas o mundo urbano tiña unha importancia estratéxica, en canto
fonte de rendas para a facenda real e instrumento para controlar o resto do
territorio, fragmentado e señorializado. Por iso, buscando un soporte político,
a monarquía trata de atraer os concellos urbanos, renovando o apoio real e
concedendo novos privilexios. Neste contexto, as Cortes de 1520 de Santiago e
A Coruña ofrecen o broche deste regalismo que a coroa de Castela estimaba
nunha terra de señorío. Tampouco hai que esquecer o impacto social que tivo
a Real Audiencia, tribunal de xustiza, pero tamén órgano de goberno, que
devolveu ao seu lugar de orixe o papel arbitral da monarquía.
◆◆
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1. A imaxe de Galicia e dos galegos

A principios do xvi, aínda que Galicia era un reino da coroa de Castela, debido
á súa difícil orografía e ás malas comunicacións coa meseta, considerábase un
territorio hostil e recóndito, afastado e periférico, pouco coñecido e case inaccesible debido ás barreiras naturais. Tamén chamaba a atención a impresión
de espazo salvaxe, montesío e agreste, no que proliferaban grandes soutos, carballeiras e montes, realidade que non pasou inadvertida para Hernando Colón
na súa Descripción y cosmografía de España (1517-1523), no que afirmaba que de Vigo
ao Porriño había tres leguas de montes e castiñeiros; de Viveiro a Mondoñedo,
cinco leguas de castiñeiros, e arredor de Lugo e de Vilalba a Castro de Rei,
grandes carballeiras (Ruiz Almansa 1948: 33-41).
Para moitos, Galicia era terra incógnita, marxinal, pobre e bárbara. Un territorio poboado de xentes «recias e feroçes» e de ruda e sucia aparencia, segundo
o resto dos españois e estranxeiros que o visitaban. Relatos de viaxeiros como
os do nobre bohemio e polaco León de Rosmithal (1466) e Nicolás de Poielovo
(1484), do doutor tirolés Xerome Münzer (1494) ou do monxe francés Claude de
Bronseval (1532) coinciden en queixarse dos pésimos camiños e do deplorable
aloxamento, así como da inmundicia dos galegos, tachados de xente porcalleira,
parva e groseira (García Mercadal 1917; Garrido 1994: 27-80; Bodelón 2011: 64-72).
A finais do século xv, unha vez sufocada a oposición no reino e domada
a súa terra, os galegos comezaron a ser vistos como persoas teimudas, pobres
e analfabetas. Aínda que ás veces contraditoria, entre a loanza e o desprezo, a
imaxe estereotipada e os arquetipos dos galegos, con acusados matices negativos,
estendéronse desde mediados do xvi en ambientes políticos e culturais, e chegou á súa culminación na literatura do Século de Ouro español coa reiterada

xenreira de autores como Cervantes, Góngora, Lope de Vega, Tirso ou Calderón (Herrero 1928; Teijeiro 1996). No entanto, xa nos inicios do xvi, o xermolo
destes prexuízos parece estarse xestando, e a burla e caricatura dos galegos
comezarían a pasar da tradición oral, desde proverbios, refráns e contos, a obras
literarias e teatros. Na súa Crónica burlesca del emperador Carlos V (1529), Francés
de Zúñiga ridiculiza os galegos, que cualifica de pouco pacientes e preiteantes
(Caramés 1993: 93-114 e 122). Na década de 1520, parece que xa existía en Portugal
o tópico literario do galego presente desde finais do xv en Castela. O dramaturgo
e poeta portugués Gil Vicente (1465-1536) incluíu, entre 1511 e 1527, en varias
pezas teatrais representadas ante a corte de Lisboa —Nau d´Amores, Romagem dos
Agravados, Clérigo da Beira ou Auto das Fadas— a presenza satírica de estereotipos
de galegos, identificándoos como menciñeiros, persoas ambiciosas, simples ou
baixo a metonimia dun animal (burro) (Navas 2007). Actitude que forma parte
da desvalorización dos españois presente no teatro de Gil Vicente, cualificados
de salvaxes, mesquiños e gaioleiros, e que seguramente poida corresponder
á visión despectiva e á desconfianza que o dramaturgo e os seus contemporáneos portugueses tiñan deles (Roig 1994). En 1572 o poeta Camões inclúe en
Os Lusíadas un ferinte verso tachando de sórdidos os galegos que, case dous
séculos despois, frei Martín Sarmiento lle reprochará duramente na súa inédita
Obra de 660 pliegos (1762-1766).
A campaña de descrédito xurdida na corte contra a posición de privilexio
defendida pola nobreza galega, así como as peculiaridades culturais, lingüísticas
e a pertenza dos emigrantes galegos aos estratos sociais máis baixos, ocupando
oficios viles, quizais poida explicar a reiterada visión pexorativa de Galicia e dos
galegos, que chegan a ser identificados como os habitantes dun país chuvioso,
pobre e inculto, unha lameira onde habitan xentes groseiras, cun aspecto basto
e miserable, a miúdo desleais e mentireiros, inconstantes no seu traballo e con
propensión a apoderarse do alleo (Barreiro Fernández 1988; Teijeiro 1996).
Debido ao menosprezo en que se tiña a Galicia e ao descrédito en que caera,
coa pretensión de mellorar a súa deteriorada imaxe e de reivindicar os seus
valores e os dos galegos, ao longo dos séculos xvi e xvii varios autores tentarían
dar a coñecer as grandezas do país, exaltando os «milagres», «marabillas»
e «cousas notables» que posuía o reino. Así, o bacharel Olea, quen estivera
varios anos en Monterrei ao servizo da casa de Altamira, e logo en Monforte
como preceptor dos fillos do conde de Lemos, cara a 1536 destaca Las cosas notables
que ai en el Reino de Galizia (Filgueira 1947; Pensado 1992: 327). En 1550 o licenciado Molina, mindoniense de adopción, publica a Descripción del Reyno de Galicia
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y de las cosas notables del, verdadeira vindicación da nosa terra fronte ao desprezo
e descoñecemento secular a que fora sometida.
A principios do xvii, cos seus escritos, o conde de Gondomar, don Diego
Sarmiento de Acuña, e o seu círculo cultural ou o conde de Lemos, don Pedro
Fernández de Castro, tamén reaccionaban en defensa de Galicia (Saavedra
2010: 288-298). Textos literarios como Tragedias de amor (1607), de Juan de Arce
Solorzeno, ou El búho gallego (1620), atribuído ao conde de Lemos, e obras de
carácter apoloxético como o borrador da Corónica grande del Reino de Galicia (1604),
de frei Atanasio de Lobera, e as tamén manuscritas Verdadera descripción del Reyno
de Galicia (1615), de Hernando Ojea, As Galegadas (1616), de Gregorio Lobariñas
Feijoo, ou a Historia de Galicia, dos irmáns Fernández de Boán (1646), seguirán
dignificando o reino e facendo loanzas das súas marabillas (Vigo 2005; Bouza
2009; Irigoyen, 2013).

206
◆◆

2. Os camiños e as vías de comunicación

Historicamente Galicia caracterízase polo illamento que o relevo impuxo ao seu
territorio. A principios do xvi a rede viaria galega presentaba graves problemas
derivados tanto das deficiencias dos roteiros interrexionais, como da escaseza
de saídas cara a Castela. O mal estado dos camiños para a circulación de persoas e de mercadorías era unha constante ao longo e ancho do territorio galego.
A maior parte da rede estaba composta por vías sen ningún tipo de pavimentación, simples camiños de ferradura, estreitos e costaneiros, polos que transitaban as recuas dos arrieiros, que en época de choivas eran case intransitables
e perigosos (Uriol 1990: 152; Nárdiz 1992).
A comezos da Idade Moderna, en Galicia primaba un sistema de comunicacións terrestres de herdanza medieval, que conservaba boa parte das
características da antiga rede de calzadas, na que persistían os grandes eixes
triangulares de Santiago-Lugo-Ourense, de Santiago-Lugo-A Coruña e Betanzos e o eixe norte-sur entre A Coruña e Tui (Ferreira 1988), esquema que
apenas mudou ao longo do xvi, segundo reflicten os Repertorios de camiños
de Villuga (1546) e Meneses (1576). Á beira destas vías principais que unían
as cidades e vilas máis importantes do reino, existía unha extensa rede de
pequenos camiños e carreiros —moitos deles, simples corredoiras—, que
comunicaban aldeas e parroquias contiguas para satisfacer as necesidades de
tránsito dos campesiños, sobre todo o acceso ás terras de labor. O Camiño
de Santiago era unha das vías de comunicación por excelencia desde o leste.

Fig. 1. Repertorio de todos
los caminos de España de
Pero Juan Villuga (1546).
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Precisamente, a súa centralidade xeográfica e o feito de estar ben comunicada
pola principal ruta xacobea a Compostela explican que a vila de Melide fose
sede da asemblea de 1520.
Na época, a construción ou reparación de camiños recaía en gran medida nos
veciños, o que xeraba certa conflitividade, que a miúdo se dirimía en preitos, como
o que enfronta en 1513 á xustiza e rexemento de Ferrol co procurador xeral de
Pontedeume sobre a fábrica dun camiño1, ou en 1525 aos veciños de Castrelo cos
do concello do Navallo (Riós. Ourense) sobre composición de camiños2, que serían
unha constante ao longo de toda a Idade Moderna (Sobrado 2008: 312).
Moitas pontes presentaban unha estrutura de madeira ou ben piares de pedra
que sostiñan unha pasarela lígnea (Gómez 2020), polo que a miúdo se atopaban
en mal estado e en perigo de derrubamento, tendo que cruzar os ríos por vaos
ou barcas e pontóns, almadías montadas sobre cascos de botes que permitían o
paso de mulas e animais (Ferreira 1981: 69). Así, en 1506 o procurador de Bouzas
informaba de que a ponte de Sárdoma, situada na xurisdición da vila de Vigo,
no camiño real de Baiona, «con las avenidas avia mas de quatro o çinco años
1. Arquivo do Reino de Galicia (ARG), Veciños, 10313/56.
2. ARG, Veciños, 8293/44.
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que avia caydo un medio arco y en ella avia puestos unos palos y se pasaba con
mucho peligro»3 (García e Portela 1995: 51).
O tránsito de mercadorías tamén chocaba cunha serie de barreiras legais
ou institucionais, tales como aduanas interiores e peaxes, así como dereitos
de paso e tránsito en camiños, pontes, ríos ou pasos de montaña, en mans dos
concellos ou de representantes dos estamentos privilexiados, que debían sortearse e pagarse. Desde os albores dos tempos modernos houbo varios intentos
por parte das autoridades de regular e de limitar as exaccións que, de forma
moitas veces arbitraria, gravaban o tránsito de persoas e de mercadorías, ou
a entrada nas cidades a través de dereitos de portádego e pontádego, ou de
barcaxe para vadear os ríos (Sobrado 2008: 317). Con todo, na práctica estas
disposicións víanse, en moitos casos, anuladas pola imposibilidade da súa aplicación e pola incapacidade para esixir o seu cumprimento. Ademais, o feito de
que este tipo de exaccións fosen necesarias para a conservación dunha parte
importante da infraestrutura viaria fai que as peaxes manteñan a súa vixencia durante longo tempo, como unha transcendental fonte de financiamento
(Moreno 1994: 102-178).
A orografía montañosa e as malas comunicacións co exterior, con ausencia de
camiños terrestres axeitados de longo percorrido, causaban desconexión co centro
político-administrativo da monarquía, e limitaban a articulación dos mercados
e o tráfico comercial, cuxo groso da actividade se desenvolvía por vía marítima.
◆◆

3. O territorio e a poboación

Nas primeiras décadas do xvi o territorio galego articulábase ao redor da división nunha serie de unidades administrativas froito das necesidades fiscais,
militares e políticas da monarquía. En primeiro lugar organizábase en cinco
provincias, dúas delas dobres4. A de Santiago, que incluía a que logo se convertería na provincia de Tui, a da Coruña-Betanzos, aínda unidas, e as de Ourense,
Mondoñedo e Lugo. O chamado Censo de peiteiros de 1528, elaborado para
un repartimento do servizo entre 1527-1536, distribuía a poboación nas «çinco

3. Consérvase a ortografía orixinal da documentación transcrita.
4. Segundo a documentación das Xuntas do Reino, en 1533 Galicia tiña cinco provincias. En 1552 xa aparecen referencias á existencia de sete provincias, despois da separación das de Santiago-Tui e A Coruña-Betanzos (Fernández
Vega 1982: 350-352).

prouinçias del reyno de Galizia»5, así como en 911 partidos, cuxa organización
varía con respecto á división eclesiástica ou señorial (táboa 1).
Nesa época, por debaixo da división provincial, a poboación galega organizábase en diversos tipos de demarcacións territoriais de carácter eclesial
e civil, fundamentalmente en varias decenas de miles de pequenas aldeas, en
algo máis de 3500 parroquias, e varios centos de xurisdicións e coutos, que se
subdividían a miúdo en partidos ou comunidades fiscais, circunscricións que
podían ou non coincidir coa parroquia. Con todo, Galicia seguía caracterizándose
por unha organización do territorio de orixe medieval, que mantiña os vellos
marcos político-administrativos, asentados sobre a fragmentación do territorio
nun complexo e irregular mapa xurisdicional que apenas variaría nos séculos
seguintes, cun predominio das xurisdicións señoriais sobre as de reguengo, estas
últimas con escasa importancia (Saavedra 2003b: 72; Castro 2019).
Debido á escaseza, deficiencias e falta de fiabilidade das fontes fiscais da
época, é moi difícil facer unha estimación da poboación que podería ter Galicia
a principios do xvi. As descricións cualitativas dos viaxeiros que a cruzaron
nese tempo ofrecen a imaxe dunha rexión agreste, montañosa e despoboada,
na que moitos dos seus naturais vivían «distintos e apartados», nun mundo
predominantemente rural, cunha gran dispersión dos seus núcleos de hábitat,
espallados en múltiples aldeas e lugares, e aínda con moitos casares «yermos y
despoblados» e cidades «flacas de hombres». Así, Münzer (1494) ou Bronseval
(1532) describen unha terra pouco habitada, afirman percorrer boa parte do
país sen atopar ningunha poboación e sorprenderse polo pequeno tamaño das
escasas vilas e cidades (Garrido 1994: 57; Bodelón 2011: 64-72).
Máis complicado resulta cuantificar o volume aproximado da poboación
galega e a súa repartición territorial nun momento tan cedo da Idade Moderna.
Algúns recontos de poboación elaborados con fins fiscais ofrecen datos sobre
o número de veciños peiteiros; con todo, dadas as serias dúbidas que inspiran,
é moi arriscado conceder excesiva confianza aos seus datos (Eiras 1975; Gelabert 1980; Saavedra 1987). A veciñanza de 1527 recolle para Galicia unha cifra
global de 60 333 veciños peiteiros, 2746 deles pobres. Evidentemente, habería
que engadir no cómputo os exentos, que non pagan o servizo. Introducindo
a oportuna corrección, extrapolando as proporcións de fidalgos e eclesiásticos do censo de 1591, algúns autores avaliaron a poboación total en arredor
5. Archivo General de Simancas (AGS), Contadurías Generales (CG), atado 768. Para algúns autores os datos do dito
reconto de poboación corresponderían a 1533 (Gelabert 1982: 37).
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duns 315 000-330 000 habitantes (Ruiz 1967: 189-202; Molinié-Bertrand 1985: 71).
Pero estas cifras son simplemente estimativas e pouco precisas.
A veciñanza de 1527 ofrécenos algunhas pistas sobre a repartición territorial da
poboación (táboa 1). En Mondoñedo, a visita pastoral de 1510 reflicte un mundo
aínda moi baleiro, cunhas densidades de poboación baixas, de 10 habitantes por
quilómetro cadrado (Saavedra 2000: 478), similares ás que suxiren os datos de
1527 para o conxunto de Galicia, de arredor de 12 habitantes/km2. A maioría
dos seus 911 partidos caracterizábanse pola débil poboación, xa que o 86 % ten
menos de 100 veciños e o 53,6 % por debaixo de 50.
Táboa 1. A veciñanza do reino de Galicia en 1527

%

Partidos
+100
veciños

%

Partidos
50-100
veciños

%

Partidos
-50 veciños

%

Total

15,7

100

37,3

126

47,0

268

19,0

94

66,4

137

Provincias

Veciños

Santiago-Tui

19.184

31,8

42

8.301

13,7

16

10,2

27

A Coruña-Betanzos

4.202

7,0

7

7,5

16

17,2

70

75,3

93

Ourense

Mondoñedo

12.476

20,7

14

7,7

69

37,9

99

54,4

182

Lugo

16.170

26,8

49

21,2

82

35,5

100

43,3

231

60.333

100,0

128

14,0

294

32,3

489

53,6

911

AGS, CG, atado 768

En liñas xerais pódese sinalar que, ao comezo dos tempos modernos, a Galicia
occidental tiña unha ocupación humana lixeiramente superior á interior. A antiga
provincia de Santiago-Tui acollía case o 32 % da poboación total, cun 25,5 % e 6,3 %
respectivamente. Nas terras de Santiago, a franxa costeira meridional, que vai desde
Cangas a Rianxo, era a zona máis poboada, con localidades con máis de 100 veciños
como Pontevedra, Cangas, Marín, Cambados ou Vilanova de Arousa. Por baixo estaba
o sector costeiro setentrional, desde Rianxo a Malpica, salpicado de numerosas vilas
pesqueiras (Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal, Cee, Fisterra, Muxía, Corcubión,
Laxe, Malpica), cunha media de 40 a 100 fogos. O que máis tarde sería a provincia
de Tui caracterizábase por ser unha zona densamente poboada, con vilas como
A Guarda, Vigo, Baiona ou Redondela (Saavedra Vázquez 2000: 358; Rey 2000: 553).
Na provincia da Coruña-Betanzos residía o 14 % da poboación galega, na súa
maioría en pequenos partidos de menos de 50 veciños, pero tamén nalgunhas vilas
como Pontedeume, Ferrol, Cedeira, Monfero ou Ortigueira. A antiga provincia de
Mondoñedo acollía o 7 % da poboación, distribuída de forma bastante equilibrada,

entre os seus vales e «mariñas» ou as zonas de montaña, en partidos nun 92,5 %
con menos de 50 fogos.
En 1527 case a metade dos galegos vivía nas provincias interiores. A de Lugo
contaba con densidades de poboación moi modestas e unha moi baixa taxa de urbanización, observándose marcados contrastes entre os partidos situados nas áreas
orientais de montaña, debilmente habitados, os da meseta lucense e a Terra Chá,
de poboamento medio, e as comarcas meridionais, como o Val de Lemos e a Terra
de Chantada, cunha maior concentración de poboación. Ourense tamén presentaba
acusados contrastes entre os partidos da parte oriental da provincia, cuxo carácter
montañoso dificulta o asentamento, e os da zona máis occidental, con áreas densamente poboadas, como as comarcas de Ourense e Ribadavia ou de Allariz e Celanova.
Nas primeiras décadas do xvi Galicia non estivo allea a sufrir crises e pestes,
tal e como xa acontecera a finais do xv. Así, en 1504-1505, hai peste en Celanova
e en Santa Cristina de Ribas de Sil (Ourense), onde o tempo é «peligroso de pestilencia» (Gallego 1973: 20). De novo en 1514 hai contaxio na Gudiña (Ourense)
e, ao ano seguinte, en Pontevedra. En 1516 un gromo de peste afecta a Galicia,
probablemente de procedencia atlántica, vía Sevilla-Lisboa, que incide de xeito
importante en 1517 en Compostela, onde xorde a promesa do cabido e rexemento
da construción dunha ermida a San Roque, para «quitar y llevantar la pestilencia
que en esta cibdad e arçobispado anda ay mas de ocho meses». En decembro de
1518 varios portugueses piden un testemuño notarial onde se fixese constar que a
cidade de Santiago está libre de peste para volver a Portugal6. Con todo, a situación
epidémica parece prorrogarse en terras galegas por un tempo, pois en 1519 Carlos
I autoriza ao conde de Fuensalida, gobernador do reino, a saír fóra del mentres
dure a pestilencia7. Novamente en 1523-1525 constátase a peste en Santiago, que
é seguida nos anos 1525-1527 dunha crise de subsistencia, que obrigou á importación
de cereais (Gelabert 1982: 54).
En todo caso, a pesar destes momentos difíciles atravesados cara á década de
1520, Galicia semella experimentar unha expansión demográfica e agrícola entre o
último cuarto do século xv e os dous ou tres primeiros decenios do xvi, momento
en que os testemuños de multiplicación de cartas forais, a repoboación de casais
abandonados ou a elevación das rendas agrarias parecen avalar a existencia dunha
reconstrución do mundo rural galego. Desde 1480 os forais dos mosteiros de San
Pedro de Rocas, de Ribas de Sil e de San Clodio, en Ourense, de Santa María de
6. Arquivo Histórico Universitario de Santiago (AHUS), Protocolos Macías Vázquez, S-13, fol. 99.
7. Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB), FRIAS, C.21, D.55.
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Meira, en terras lucenses, ou de Vilanova de Lourenzá, en Mondoñedo, corroboran
o movemento de recuperación, co fomento da cavadura de novas terras de cultivo
de pan e viñedo, e a fabricación de casas (Duro 1972: 279 e 1977; Lucas e Lucas 1996;
Mariño Veiras 1983: 411; Saavedra 1985: 64). Na Terra de Santiago entre os últimos
decenios do xv e os tres primeiros do xvi, tamén hai testemuños documentais do
movemento de restauración, coa cesión na década de 1520, por parte do mosteiro
de San Martiño Pinario ou de familias rendistas como a dos Porras, de contratos
forais e arrendamentos de lugares e casais para recuperar terras abandonadas (Gelabert 1982: 47; Barreiro Mallón 1990).
Segundo as observacións dos oficiais encargados de efectuar a investigación do
repartimento de 1527, a maior parte da poboación do reino dedícase ao cultivo de
pan, e nalgúns casos de vide, así como á cría de gando, que en Ourense algúns
mercadores levan a Castela. A situación de boa parte da poboación rural galega era
de suma dificultade, labrando herdades alleas pertencentes aos grupos rendistas
(mosteiros, bispados ou ricos terratenentes da nobreza) en réxime de foro ou arrendo,
que apenas lles daba para «subsistir medio año», polo que se vían obrigados a traballar a xornal fóra das súas explotacións (INE 2008: 150-241) e ao aproveitamento
dos recursos comunais.
Casas nobres como as de Lemos e Monterrei, e mosteiros como os de Celanova e
Oia, entre moitos outros, aproveitaron a tendencia ao rompemento de novas terras,
á que se estaba asistindo nas primeiras décadas do xvi, para exercer presión sobre
o inculto, reclamando o recoñecemento dos dereitos de propiedade sobre os montes comúns das súas xurisdicións, para logo aforárllelos aos campesiños para que
fixesen cavadas e estivadas neles a cambio dunha renda, o que xerou litixios como os
que enfrontaron en 1523 aos veciños de Castro Caldelas ou aos da xurisdición de
Couto Novo cos condes de Lemos. Conflitividade que habería de magnificarse ao
longo da centuria (Baz 1996: 114; Sobrado 2000: 219-221).
Nas provincias costeiras moitas familias vivían da pesca, do comercio, pero tamén
da agricultura. En 1527, na de Santiago, «treynta partidos della son puertos de mar,
y los vecinos pecheros de los dichos puertos biven de su pesquería por mar; y ay
entre ellos algunos mercaderes que tratan en paños, e vino, e azeyte e pescado».
Na Coruña-Betanzos, a pesar de ser unha provincia marítima cun amplo litoral,
o 93 % dos partidos dedícanse á agricultura, mentres que «los otros nueve partidos
son puertos de mar, los quatro dellos puertos principales de carga, e descarga e de
trato, e los otros cinco biven de pescar los vecinos dellos». E en Mondoñedo hai
«tres partidos que son puertos de mar», nos que a maior parte dos veciños viven da
pesca, e o resto de coller algún pan e viño (Carretero 2008: 1123, 1131 e 1153).
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4. A rede e a xerarquía urbana

A principios do xvi, Galicia era eminentemente rural e carecía de grandes
núcleos urbanos. Neste momento ningunha cidade gozaba da condición xurídica
de cabeza e capital do reino —a pesar da disputa secular de varias delas para
ocupar ese posto—, polo que non había un núcleo urbano hexemónico, que
puidese actuar como centro económico e político rexional, o que causaba unha
certa desarticulación do espazo galego no terreo económico (Saavedra 1991: 106).
Aínda que a falta de comunicacións áxiles pola deficiencia dos camiños non
permitía unha vinculación estreita nin a existencia dunha rede urbana galega
propiamente dita, a confirmación dos privilexios de vilas e cidades por parte
da coroa, a posibilidade de realizar feiras e mercados francos, as facilidades
para o comercio exterior e unha fiscalidade beneficiosa contribuíron, xa desde
o último cuarto do xv, a xerar certo florecemento demográfico e económico,
fundamentalmente nas localidades costeiras.
Táboa 2. Veciñanza das principais cidades e vilas de Galicia en 1527
Cidades e vilas

Veciños peiteiros

Cidades e vilas

Santiago

475

A Coruña

Veciños peiteiros
545

Pontevedra

600

Ortigueira

535

A Coruña

545

Betanzos

500

Baiona

393

Cedeira

270

Noia

345

Pontedeume

248

Muros

292

Ferrol

239

Vigo

197

Monfero

217

A Guarda

193

Mondoñedo

Cangas

174

Ribadeo

258

Redondela

163

Viveiro

195

Vilanova de Arousa

161

Ourense

275

Cambados

156

Allariz

327

Marín

129

Ribadavia

A Pobra do Deán

105

99

99

Lugo

114

Malpica

97

Portomarín

206

Padrón

90

Monforte de Lemos

154

Tui

86

Presentamos esta relación de veciños con todas as reservas que aconsella a inseguridade dos recontos da época, e como simplemente
orientativa. AGS, CG, atado 768. Poden consultarse transcricións da veciñanza en Carretero 2008: 1005-1174; INE 2008.
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No primeiro terzo do xvi a xerarquía urbana aparece encabezada pola vila de
Pontevedra, que en 1527 contaba con 600 veciños peiteiros (táboa 2). Seguiríalle a cidade da Coruña, que, segundo o reconto para o servizo concedido para
a voda dos infantes, tería en 1500 arredor de 558 veciños, cifra moi similar á
alcanzada en 1527, uns 545 (Barreiro Mallón 2000: 368). Un pouco máis atrás
estaba Betanzos, con 500 fogos. Xa por baixo do medio milleiro de veciños
situábanse as cidades de Santiago, con 475, e as cabezas das provincia interiores,
que presentan unha veciñanza moi modesta: Ourense, 275 fogos —avantaxada
pola vila de Allariz—, Lugo, 114, e Mondoñedo, só 99. En terras mindonienses
e lucenses soamente Ribadeo, Viveiro, Portomarín e Monforte de Lemos tiñan
certa entidade. Na táboa 2 pódese observar con claridade que a maioría dos
núcleos máis poboados eran do litoral, incluídas varias vilas mariñeiras das antigas provincias de Santiago-Tui —Baiona, Noia, Muros, Vigo, A Guarda, Cangas,
Redondela, Vilanova de Arousa, Cambados— e da Coruña-Betanzos —Cedeira,
Pontedeume, Ferrol—, cuxa poboación oscilaba entre os 150-400 veciños peiteiros.
Non cabe dúbida de que nos albores da Idade Moderna a configuración
costeira seguía a determinar a estrutura do poboamento urbano galego. Aínda
que o proceso de transformación da xerarquía urbana en beneficio dos núcleos
litorais ten o seu xerme no período baixomedieval, durante as primeiras décadas
do xvi asistirase ao avance nas vilas costeiras dun vigoroso estímulo urbanizador,
que acabará por bascular cara ao litoral a poboación e a riqueza do reino de
Galicia. De feito, serán os barrios situados nas beiras do mar, vinculados coas
actividades da pesca, como a Moureira en Pontevedra, a Pescadería na Coruña ou
o Berbés en Vigo, os que se irán convertendo nos máis activos e populosos das
principais vilas e cidades costeiras, absorbendo unha parte destacada do seu
crecemento demográfico e económico.
Cara a 1527 a vila de Pontevedra aparece como o maior e máis dinámico
núcleo urbano do reino, que o Licenciado Molina, en 1550, segue a conceptuar
como «el mayor pueblo de Galicia» (Molina 1550: 26). A veciñanza repartíase
entre a vila murada e o populoso barrio mariñeiro da Moureira, no que estaban
os peiraos para atracar os navíos, o alfolín do sal, e numerosos píos e fumeiros
para secar e afumar o peixe. O auxe de Pontevedra, nunha comunidade de
intereses co arcebispo de Santiago como señor xurisdicional, descansaba en
gran parte no mantemento dos monopolios que lle permiten controlar a pesca
e as actividades comerciais da ría. Privilexios que haberían de xerar unha
gran conflitividade co resto dos portos e causar ruidosos preitos con Portonovo,
Cangas, O Morrazo, Poio e O Salnés (Juega 1988: 50, e 2014: 254).

No primeiro terzo do xvi Pontevedra recolle a herdanza da Coruña e convértese no principal porto de Galicia. Os ramos alcabalatorios sinalan que a economía pontevedresa da época se sustentaba sobre dous piares básicos: a pesca e a
exportación de viño8. As cartas de frete desde 1525 reflicten como o Cantábrico,
Portugal e Andalucía foron as tres principais áreas receptoras do peixe —sobre
todo sardiña— exportado por vía marítima (Bravo 1983: 593; Pereira 2000: 33;
Juega 2014: 294-305). A vila do Lérez tamén era o porto natural de saída do viño
do Ribeiro, fundamentalmente cara aos peiraos do litoral cantábrico. Como
primeira praza mercantil da época, Pontevedra convértese nun núcleo urbano
cosmopolita, no que se podían ver polas súas rúas mercadores portugueses,
franceses/bretóns, flamengos, asturianos, biscaíños etc.
A grande importancia acadada polas actividades pesqueiras motivou a necesidade de regulalas mediante ordenanzas na zona, que xurisdicionalmente estaba
baixo control do Gremio de Mareantes de Pontevedra e a súa Confraría do
Corpo Santo. As primeiras ordenanzas de que se ten constancia documental
datan de 1523, confirmadas polo arcebispo Tavera, e ratificadas en 1527 e 1528.
As cláusulas entendían no referido a vedas, obrigacións relixiosas e laborais dos
mareantes, forma de emprego das diversas artes de pesca e áreas de utilización,
sancións aos infractores etc. (Pereira 1997: 247; Ferreira 2000: 588).
Tanto a documentación do século xv e principios do xvi como os testemuños
dos viaxeiros que visitaron Pontevedra coinciden en sinalar a importancia que
a pesca tiña en todas as estruturas da sociedade. A dita actividade deu ocupación a unha parte substancial dos seus veciños e sostiña tanto a industria da
salgadura como numerosos labores artesanais —cestaría, banastraría, tonelaría,
confección de redes e aparellos—, e tamén os relacionados coa construción
naval. Os cercos pontevedreses de 1521 estaban formados por 40-41 quiñóns,
dimensións que tenden a aumentar no transcurso do xvi, ao incrementar significativamente a capacidade de capturas. Tamén existe constancia documental
de que nas primeiras décadas do xvi, fóra da tempada dos cercos, os mareantes do arrabalde pontevedrés da Moureira practicaban a pesca de altura, saían
a capturar bacallau a Terra Nova ou desprazábanse nas súas pinazas cara ao
banco canario, como constatan algunhas actas notariais en 1518 e 1524-1526
(Ferreira 1988: 141-148; Pereira 2005: 300).

8. En 1459 os ramos do peixe e do viño supoñían o 25,7 % e 39,2 % respectivamente das alcabalas, e en 1557 xa significaban o 44,5 % e 37,1 % (Ferreira 1988: 405; Saavedra 1991: 123).
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Entre o 31 de marzo e o 20 de maio de 1520, Santiago e A Coruña acolleron
as Cortes de Castela, presididas por Carlos I, nas que buscaba a aprobación dun
servizo para sufragar a súa candidatura ao imperio alemán, e tras as que logo
partiría desde o porto herculino cara a Flandres para a súa coroación. Ambas
as cidades, cabezas de provincia, beneficiaríanse en maior ou menor medida
do seu apoio á monarquía.
Santiago de Compostela, cidade levítica e mercantil, centro de poder pola
súa condición de sé arcebispal e cabeza do maior dos señoríos galegos, así como
da provincia máis poboada de Galicia, por razóns de orde relixiosa, política
e económico-social —aínda que non o conseguise de iure—, sempre defendeu
a súa condición preeminente, con pretensións de ser recoñecida como cabeza e
capital do reino (Saavedra 2003a: 219). Compostela aproveitouse dos beneficios
que lle outorgaba o feito de ser destino final dos roteiros de peregrinación,
o que a consolidou como destacado nó de comunicacións coa meseta, á vez
que lle granxeaba o favor da monarquía, elementos ambos que contribuirán a
consolidar unha privilexiada posición (Saavedra Vázquez 2000: 329).
A principios do século xvi Santiago aínda tiña unha estrutura medieval. Era
unha cidade provinciana, de escasas dimensións, con grandes connotacións
rurais, chea de hortas e xardíns, cunha intricada e mala disposición das rúas,
angostas, sucias e na súa maioría sen empedrar. Ademais, a muralla atopábase
en situación de abandono, tal e como advertía en 1505 un compostelán ao denunciar o seu deplorable estado: «la dicha çibdad tiene derrocada la mayor parte
della, de manera que toda esta abuerta e moy aportillada» (García Oro 1987:
68). Romisthal (1466) e máis tarde Bronseval (1532) na súa visita a Compostela
comproban como os muros estaban en ruínas e ateigados de hedra (Garrido
1994: 38 e 74). Pero, a pesar de ser unha cidade vetusta e caótica, a súa condición de activo lugar de mercado e de cidade santa facían que Santiago latexase,
atraendo unha abundante poboación flotante de peregrinos e de mercadores
de diversas nacionalidades —franceses, portugueses, flamengos, ingleses etc.—,
así como verdadeiras turbas de pobres e enfermos chamados pola súa densa
rede de institucións asistenciais. A feira franca, que ofrecía boas oportunidades para os negocios, e a estancia itinerante en Santiago da Real Audiencia en
distintos momentos da primeira metade do xvi (1524/1525, 1528/1529, 1534/1535,
1541/1543 etc.) tamén contribuíron a dinamizar a cidade, ao atraer a xentes de
todo o reino para comerciar ou litigar ante o tribunal real.
Nas primeiras décadas do xvi a imaxe de Santiago comeza a mudar de
xeito tímido co espírito do novo século, influída por unha renovada mentali-

dade, derivada dos conceptos humanistas. A construción dunha serie de edificios como o Hospital Real, o novo claustro catedralicio e o Colexio de Fonseca
contribúe á configuración de novos espazos públicos, así como a transformar a
súa función de centro relixioso, señorial e mercantil, ao engadir a nova condición de centro universitario (Vigo 1992: 154). A estancia dos Reis Católicos en
1486 na cidade tivo consecuencias moi importantes para Compostela, o Camiño
e o reino de Galicia. O proxecto de levantar un gran Hospital Real para acubillar os
peregrinos que acudisen a visitar o sepulcro do Apóstolo, iniciado en 1501, constitúe
un medio para afirmar a presenza da coroa na cidade. En 1509 o Hospital xa está
en disposición de recibir peregrinos e enfermos, e desde 1512 pasou a atender nenos
expósitos, cuxo réxime de acollida aparecerá minuciosamente regulamentado nas
constitucións de 1524. O proceso de construción do Hospital Real parece ter a súa
cima en 1517-1522 e propiciou a ordenación da praza do Obradoiro, espazo á vez
representativo e lúdico, escenario do poder relixioso e político, nos ámbitos real,
señorial e municipal (García e Portela 2005: 36-44; Rosende 2004: 314). Tamén será
nestes momentos nos que se inicie a edificación do claustro novo da catedral (1521)
e se xeste o xerme da universidade compostelá, cando en 1522 o arcebispo Alonso
III de Fonseca comeza a xestionar a creación dun «Colexio Novo» e consegue que
o papa Clemente VII aprobe, mediante bula outorgada o 15 de marzo de 1526, a
fundación do Colexio de Santiago Alfeo (Barreiro Fernández 1998: 23-60).
A comezos do xvi A Coruña era unha pequena cidade portuaria que, dada a súa
situación estratéxica no golfo Ártabro e a condición de escala nas rutas comerciais
que enlazaban o Atlántico Norte co Mediterráneo, tiña unha estreita relación co
mar, alimentando amplos tráficos mercantís (Saavedra Vázquez 2008: 148). A finais
do xv fora o principal porto comercial e pesqueiro de Galicia, cunha importante
frota, e a súa estrutura urbana xa estaba conformada no fundamental, entre o
centro administrativo e político que se concentraba na Cidade Vella ou Cidade Alta
e o arrabalde da Pescadería (figura 2), paralelo á liña de costa, centro mercantil
ocupado por xentes do mar, como pescadores, mareantes e novos comerciantes,
auténtica prolongación da cidade, cun maior dinamismo demográfico e económico,
como se deduce dun informe de 1504 no que se indica que xa albergaba arredor de
dous terzos da poboación (Barral 1998: 102). As distribucións de alcabalas reflicten
unha cidade que dependía economicamente da pesca e, en menor grao, da actividade comercial (viño, lenzaría, zapataría) (Saavedra 1991: 123).
Nos séculos xv e xvi a cidade herculina, na súa condición reguenga, beneficiouse de varios privilexios de carácter comercial, que en maior ou menor medida
contribuíron a dinamizar a súa economía. O feito de que desde 1425 A Coruña,
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Fig. 2. Detalle da cidade da Coruña
no mapa de Pedro Teixeira (1634).
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xunto con Baiona, fose o único porto autorizado para a carga e descarga directa
de mercadorías estranxeiras no reino de Galicia fixo que o seu porto fose frecuentado por barcos ingleses, flamengos, bretóns, xenoveses, cataláns e venecianos
(Ferreira 1988). Así mesmo, A Coruña gozou a partir de 1503 dunha feira anual
de 30 días de duración, entre o 15 de xullo e o 15 de agosto, con abundantes
franquías, e dun mercado franco os primeiros sábados de cada mes, por mercé
real de Carlos I como agradecemento á hospitalidade durante a súa estancia nas
Cortes de 1520, co obxectivo de «que se pueble y ennoblezca y se traigan a ella
mercaderías» (Vázquez Mariño 1999: 761). En 1522 Carlos I tamén concedeu á
Coruña o privilexio de converterse na sede da Casa da Especiaría, unha efémera
expectativa económica xa que se frustrou coa venda dos dereitos sobre as Molucas a Portugal en 1529, aínda que propiciou certas melloras nas infraestruturas
portuarias (Velo 1992: 44). En 1529 tamén terá lugar outra demostración de apoio
monárquico á cidade, coa autorización concedida aos portos da Coruña e Baiona
para comerciar directamente con América (Saavedra Vázquez 2008).
Xunto coa Coruña, Betanzos mostrara a súa lealdade cara a Carlos I en vésperas do seu embarque na cidade herculina para coroarse emperador, o que lle
valeu a confirmación dos seus privilexios. Desde a Baixa Idade Media, a cidade
brigantina, en permanente rivalidade comercial, tentaría tomar a dianteira á
Coruña como centro mercantil (García Oro 1984: 24).
A principios do xvi as cidades episcopais interiores de Ourense, Lugo
e Mondoñedo eran pequenos enclaves cunha modesta estrutura artesanal,
apoiada en oficios relacionados co vestido e o calzado —xastres e zapateiros—,

a construción e o metal, e nas que tamén tenderá a acentuarse o seu carácter
comercial (Saavedra 1985: 324; López 2000: 535; Sobrado 2001: 121-125). En
Ourense a repartición das alcabalas de 1503 destaca a importancia económica
do ramo do viño, sobre o que se recadan máis da metade delas, e en menor
medida dos da zapataría e os panos (táboa 3). En Lugo, en 1507 as actividades
artesanais do téxtil e o coiro parecen cobrar forza, pois o ramo da zapataría
supoñía o 25,4 % das alcabalas e o dos panos o 11,2 %. A importación e redistribución de viño tamén acadan certa relevancia, ao igual que en Mondoñedo. Nos portos mindonienses de Viveiro e Ribadeo destacaba a exportación
de peixe e viño cara ao Cantábrico e de madeira a Andalucía e Portugal
(Saavedra 1985: 268-282).
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Táboa 3. Distribución das alcabalas a principios do xvi. En marabedís e %
Cidade de Ourense. 1503
Ramos
Panos
Viño
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Cidade de Lugo. 1507

Mrs.

%

45.000

7,3

320.000

52,3

Mrs.

%

Panos

Ramos

22.220

11,2

Viño

29.000

14,6

Peixaría

34.000

5,6

Peixe

13.130

6,6

Carne

33.000

5,4

Carnizaría

22.725

11,4

Zapataría

46.000

7,5

Zapataría

50.500

25,4

Peletaría

11.000

1,8

Peletaría

3.131

1,6

Pan e gran

39.700

6,5

Foránea

22.220

11,2

Coiros e sebo

14.000

2,3

Quincallaría

23.750

11,9

Bufuílla

18.900

3,1

Ferraría

3.535

1,8

Herdades

11.000

1,8

Herdades

3.535

1,8

Ferraxaría

19.000

3,1

Sebo

5.000

2,5

4.300

0,7

Total

198.721

100,0

Leña e palla
Traparía (lenzaría)
Hortaliza
Total

10.000

1,6

6.000

1,0

611.900

100,0

Fonte: Saavedra 1991: 111.

Nas rías galegas proliferaban numerosas e pequenas vilas mariñeiras, apoiadas
na pesca como actividade económica predominante, existindo reiteradas tensións e conflitos entre elas, como o iniciado en 1526 entre Vigo e Bouzas sobre
o dereito a salgar o peixe (González 1980: 258; Juega 2014: 253).
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Na cidade episcopal de Tui, o seu pequeno porto fluvial tiña certo valor
estratéxico nas relacións mercantís con Portugal. Baiona, pola súa condición de
vila mariñeira e baluarte real no Atlántico, nunha zona fronteiriza de señorío
eclesiástico, gozaba de importantes franquías e privilexios, que lle permitían
desenvolver unha importante actividade mercantil, imán para mercadores de
toda Castela, así como estranxeiros (ingleses, franceses e portugueses). A refundación da vila polos Reis Católicos en 1497, coa promoción do recinto fortificado
de Monterreal e a concesión de destacados privilexios fiscais, constitúe unha
manifestación máis do interese da coroa por amparar o seu desenvolvemento, que
tivo continuidade na década de 1520, aínda que todo estaba por facer en materia
de obras públicas e infraestruturas (García e Portela 1995: 35-40).
A principios do xvi a situación urbanística das vilas e cidades galegas presentaba importantes carencias. Existían grandes deficiencias nos abastecementos de
auga e fontes, as rúas eran de terra, sen empedrar, auténticas lameiras, moitas
pontes e calzadas de acceso estaban en ruínas, e as cercas e murallas, derruídas9.
Ademais, apenas existía unha infraestrutura de edificios públicos (casas do consistorio, de pesos e medidas, alfolíns, lonxas etc.), que era necesario construír.
Tales necesidades desbordaban as capacidades económicas dos concellos, que,
por falta de propios, reiteradamente se ven obrigados a pedir a autorización
real para proceder a impoñer novas sisas nos mantementos coas que financiar
as obras, como ocorre en Baiona (1517, 1521, 1525, 1528, 1533, 1537...), así como
en Pontevedra, Betanzos, A Coruña, Lugo, Ourense, Mondoñedo etc. (García
Oro 1987: 90-245; García e Portela 1995: 250-329).
A documentación da época constata que as casas eran sinxelas, estreitas, mal
iluminadas e de madeira na súa case totalidade, con fachadas de «tablado», e
proxectaban os seus teitumes mediante beirís que aproximaban ambos os lados
das rúas, facéndoas sombrías e pouco ventiladas, co consecuente perigo de
incendio que entrañaba, tal e como ocorreu repetidamente en Mondoñedo (1425),
A Coruña (1502 e 1616), Pontedeume (1533 e 1607), Viveiro (1540), Santiago (1559)
ou Betanzos (1569 e 1616), entre outros sitios (Barreiro e Rey 2010). A pedra
adoitábase reservar para os mosteiros, igrexas e casas nobres, pois as cidades
e vilas galegas acollían a labradores, pescadores, comerciantes e artesáns, pero
tamén a unha elite de clérigos e fidalgos rendistas.

9. En Baiona na década de 1520 as vellas murallas estaban abaixo e as pontes e as calzadas que conducían á vila
inservibles (García Oro 1987: 261).
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do século xv e principios
do século xvi
Cristina Vázquez Neira
Xurxo Broz Rodríguez
Museo da Terra de Melide
DOI: 10.17075/vmrxm.2021.009

1. En 1467 reuníronse en Melide os líderes irmandiños na súa primeira xuntanza e en 1520 tivo lugar a asemblea de
nobres e prelados.
2. E. Álvarez (1843-1913) foi médico de profesión e publicou numerosos traballos en Galicia Histórica e Galicia Diplomática.
A. Taboada Roca (1889-1978), farmacéutico, foi membro do Seminario de Estudos Galegos e participou no Terra de
Melide elaborando o capítulo de historia e xenealoxía.
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acer unha configuración urbanística e social da vila de Melide a finais
da Idade Media e inicios da Moderna e intentar describir a paisaxe
urbana que acolleu os participantes na asemblea de nobres e prelados
do 4 de decembro de 1520 comporta un proceso de recollida de documentación
extenso e laborioso.
Moitas son as fontes que se refiren ás distintas casas e inmobles existentes
na vila (actas de compravenda, aforamentos, escrituras...) pero poucas as que
describen con exactitude o seu trazado ou a propia estrutura urbana, o que nos
obriga a compoñer un crebacabezas a través do perfil actual do Melide vello,
ademais de poder delimitar a súa ordenación a través dos testemuños escritos.
As numerosas fontes documentais nas que podemos basear o noso estudo para
definir o trazado urbanístico que tería a vila a finais da Idade Media inclúen
o Libro Becerro do Convento de Sancti Spiritus e o Tombo de Sobrado, nos
que podemos obter unha exhaustiva listaxe de bens e inmobles propiedade de
ambas as institucións claustrais, así como os foros que posuían. Contamos, ademais, coas actas do Preito Tavera-Fonseca, nas que podemos ler unha precisa
descrición do castelo da mitra, que en 1520 xa estaba practicamente desmantelado por completo. A través destes documentos podemos extraer tamén datos
dos distintos oficios e casas gremiais existentes a comezos da Idade Moderna
e da súa organización, dos cales conservamos o Libro da Confraría de Santa
Catarina de curtidores e zapateiros, que nos ofrece información detallada dende
o século xvii ata o xix.
Cabe mencionar que esta vila, na que tivo lugar tan importante acontecemento histórico, foi amplamente estudada en profundidade tanto por eruditos
locais que a finais do século xix e principios do xx sentiron a necesidade de
afondar máis no pasado prolífico en episodios transcendentais para a historia
do país1, como por historiadores contemporáneos que fixeron un amplo estudo
sobre a Revolta Irmandiña, o paso de Carlos I e, por suposto, a asemblea de 1520.
Autores como Eduardo Álvarez Carballido e Antonio Taboada Roca2 (ambos
correspondentes da Real Academia Galega) iniciaron un labor continuado ata
tempos presentes por investigadores locais (A. Hermida Rodríguez, M. Mejuto
Sesto ou X. M. Broz Rei) e foráneos de estudo, recollida e publicación da docu-
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mentación existente sobre o pasado medieval e moderno de Melide, que serven
para situar esta vila non só na cerna xeográfica de Galicia, senón tamén como
lugar onde sucederon grandes e importantes feitos que dirimiron a historia
durante eses séculos.
Pero, do mesmo xeito, resulta anecdótico que tales sucesos non producisen
unha pegada na memoria colectiva e histórica dos habitantes, xa que eses tres
grandes acontecementos non deixaron constancia nin en rúas, nin en inmobles nin en historias locais de contos e lendas referidas a estes feitos. Resulta
cando menos peculiar que no ano 1520, en pouco menos de nove meses, tivesen
lugar dous acontecementos importantes: a visita do rei Carlos I e o desenvolvemento da asemblea, que posiblemente trastornasen a vida cotiá nesas xornadas.
Porén, deles non quedou testemuño ningún nos libros do convento de Sancti
Spiritus, nos que non aparece ningunha mención ao paso do rei-emperador
nin tampouco da xuntanza que reuniu a máis alta nobreza laica e eclesiástica
de Galicia, como si ocorre noutros documentos da época alleos a Melide, nos
que aparecen reflectidos estes feitos.
Polo tanto, a través das fontes documentais existentes e dos traballos levados
a cabo na segunda metade do século xx, podemos facer unha aproximación
bastante precisa de como era a vila de Melide o 4 de decembro de 1520 e do
escenario que atoparon os asistentes á dita reunión. A través dela trazaremos a
súa delimitación urbana así como a súa orixe e os acontecementos que levaron
a configurar o espazo que acolleu os asistentes, cun castelo propiedade da mitra
xa derrocado e cunha cerca perimetral da vila que tempo despois foi obxecto
igualmente de desmantelamento. Para a dita descrición cómpre iniciar o tema
co nacemento do Burgo Novo de Melide, a quen pertencía a posesión do seu
señorío e os factores que influíron no seu desenvolvemento.
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Fig. 1: Os Tagarros, núcleo orixinal do
asentamento do Melide altomedieval.
Ao fondo vese o outeiro do castro, onde
se asentou no século xiv a fortaleza da mitra.
Na actualidade podemos ver a capela do Carme.

◆◆

Incorporación á mitra compostelá

O Señorío das Terras de Abeancos, entre as que se atopaba o Burgo de Melide3,
pertencente á Coroa, foi cedido mediante unha escritura asinada o día 9 de
setembro do ano 1212 polo rei Afonso IX á Igrexa de Santiago, data en que
ocupaba a mitra o arcebispo Pedro Muñiz. Este territorio pasaba así a incorporarse á xurisdición de Santiago, que rexería política e administrativamente
este territorio dende ese momento. No entanto, o dereito eclesiástico e o poder
sobre a Igrexa estaban nas mans da diocese de Mondoñedo, a quen pertencía
o arciprestado de Abeancos e Melide, que ademais cobraba rendas. A partir de
entón, a Terra de Abeancos e o Burgo de Melide serían propiedade da mitra
compostelá, que os administraría baixo o réxime de tenencia. Precisamente nese
ano de 1212 era prestamero ou tenenciero o nobre castelán Álvaro Núñez de Lara,
casado con dona Teresa de Traba, sobriña de Pedro Froilaz. A vila de Melide,
3. A excepción do coto do Leboreiro, que quedaba en mans reais, así como o coto do Meire, que fora doado polo
rei García de Galicia ao mosteiro de Santo Antoniño de Toques en 1067. As rendas e impostos pertencentes ao fisco
real que se recadaban na vila de Melide foron doados polo rei Fernando II á enfermaría do mosteiro de Sobrado dos
Monxes por un privilexio do ano 1185, polo que non é posible saber en que momento e en virtude de que título pasou
á mitra un terzo das rendas de Melide (Hermida Rodríguez 1985b).
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non obstante, sería rexida por alcaldes en determinados momentos, como en
1257, cando o eran Domingo Martín e Domingo Iohanis4.
Pero, cando no ano 1252 sobe ao trono de Castela Afonso X, as cousas mudan
pola política anexionista do monarca, quen pretendía reunir para a Coroa toda
a autoridade posible. Nese momento promulga e asina ordenanzas para a Terra
de Santiago, entre as que se inclúen Abeancos e o Burgo de Melide. Entre os
anos 1266, co pasamento do arcebispo Juan Arias, e o ano 1273, co nomeamento
de Gonzalo Gómez5, a sé compostelá estivo vacante, con episodios de carácter
anárquico que provocaron altercados nas terras do feudo arcebispal. Foi entón
nese ano de 1273 cando o rei Afonso X decide enviar o seu fillo, o infante Don
Sancho (futuro rei Sancho IV), a Compostela para lle retirar todos os privilexios
ao recentemente nomeado arcebispo Gonzalo Gómez e despoxalo da posesión do
señorío para incorporalo de novo á Coroa. A partir daquela, Santiago e as súas
terras xurisdicionais, entre as que se inclúen Abeancos e o Burgo de Melide,
convértense en propiedade real e pasan a ser administradas civilmente por Juan
Rodríguez e eclesiasticamente polo abade de Valladolid, Pelayo Pérez. Non dura
moito este cambio de xurisdición xa que no ano 1284 ascende ao trono de Castela
Sancho IV, despois da sublevación levantada contra o seu pai, Afonso X. Como
unha das súas primeiras medidas, declara a devolución do señorío das terras de
Santiago á mitra compostelá e inclúe, polo tanto, a Terra de Abeancos e o Burgo
de Melide, que de novo pasan a ser propiedade da mitra6.
Durante o período en que é arcebispo Rodrigo de Padrón, entre 1307 e 1316,
ten lugar a edificación da torre da homenaxe no alto do castro, no lugar que
ata o momento posiblemente ocupaba unha pequena edificación propiedade da
mitra, dende a que exercían o señorío7. Rodrigo de Padrón concede a tenencia
do Burgo de Melide a Fernán Fernández de Aveancos e á súa dona Teresa Sánchez por unha renda de mil marabedís coa condición de construír unha torre da
homenaxe de tres sobrados, así como de cercala de «muro bo», tanto a vila como
o castelo. Pero sabemos que a vila foi cercada algúns anos despois, no ano 1320,
mediante o Dereito de Castelaxe, asinado o 15 de xullo e concedido por Afonso
XI ao arcebispo dese momento, Berenguel de Landoira, no que se lle autorizaba a
cobrar «la castillaje de todas las bestias que por y passasen e todas las otras cosas
4. Hermida Rodríguez 1984.
5. Mentres tanto, tivo lugar o breve arcebispado de Egas Fafes entre 1268-1269 (Hermida Rodríguez 1984).
6. Hermida Rodríguez 1984.
7. Mejuto Sesto 2006.

segunt que las toman en Triacastela y en Sarria». Este dereito tiña en principio
unha duración de seis anos, coa finalidade de rematar a cerca da vila8.
No ano 1317 é nomeado como novo arcebispo o francés Berenguel de Landoira
polo papa de Avignon Xoán XXII. Cómpre dicir que, antes de tomar posesión
na sé arcebispal9, fixo uso dun dereito que viña de antigo e que certificaba a
importancia do dominio sobre o Burgo de Melide e o papel que a fortaleza aquí
levantada exercía sobre as terras de Santiago:
Desde muy antiguo y que se sepa hasta el siglo xviii, aquí acudían los prohombres y vasallos de la Mitra Compostelana a rendir pleitohomenaje a los nuevos
arzobispos. Durante los varios días que Don Berenguel permaneció en el pueblo
acudieron a cumplimentarle el Infante don Felipe, tío del rey y Pertiguero de
Santiago desde el año 1310 y don Alfonso de Suárez de Deza, Adelantado Mayor
de Galicia desde el año 131110.

A finais do século xv o conde de Monterrei, Sancho Sánchez de Ulloa, fíxose
co señorío da vila de Melide e das súas terras e quitoulle a propiedade e rendas
ao arcebispo de Santiago. Unha das accións que levou a cabo foi a utilización
das pedras do derrocado castelo da mitra durante a Segunda Revolta Irmandiña,
e con elas reedificou dous edificios no burgo de Melide: o convento que os frades regulares da Terceira Orde de San Francisco posuían extra muros da vila,
así como o hospital para a atención de peregrinos e pobres que eles mesmos
rexentaban fronte ao convento. Entre estes dous inmobles pasaba o Camiño
Primitivo de Santiago.
Non foi ata o ano 1530 cando o rei Carlos I concedeu de novo o dereito señorial sobre as Terras de Abeancos e o Burgo de Melide ao arcebispo de Santiago,
Juan Pardo de Tavera, polo que, durante o transcurso da Asemblea de Melide,
o 4 de decembro de 1520, a vila de Melide estaba baixo dominio xurisdicional
do conde de Monterrei, casualmente un dos ausentes na reunión11.
8. Mejuto Sesto 2006. Tombo B da Catedral de Santiago, fol. 24.
9. Antes de poder tomar posesión da nova sé, foi rexeitado en varias ocasións pola cidade ata que finalmente, froito
da súa habilidade diplomática, conseguiu entrar.
10. Hermida Rodríguez 1985a.
11. Nese momento o Condado de Monterrei estaba en mans de Francisca de Zúñiga, filla de Sancho de Ulloa e de
Teresa Zúñiga, da casa de Monterrei. Francisca estaba casada en segundas nupcias co conde de Andrade, que si asistiu
á asemblea no seu nome e no da súa muller.
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O castelo de Melide

Pouco se sabe da edificación e aspecto do castelo que a mitra compostelá posuía
na vila de Melide. As descricións existentes proveñen todas do Preito Tavera-Fonseca e fan referencia ás declaracións que achegan as testemuñas interrogadas con
relación ás posesións da mitra. A través deste documento sabemos que sufriu
danos importantes durante o levantamento irmandiño, que lle causaron graves
estragos tanto na torre da homenaxe como nas defensas, e que posteriormente,
a finais do século xv, foron empregadas as súas pedras na reedificación de
diversos inmobles de Melide, como o convento de Sancti Spiritus e o hospital
do mesmo nome. Pero que nos conta esta fonte e que datos podemos extraer
dela para coñecer como era esta fortaleza e a importancia que tiña?
A inicios do século xiv, o arcebispo Rodrigo de Padrón ordena levantar «una
torre de tres sobrados» no alto do outeiro do castro12. Existen datos desa fortaleza durante o século xiv e inicios do xv a través da mención indirecta a ela en
diferentes documentos, como o dereito de pasar a noite dos arcebispos unha
vez nomeados, que exerceu Berenguel de Landoira no ano 1317, ou a sinatura
en agosto de 1402 do Testamento de Gonzalo Ozores de Ulloa, señor do castelo
de Pambre, en favor do seu primoxénito, Lope Sánchez de Ulloa, aínda menor
de idade, e que foi asinado no castelo de Melide.
Non volvemos ter datos do castelo ata as declaracións das testemuñas do Preito
Tavera-Fonseca, onde se narran os acontecementos ocorridos durante a Revolta
Irmandiña e o que sucedeu co castelo. Este acto de conciliación entre o arcebispo
entrante, Juan Pardo de Tavera, e o saínte, Alonso III de Fonseca e Ulloa, tivo
lugar a partir do ano 1525 (cinco anos antes, cando tivo lugar a asemblea, Fonseca aínda era arcebispo de Santiago). As actas do preito, ademais da descrición
das posesións da mitra en todas as súas terras, refírennos datos interesantes da
configuración do castelo de Melide e da súa importancia como principal fortaleza
da mitra en todos os seus dominios. Os declarantes interrogados foran testemuñas visuais dos acontecementos sucedidos cincuenta e oito anos antes durante o
levantamento irmandiño. Cómpre indicar que a maioría deles serían rapaces, pero
evidencian nas súas declaracións o coñecemento que posuían sobre esta fortaleza,
a súa configuración e as causas da súa destrución. Así, na pregunta XIX do preito,
referida en exclusividade á fortaleza de Melide, o que nos reporta a xa mencionada
importancia que tiña sobre o resto de posesións, pregúntaselles:
12. Mejuto Sesto, 2006.

que digan e declaren que torres y edificios había y quien los derribó, y en tiempo de que Arzobispo, y por que causa, e si saben que la dicha fortaleza era la
más importante y más necesaria de cuantas tenía y tiene el estado de Santiago,
anssí por ser la llave y entrada del Arzobispo, como por los muchos y grandes
adversarios que tiene alrededor en aquella comarca.

Ante esta pregunta queda constancia de que o castelo de Melide era a casa
principal e máis forte da mitra, posto que así o deixan explícito. Do mesmo
xeito, continúa preguntando
e si saben que el dicho Señor Patriarca dio la piedra de la dicha Fortaleza, al
Conde Don Sancho, para azer el Monaterio de Sancti Spiritus de la dicha villa
de Mellid.
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A raíz disto xa nos metemos na outra cuestión importante referida ao castelo, a
da súa completa destrución e a reutilización das súas pedras, o que comportou
a desaparición total deste. As respostas, todas moi similares, transcríbennos
a descrición do castelo e demais cuestións formuladas polos interrogadores.
Así, Gonzalo de Sobrado, veciño de San Cosme de Abeancos, responde:
que la vido estar levantada e alta, e que vido tenía una vara de casa alta, que
tenía cuatro o cinco sobrados [...] e que era de piedra menuda e las ventanas e
puertas e esquinas della, de piedra de grano, e que alrededor de dicha vara de
casa, había unas casas e palacios de morada, terrenas, donde vivían e se acogían
e que el sitio estaba todo cercado con una barbacana de abaxo en la puerta por
donde entraban, e que alderredor de la dicha cerca, había algunas casas terreñas,
e la dicha vara de casa, era cubierta o tejada con teja.

Grazas a estas declaracións coñécese a descrición do castelo e o artellamento
das súas defensas, constituídas por unha cerca e unha barbacá que a rodearía
por completo. Tamén refiren que, durante a Segunda Revolta Irmandiña, os
enfrontamentos derrocaron parte da torre da homenaxe nunha das súas esquinas:
e quedaban tres esquinas enteras y también derrocara el peitoril de los muros, e
cerca de la dicha villa e las casas, que estaban anssí dentro de la dicha fortaleza,
como las de alrrededor que dicho tiene e dice el dicho testigo, que no es acordado en que tiempo de que arzobispo fue dicho derrocamiento.
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Mais cita que Lopo Pérez e o conde de Trastámara foron os causantes das ditas
desfeitas13. Unha vez rematada a guerra, parte das propiedades da mitra, en especial a fortaleza de Melide, quedaron en abandono, xa que o arcebispo Fonseca
non se ocupou do seu estado nin de mandalas reparar. A causa fundamental é
que se achaba inmerso nos problemas sucesorios da corte castelá, motivo que
aproveitou o conde de Monterrei, Sancho de Ulloa, para facerse co dominio e
posesión das Terras de Abeancos, e no ano 1490, tras o falecemento da súa nai,
Inés de Castro, ocupa a fortaleza de Melide e comeza a súa reparación, coa
excepción das súas murallas, polo que obvia o mandado real dos Reis Católicos
de seren entregadas as posesións da mitra en Melide ao corrixidor real. Isto
provoca preitos e litixios entre o conde de Monterrei e o arcebispo Alonso de
Fonseca II, pero no ano 1498, mediante un acordo entre ambos, este último
cédelle materiais da fortaleza para proceder á ampliación do mosteiro de Sancti
Spiritus así como do hospital para a atención de pobres e peregrinos rexido
polos mesmos franciscanos, situados extra muros da vila14. Finalmente, as Leis
de Toro, asinadas por Fernando o Católico en 1505, impiden a reconstrución da
fortaleza de Melide e das súas murallas, o que provoca a súa total desaparición.
Cómpre indicar que quedan vestixios hoxe visibles da fortaleza de Melide
nas diferentes obras que levou a cabo Sancho de Ulloa coas pedras do derrocado
castelo e cedidas polo arcebispo. Ese labor viuse reflectido nas obras emprendidas
na igrexa do convento de Sancti Spiritus, que foi reedificada na súa totalidade
nos derradeiros anos do século xv. Froito desa reforma só se conserva na actualidade a capela maior (posto que a antiga nave e a torre foron substituídas polas
actuais, produto das reformas efectuadas na segunda metade do século xviii).
De aí pode desprenderse, e todo o parece indicar, que as dúas pequenas portas
laterais que aínda se conservan, a do lado da epístola, que conduce á capela do
Santo Cristo (única parte da edificación orixinal do convento do ano 1372), e a
do lado do evanxeo, que conducía ao claustro, poden ser poternas do derrocado
castelo15. Tamén é moi probable, aínda que non se atoparon documentos que
o confirmen, que a porta do hospital de peregrinos puidese pertencer ao castelo, xa que a tipoloxía é máis propia dunha edificación do século xiv que do
xvi. Do que si queda constancia é das marcas de canteiro que podemos ver nos
13. O escudeiro Lope Pérez de Mesía liderou unha facción ao mando do duque de Arjona que foi a responsable do
derrocamento da fortaleza de Melide (Preito T-F, folios 257v e 245r).
14. Preito T-F, folios 245v e 275 r-v. En Hermida Rodríguez 1985a.
15. Como suxire o maxistrado e correspondente da Real Academia Galega Manuel Taboada Roca.

perpiaños da ábsida da cabeceira, algunhas delas mutiladas, o que nos indica
a súa reutilización nesa posterior construción.
De todos os xeitos, non coñecemos as dimensións que podería ter o castelo
nin as hectáreas que ocupaba a súa fortificación. Nas descricións que fan as
testemuñas do preito só describen as edificacións, pero non así a superficie
total sobre a que se asentaba. A localización onde podía situarse atópase nunha
superficie amesetada duns 8300 m2. Comparándoo con estruturas análogas e
contemporáneas como o castelo de Pambre (3000 m2) ou a Rocha Forte (4000 m2),
a fortaleza de Melide podería ocupar un espazo de similares ou de meirandes
medidas se incluímos as construcións adxectivas e as casas da servidume que
estarían asociadas á torre e das que falan no preito. Na actualidade pode distinguirse nidiamente no outeiro do Castelo un cumio amesetado e con proliferación
de bancadas cara ao norte e oeste, que denotan os traballos de habilitación e
acondicionamento.
No século xvii xa non quedaban restos visibles da fortaleza nin das súas
murallas, como menciona o cardeal Hoyo no seu Libro de Visitas: «junto a la
villa de Mellid a un lado de ella como se va a Santiago a mano derecha en un
cerrillo avía una fortaleza. Está ya en el suelo, y solo hay los vestigios della».
Parece ser que tan só en algo máis dunha centuria dende o seu derrocamento
xa non quedaba practicamente resto ningún da fortaleza16.
Un dos temas máis interesantes con respecto a esta edificación é a subministración e captación de auga, xa que ata o de agora non se atopou ningún indicio
de pozo ou alxibe onde puidesen abastecerse. Certo é que nas proximidades se
atopan a fonte de Sabián e a fonte do Castro, dous dos recursos hídricos e de
abastecemento da vila de Melide ata o ano 1889, cando se instalan as fontes
públicas no centro da vila decimonónica. Pero estas fontes quedaban fóra do
perímetro amurallado, polo que é posible que existise no interior do recinto
algún tipo de almacenamento nalgunha edificación construída para tal efecto,
sen que se coñeza ata o momento se podería existir algún tipo de alxibe ou
pozo practicado no terreo natural17. Sábese que existía unha mina de auga na
base do promontorio cara á fonte de Sabián (cegada nos anos 80) e tamén que
nunha casa da rúa que linda co outeiro do Castelo polo lado leste se localiza un
burato ou conduto, o que a lenda e as crenzas populares deron en identificar
como pasadizos da fortaleza, quizais tamén de entrada a unha mina.
16. Taboada Roca 1933.
17. No castelo de Pambre o alxibe estaba situado nunha das torres esquinais da muralla.
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Fig. 2 e 3:
Portas laterais na capela
maior da igrexa de Sancti
Spiritus. Pode tratarse
de poternas do castelo.

Fig. 4 e 5:
Marcas de canteiro na
ábsida da igrexa de Sancti
Spiritus. Pódese ver
unha delas mutilada para
adaptala á nova edificación.
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Fig. 6:
Oco aberto na rocha, na
parte posterior dunha
vivenda na rúa Castelo,
que a tradición identifica
con pasadizos do castelo.
Foi tapiada por motivos
de seguridade.
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Orixes do Burgo

Descoñécense as orixes da vila de Melide. A través de varios documentos podemos extraer datos que nos acheguen á súa posible fundación ou repoboamento
en época medieval. Sabemos, a través dunha carta asinada en Lugo polo rei
Afonso IX o 4 de abril de 1213, que lle foi concedida á enfermaría do mosteiro
de Sobrado dos Monxes a décima parte das rendas cobradas na vila de Melide,
que de novo fora repoboada polo mesmo monarca, «tal e como se cobraban no
Burgo Vello»18. Esta doazón sitúanos en dous escenarios: por unha parte, fálanos dun Burgo Vello, a posible orixe da vila de Melide; por outra, das rendas
recadadas na vila novamente repoboada aos pés do castro, onde posteriormente
se asentaría a fortaleza da mitra. Podemos deducir, daquela, que o espazo que
ocupa a vila nos séculos xv e xvi foi produto dunha repoboación a inicios do
século xiii, aínda que hai constancia documental de que xa existían casas aos
pés do castro polo lado oriental no século xii, na zona onde posteriormente se
asentaría esa nova poboación. Así, existen dúas escrituras de venda, datadas
en 1189 e 1204, dun soar na rúa San Pedro «sub illa domo ques est fratum
hospitalis»19 ou de varios inmobles na mesma rúa adquiridos polo mosteiro de
Sobrado entre os anos 1164 e 120620.
Existe un documento conservado na catedral de Santiago e datado o 17 de
agosto de 101721 no cal se pode ler como a raíña dona Elvira, viúva de Bermudo
II, doaba «in Oppido Aviancos» dúas igrexas en Milierata (posible Melide),
xunto a outras posesións22. Deste documento podemos desprender a existencia
dunha aldea ou lugar de Melide situado nas Terras de Abeancos, pero probablemente faga referencia ao Burgo Vello asentado nos Tagarros, nas proximidades
da igrexa de Santa María, xa que a documentación refire un Burgo Vello e un
Burgo Novo, asentado este aos pés do castro.
O Burgo Vello estaría vinculado á igrexa parroquial de Santa María de
Melide, polo que a súa propia toponimia xa nos está indicando a primitiva
localización do núcleo altomedieval. A actual igrexa data do ano 1185 e no seu
adro podemos atopar dous enterramentos antropomoformos escavados na rocha,
18. Taboada Roca 1933.
19. Hermida Rodríguez 1984
20. Hermida Rodríguez 1984 (notas de Carmen Pallares Méndez 1979).
21. Tombo A, fol. 36.
22. Hermida Rodríguez 1981.

posiblemente dun momento anterior. A situación da igrexa parroquial de Santa
María, que leva o nome de Melide, estaría relacionada co primitivo núcleo do
Burgo Vello moi próximo á zona dos Tagarros, do que nos fala unicamente
un documento do século xvii e do cal se pode concretar a existencia exacta
deste poboamento orixinal ou primitivo. Ese único testemuño procede dunha
escritura do ano 1628 a favor de Pedro de Segade na que se di que «aforan o
prado do Burgo Vello que estaba a carón do río que sal da Fonte do Castro
xunto o camiño que ven á vila polos Tagarros»23. Desta información podemos
conxecturar a posible situación do primitivo Burgo medieval de Melide, xa
que na toponimia actual aínda queda constancia desas localizacións: por unha
banda, a zona dos Tagarros sitúase na aba sur do monte do castro e constitúe
unha zona de valgada pouco protexida que actualmente se atopa separada deste
pola estrada nacional; por outra banda, na escritura menciónase a existencia
dunha fonte de auga, a fonte do Castro, que ata o século xix seguiu servindo
á actual vila de Melide.
Moi próximo á Igrexa, a escasos 180 m ao sur, atópase unha elevación denominada A Madorra, cuxo topónimo nos remite enganosamente á Prehistoria.
Trátase dun pequeno outeiro de preto de 4000 m2 que supera amplamente as
dimensións dunha mámoa. Sobre el especulouse coa posibilidade de se tratar
dunha lomba ou asentamento dunha pequena torre, relacionada con funcións
de vixilancia e control sobre o Camiño de Santiago con anterioridade á constitución do castelo da mitra. Pero esta hipótese aínda non foi confirmada xa que
non foi obxecto de ningún tipo de intervención arqueolóxica.
Dese Burgo Vello apenas quedan máis datos que nos poidan aproximar á
súa posible fundación, orixe ou tipo de poboamento. Non ocorre o mesmo co
Burgo Novo, que deu orixe ao Melide actual e que foi o que se desenvolveu ao
longo dos séculos centrais e finais da Idade Media e inicios da Moderna. Do
Burgo Novo, ademais da carta de outorgamento de Afonso IX ao mosteiro de
Sobrado, na que cita o cobro das rendas do Burgo repoboado, existen outros
documentos que xa nos falan dun asentamento urbano e en desenvolvemento,
como a concesión destas terras á Igrexa de Santiago a inicios do século xiii, ou
o outorgamento de tenencia que Rodrigo de Padrón lle confire a Fernán Fernández de Aveancos no ano 1316 e no que fai referencia directa á vila de Melide
coa intención de cercala cun muro. Este dato tamén nos sitúa fisicamente na
nova localización do Burgo Novo, pois, aínda que na actualidade nada se con23. Libro Becerro do Convento de Sancti Spiritus, asignado por frei Andrés López.
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serva da cerca nin das portas polas que se accedía, si existe precisa información
que nos describe como se configura24. De todos os xeitos, non se coñecen datos
precisos de cando se puido efectuar o traslado dun burgo ao outro, aínda que
se conservan diferentes documentos en que se le que entre os anos 1164 e 1206
existían casas no lugar que ocupará ese poboamento25, sen que se coñezan os
motivos que levaron ao traslado definitivo, confirmado pola doazón á enfermaría
de Sobrado no ano 1213 do rei Afonso IX.
O que si se sabe é que na nova fundación ou repoboamento do Burgo Novo
de Melide tiveron fundamental importancia os novos grupos de mercadores e
artesáns que se asentaron nunha localización mellor situada, que favorecía as
novas transaccións comerciais a través do paso do Camiño Francés.
Desta nova localización e da súa constitución como vila consérvanse os
foros asinados no século xiv, baixo o reinado de Afonso XI e sendo arcebispo
de Santiago Berenguel de Landoira, e por tanto señor xurisdicional da terra
de Abeancos26. A maioría das normas asinadas responde fundamentalmente
a dereitos e deberes outorgados polo dereito de costume anterior ou dereito
consuetudinario, sen ser normas legalmente xurídicas. Pero resulta que as
anotacións no documento que recolle estas disposicións dos foros de Melide
foron compiladas en dúas datas diferentes, cunha revisión entre os anos 1351 e
1362 durante o arcebispado de Gómez Manrique, polo que non queda moi clara
a redacción e sinatura deles. Do que si nos deixa constancia, no entanto, é da
existencia dese novo Burgo e da súa condición de vila. Polo tanto, xa temos
configurado o espazo que ocupará a partir dese momento a vila de Melide.

24. Tanto no Preito Tavera-Fonseca como en documentos de compravenda ou escrituras dos séculos
descríbense a cerca da vila, así como o lugar onde se atopaban as portas desta.

xv, xvi

e

xvii

25. Pallares Méndez 1979.
26. Consérvase un documento no Tombo A da Catedral de Santiago, folios 72v e 73, con algunhas notas en data
posterior que recolle esta documentación.

Fig. 7:
Doazón do rei Afonso IX
á enfermaría de Sobrado
das rendas da vila de
Melide. Reprodución cedida
polo Arquivo Histórico
Nacional e exposta no
Museo da Terra de Melide.
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Fig. 8:
Plano catastral onde se
reflicten as extensións do
Burgo Novo de Melide,
dos nabais do convento
e hospital, así como a
localización do castelo e do
lugar dos Tagarros. Extraído
de mapas.xunta.gal-Centro
de Descargas-Información
Xeográfica de Galicia.

Fig. 9:
Vista da Madorra
de Santa María.
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Resulta especialmente difícil comprender a configuración urbanística do Melide
de comezos da Idade Moderna sen retrotraernos aos tres séculos anteriores, posto
que nese período o burgo é escenario de intensos episodios que determinarán
en gran medida o plano urbanístico vilego. Un plano que, por outra parte,
semella non mudar demasiado no tempo ata ben entrado o século xvii, cando se
acometen actuacións na praza do Convento27 e nas súas rúas adxacentes. Mais
non son estas reflexo dun fenómeno expansivo exponencial da trama urbana,
posto que non se fai manifesta ata o século xix, cando se producen os episodios
que realmente contribúen a unha expansión urbanística que permite superar
os límites constrinxidos do Melide dos tempos medievais e modernos e que
teñen que ver con tres aspectos fundamentais:
— Desmantelamento progresivo da antiga cerca medieval, por tratarse dun
elemento innecesario e acoutador do desenvolvemento e crecemento urbanístico.
— Desartellamento e atomización das propiedades muradas de labradío
(nabais) para aprovisionamento e abastecemento do convento e hospital
de Sancti Spiritus da Orde Terceira regular franciscana, acontecida tras a
exclaustración da comunidade mendicante por mor da desamortización de
Mendizábal, o que permite a construción de estradas e a urbanización serodia
das ditas propiedades.
— E, por último, a grande expansión da trama urbana favorecida polo
trazado das estradas nacionais Lugo-Santiago e Betanzos-Lalín (deixando
esta última en detrimento ao antigo Camiño Real da Coruña a Ourense);
sendo ambas as infraestruturas viarias materializadas durante o reinado da
raíña Isabel II.
Así, con todo, resulta máis ou menos posible aventurar que o Melide do
primeiro cuarto do século xiv, cando pasa alí a noite o monarca Carlos I, e
que pouco despois lles serve de punto de reunión aos nobres e prelados do
reino de Galicia, non había diferir moito do artellado nos séculos xiii e xiv,
agás que o castelo xa fora derrocado na Segunda Revolta Irmandiña, canda a
barreira que o fortificaba, que probablemente non desaparecería por completo
se non se acadase unha conciliación última entre o arcebispo Alonso II de
Fonseca e o conde de Monterrei, Sancho de Ulloa, para poder facer uso das
27. Trátase dun espazo extra muros da vila de Melide durante os séculos baixomedievais.

pedras da fortaleza inutilizada co fin de reedificar o convento e o hospital de
peregrinos de Sancti Spiritus28.
Así pois, o núcleo poboacional de Melide a comezos do século xvi contaría
cunha superficie reducida, probablemente vinculada á área cercada no século
xiv, cando se lle concede ao arcebispo Berenguel de Landoira o privilexio da
castelaxe por mester do rei Afonso XI, «[p]or facer bien a merced al dicho
arzobispo mandovos que tomedes la castellage del día de Santa María de agosto
primera que viene fasta seis annos complidos. Porque vos mando vista mi carta
que tomedes la dicha castellage para cercar la dicha villa»29, cunha pequena
área de edificación fóra desta, comprendida entre a vila murada e as fundacións
franciscanas de Sancti Spiritus30, e tamén con dúas extensas superficies cercadas
propiedade do convento (os nabais) que superaban con moito a extensión do
Burgo Novo.
No tocante á cerca erguida a partir do 1320 coa concesión da castelaxe, o
máis probable é que a súa perda fose gradual, en función das necesidades de
expansión urbanística, posto que o que se extrae do Tavera-Fonseca é que o que
se derroca é a cerca do Castelo propiamente dita e non a do Burgo Novo, que
tería unha función máis de índole fiscal e de protección de saqueos e roubos
que defensiva propiamente dita, como se deduce das fontes bibliográficas.
O máis curioso é que esa configuración urbanística non parece terse visto
modificada, e para iso de xeito moi puntual, ata o século xix, cando se reduce
o espazo da praza principal do burgo, a do Azougue, actualmente asimilada
á da Constitución31, ou cando no 1866 o Concello promove a apertura da rúa
Nova e prolonga a rúa de Ovedo, que probablemente ata daquela desembocaría
na propia praza.

28. Fundado o primeiro no ano 1372 e reedificado no ano 1498, e establecido o segundo no ano 1375 e ampliado e
mellorado no 1502.
29. Hermida Rodríguez 1985a.
30. Actual praza do Convento, un espazo que se reurbaniza no ano 1671 coa fundación da Obra Pía promovida polo
arcebispo Mateo Segade Bugueiro.
31. Constitución de Cádiz de 1812, «A Pepa».
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Aproximación ao modelo urbanístico do Burgo Novo

Aínda que na actualidade a meirande parte das edificacións existentes no casco
vello de Melide (Burgo Novo) foron edificadas dende o século xviii en diante,
con predominio das erguidas nos séculos xix e xx, o certo é que aínda se manteñen en pé edificacións propias da arquitectura popular galega, con aparello
de cachote e con cantaría en xambas, linteis, soleiras e antepeitos de ventás que
poden datar de comezos da Idade Moderna e que se caracterizan pola sinxeleza
estrutural e polas súas modestas dimensións. Mais o que pouco semella que
mudase é o trazado urbanístico, que claramente reflicte o pasado medieval da
vila, polo que resulta doado comprender como era a trama urbana e as dimensións do burgo, que, aínda que perde por completo a súa cerca de peche, semella
acoutado pola probable traza desta.
O novo burgo artéllase na banda do nacente do outeiro do Castelo, cunha
orientación no eixe LNL-OSO. Conta cunhas dimensións modestas situadas ao
redor de 2,75 hectáreas, unha superficie significativamente menor que as dos
nabais do hospital e do convento, estimada esta última en 6,40 hectáreas, o que
indica a preponderancia do convento de Sancti Spiritus respecto á propia vila.
O trazado é esencialmente lineal, vertebrado por unha longa rúa axial, correspondente ás rúas de San Pedro e Principal (anteriormente identificada como
Rúa Maior/Calle Mayor ou como rúa Grande), que conta cun desenvolvemento de
250 m de lonxitude e coa que se entrecruzan pequenas rúas, canellas e corrupias,
entendendo como tales angostos espazos existentes entre edificación. Trátase
dunha solución arquitectónica alternativa ás compartimentacións medianeiras,
que serven de devasas de propagación de incendios, ademais de valeren para
abrir xanelas para dar luz aos sobrados e mesmo tamén para verter augas residuais32. Este tipo de recurso é herdeiro dos ambitus adoptados no urbanismo de
época romana e que perdura en tempos medievais, coa xeneralización do seu
uso nos poboamentos urbanos. Estes espazos angostos son coñecidos en Cataluña
como andronas e no Casco Vello de Bilbao ou no de Durango como cárcavas. Por
cuestión de salubridade o Concello determina o seu tapiado no ano 1851.
Á antiga Rúa Maior, a media altura pola banda setentrional, sucederíaa un
amplo espazo de desafogo e desconxestionamento do urbanismo constrinxido
e estreito que caracteriza esas rúas adxacentes á Principal, que se traduce na
antiga praza do Azougue (ou de mercado), coñecida con posterioridade como
32. En Melide non se fan obras de saneamento ata o século xix.

praza do Pan e a partir de comezos do xix como da Constitución. Ese espazo que
hoxe se coñece popularmente como praza das Coles resulta significativamente
reducido pola banda do solpor, polo que as súas dimensións se ven minguadas.
Esa praza, de capital importancia, contaba cunha picota ou rolo xurisdicional
e sempre actuou de espazo comercial. No Preito Tavera-Fonseca xa se fai mención á praza do Azougue en referencias ás portas da fortaleza que se abrían
pola banda do nacente e que actuaban de comunicación coa vila: «la entrada y
portada que benía de la villa de Mellid dicho castillo e fortaleza e otra portada
que salia del castillo para el azogue». A esta praza principal do Burgo Novo
sucédea pola banda occidental a praza do Pozo Pequeno, denominada dese xeito
porque nela había un pozo público con peitoril constituído por catro pedras
de cantaría que probablemente se corresponda cun espazo xa determinado en
tempos medievais e o cal lindaría coa cerca da vila que discorrería pola banda
do mediodía da rúa de Santo Antón.
Tamén son frecuentes nese Melide vello os recantos ou pequenas praciñas sen
saída que se producen en determinadas rúas e se traducen en ensanchamentos
puntuais destas para permitir a apertura de fachadas a ámbitos lixeiramente
menos comprimidos ou afogados. Unha mostra dese modelo de superficies de
desconxestionamento é habitual nas rúas travesas perpendiculares á Principal
pola banda setentrional ou tamén no propio eixe vertebrador existente en paralelo á Principal, pola banda do mediodía, que, partindo da rúa do Castelo, chega
ata a praza da Herba e é coñecido como rúa das Ichoas (antigamente Congostra
da Barbacá) e que comunica unha sucesión de praciñas das que parten calellas
que serven de espazos de paso e servidume. Ese eixe paralelo á rúa Principal,
e cun desenvolvemento tan cambiante e intricado, posiblemente se artellaba
arredor do lenzo meridional da antiga cerca, sen que se poida precisar con
exactitude, por falta de vestixios e referencias, por onde discorrería o peche da
vila por esa banda, aínda que nas fontes bibliográficas se recolle que quedarían
extra muros «todos los inmuebles y predios de su arcén del mediodía»33.

33. Hermida Rodríguez 1985a.
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Fig. 10:
Voo americano de
1957 onde se pode ver
perfectamente parte
dos muros que aínda
se mantiñan, dos
nabais do convento
e do hospital.
Extraído de mapas.
xunta.gal-Centro de
Descargas-Información
Xeográfica de Galicia.
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Fig. 11:
Corrupia tapiada
entre dúas vivendas
da rúa Principal.

Fig. 12:
Recanto e canella
de comunicación
entre a rúa Principal
e as Cavadas.
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A cerca de Melide

Respecto á cerca do burgo, erguida no ano 1320 por concesión do dereito ou
beneficio da castelaxe, na actualidade non se conservan vestixios nin tampouco
se atopou plano que debuxe o seu trazado. Pero por sorte hai referencias ás
súas portas e tamén existe unha foto da actual rúa do Convento datada no ano
1915, na que se pode contemplar unha cerca elevada que serviría de peche da
propiedade da Casa de Pedrosa ou Pazo da Vila34. Aínda que a cerca pechaba
a propiedade fidalga, resulta factible que se trate da única imaxe existente da
antiga cerca do burgo, con base en dúas evidencias:
- Que a propiedade da dita casa (identificada como a Mansión Magna), posesión do mosteiro de Sobrado no século xiv, aínda que fundada con anterioridade
e reedificada na Idade Moderna, chegaba ata a rúa do Convento. Rúa pola que
ademais de discorrer o tramo urbano do antigo Camiño Real que comunicaba
A Coruña con Ourense tamén actuaría de límite da cerca da vila pola banda
oriental, na que se abría a porta de San Pedro, da que se documenta a súa
existencia no ano 1424.
- Mais tamén resulta moi rechamante a técnica construtiva con aparello rexo,
de cachote concertado, que se asemella en boa media ao cerco murado da propiedade do mosteiro de Sobrado, e principalmente o seu notable alzado, que ben
puidese servir para remedio de «muchos males e dannos e robos de cavalleros
e escuderos e de otros poderosos porque la dicha villa no es cercada», como
se refire no documento de concesión real da mercé da castelaxe ao arcebispo
Berenguel de Landoira.
No Libro Becerro do Convento de Sancti Spiritus35 recóllese como se fala
dunha propiedade sita na rúa de Ovedo fundada sobre a cerca «y da las demarcaciones en la cerca de la villa y aun oy se hecha de ver la cerca sobre que ella
está fundada; fue esta venta año de 1542». Así, vemos que a cerca do burgo se
mantén en pé, polo menos de xeito parcial, en séculos sucesivos ao século xv,
cando se derroca o castelo e o seu amurallamento. Nese senso, resulta especialmente relevante sinalar, como importante dato clarificador, como aparecen
citadas algunhas das portas da cerca, a de Abeancos e a das Cavadas, nas páxinas do Tombo de Sobrado, sempre en datas do século xvi (1509 e 1587), co que
resulta evidente que perduraron á contenda irmandiña.
34. Pazo urbano situado na rúa de San Pedro e demolido na década de 1940.
35. Folio 28v.
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Tamén se reflicte no libro Terra de Melide36 como en sesión plenaria do 12
de xaneiro de 1841 o Concello determina sacar a poxa a portada principal que
quedaba ao lado do castelo.
No Tavera-Fonseca recóllese como o castelo estaba cercado por unha cerca
e barbacá e sinálase a existencia de dúas portas de comunicación do castelo
coa vila. Probablemente unha delas sexa a que o Concello poxa no ano 1841,
polo que podemos considerar que, se aínda se mantiña en pé unha das portas
do amurallamento do castelo, mellor sorte correrían os lenzos e portas máis
adiadas respecto á fortificación.
En todo caso, aínda son moitas as interrogantes que presenta o trazado da
cerca e a súa perdurabilidade ao longo dos séculos, pero por sorte hai varias fontes documentais que nos determinan como esta se erguía na marxe meridional
da rúa de Santo Antón, a continuación da porta de Ovedo37. Tamén no Tombo
de Sobrado se constata como pola rúa de Santo Antón discorría o itinerario
urbano do Camiño Francés, entre a cerca e unhas cortiñas ou terras de labor
que se sitúan extra muros (entre a vila e o nabal do hospital).
Pola banda oriental, no nacente, só se documenta a porta de San Pedro, probablemente á altura da igrexa parroquial de San Pedro de Melide, erixida polo
gremio de comerciantes da vila a fins do século xiii e demolida no ano 1949.
Pola banda do mediodía, documéntase a porta de Abeancos e recentemente
atopouse unha referencia a unha porta á altura da rúa da Moa. Por último, e polo
flanco do poñente, existirían as dúas entradas que se refiren no Tavera-Fonseca
e que corresponderían a portas de comunicación entre o castelo e o burgo, que
son as xa mencionadas «entrada y portada que benia de la villa de Mellid para
el dicho castillo e fortaleza e otra portada que salía del castillo para el azogue».
Con todo, podemos entender que Melide contaba cunha cerca con cinco
portas cara ao exterior e outras dúas de comunicación entre o castelo e o núcleo
habitacional38.

36. Taboada Roca 1933: 320.
37. Treito norte da cerca na que tamén se abría a porta das Cavadas, fronte ao camiño do mesmo nome, e onde se
conserva aínda un longo treito da cerca do nabal do hospital, que conta cunha lonxitude duns 400 metros lineais,
segmentados en dous lenzos dispostos en escuadro.
38. Broz Rei 2016.
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Fig. 13:
Imaxe tomada no ano 1915 na
que se pode apreciar o muro
de peche da propiedade da
Casa de Pedrosa, o cal podería
tratarse da antiga cerca do
Melide medieval, xa que
seguía o mesmo trazado.
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Sociedade e oficios

O novo Burgo de Melide, artellado en relación co Camiño de Santiago, ou así
se desprende das fontes documentais e bibliográficas, apenas semella diferir
doutros burgos de formación medieval espallados pola xeografía galega no que
ten que ver co campo das actividades produtivas e ocupacións da súa poboación.
Aínda que nun principio se apunta a que a principal actividade dos habitantes do
Burgo Vello se relacionaría co agro e por extensión coas principais derivacións
dos sectores primarios, dedúcese, por extractos dos foros de Melide outorgados
durante o arcebispado de Berenguel de Landoira39, como a principal ocupación
no Novo Burgo ten que ver co artesanado e coas actividades mercantís. Mais
iso probablemente non quere dicir que se abandone a actividade agraria, posto
que esta é inherente a un asentamento de mercado como o que nos ocupa.
Así pois, son varios os oficios documentados que nos axudan a comprender
polo miúdo o modelo produtivo e a estruturación social. Un dos documentados era o dos cambistas ou cambiadores de moeda, o que denota que Melide
na época baixomedieval era un relevante lugar de fluxo comercial. Nese eido,
unha das casas documentadas no Tombo de Sobrado, que se localizaba na rúa
Principal, era a Casa das Balanças, onde se regularían pesos e medidas. Nesa liña
apunta Hermida Rodríguez40:
andando los años los cambiadores ponían pública y autorizadamente el dinero,
con sus intereses, de un lugar a otro, y finalmente se dedicaban a préstamos
usuarios: las Partidas establecieron para ellos una rígida reglamentación [...].
A pesar de la autorización legal, la población de origen agrícola no estimaba el
oficio acorde con la ética cristiana.

Dese xeito, o mesmo autor suxire que sería unha práctica desenvolta por xudeoconversos, probabilidade que non se descarta debido a que xa no Tombo de
Sobrado se recollen nomes propios de xudeus como Jacob ou tamén se fai
mención a un tal Urias Pérez Alfayate (que reflicte unha condición de xastre),
que no ano 1390 adquire coa súa dona unhas casas na «carnecería de Mellide».
Así pois, e como é lóxico a partir da expulsión de 1492, moitos deses xudeus
acaban marchando a reinos próximos como o de Navarra ou o de Portugal e
39. Entre os anos 1318 e 1330.
40. Hermida Rodríguez 1985a.

os que quedan acaban por se converteren, de aí que na documentación manexada a partir desa data xa non atopemos reminiscencias xudías nin mencións
a comunidades xa definidas como sefardís a partir dos decretos de expulsión.
Nesa liña, algúns autores como Broz Rei ou Ónega López defenden a presenza
de comunidades xudías no Melide baixomedieval con base na documentación
manexada. Mais, e deixando a un lado a presenza ou non de xudeus no burgo,
o certo é que no Tombo de Sobrado aparecen testemuñas de venda de casas que
desempeñan diferentes actividades e entre eles figura diversos mercadores ou
un tal Pedro Pérez cambeador.
Outro dos oficios documentados era o de forneiro, de feito hai mencións
tanto ao «Orno grande, ó forno vello», como a unha «Rúa dos Fornos», como
se constata nun foro datado no ano 1469 onde se menciona: «por cima topa na
Rúa pública como van con su celeyro y parten un vaxo en outra Rúa dos Fornos». Tamén se destaca o oficio de carniceiro en repetidas referencias, tanto na
mención a diversos carniceiros como á recorrente Casa da Carnecería, fundada
polo arcebispo Berenguel de Landoira durante o seu ministerio episcopal.
Pero por riba de todos destaca o oficio de zapateiro, moi mencionado en
documentos de venda e aforamentos datados nos séculos xvi e sucesivos. Así
pois, establécese unha confraría gremial, xa nomeada a comezos do século xv,
que, baixo a advocación de santa Catarina de Alexandría (e con capela no lado
da epístola da igrexa conventual de Sancti Spiritus), contaba cuns estatutos
reguladores das actividades do gremio, que agrupaba tanto a zapateiros como
a curtidores de peles. A confraría gremial contaba cunha casa en propiedade
chamada da Atahona, Ataona ou Hataona, e tamén cuns píos de curtir e muíños
para moer a cacha de carballo e obter taninos apropiados para o proceso de
curtido. Esa actividade de moído probablemente se desenvolvería na contorna
da praza da Moa e da rúa do mesmo nome.
A actividade da confraría e as actas desta aparecen recollidas no Libro de la
Confradía, que ofrece un exhaustivo e fondamente detallado percorrido polas
constitucións e rendas desta no intervalo comprendido entre os anos 1686 e 1832.
Esta confraría tan referenciada e fondamente regulamentada chega ao seu ocaso
no ano 1819. Xa que logo, é doadamente comprensible como este oficio foi o
máis relevante no Melide de finais da Idade Media e tamén na Idade Moderna.
Outros oficios documentados no Burgo de Melide son os de notario, juiz,
alcayde, escudero, clérigo, mercader, tonelero, ferrador, carpintero e sastre. Tamén na
Idade Moderna se documenta no Libro Becerro de Sancti Spiritus a existencia
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de casas con función de mantenza, como a mencionada no ano 1665: «Alonso
de Romay de quien fue la Cassa y Messon junto al Castelo». Ou tamén no 1678
se dá conta da existencia do Mesón Grande, situado entre a igrexa de San Pedro
e a praza Principal. Máis xa no ano 1384 se fai mención a unha casa na que
«ora mora Ferna Lopes taverneiro».
En relación coa actividade de mercado no actual casco vello de Melide, na
rúa Principal e noutras rúas secundarias, aínda se conservan algúns exemplos
de edificacións tradicionais de vivenda en cuxa planta inferior se abren ventás
á rúa con peitorís ou antepeitos con cornixas de pedra lixeiramente voadas, ao
igual que na aldea medieval do Leboreiro. A este tipo de mostradores domésticos sempre se lles asociou unha finalidade de venda de produtos, o que reflicte
claramente como Melide sempre tivo tradición de transaccións comerciais.
◆◆

Conclusión

Xa para rematar, pódese deducir que o Melide de comezos do s. xvi, cando
tivo lugar a asemblea, en pouco podería diferir do Melide dos séculos baixomedievais.
Estamos nun escenario bastante convulso, poderíase dicir de certa ausencia
de poder, posto que non é ata ao ano 1530 cando se lle restitúe o señorío e
xurisdición sobre o burgo á mitra compostelá, mediante executoria do Consello de Castela. Precisamente co gallo do pasamento do conde de Monterrei,
Sancho de Ulloa, no ano 1505, non coñecemos quen asume a xurisdición, posto
que este deixa a propiedade dos seus bens á súa filla Francisca de Ulloa y
Zúñiga41 (casada con Diego de Acebedo Fonseca, fillo de Alonso II de Fonseca
en primeiras nupcias e con Fernando de Andrade en segundas), mais non
lle podería ceder o dominio da tenencia da vila, posto que realmente non a
posuía legalmente.
A principal diferenza co Melide previo á Revolta Irmandiña é a desaparición
do castelo e do seu sistema defensivo, polo que deles apenas quedarían vestixios
en alzado, pero consideramos que aínda se manterían en pé diferentes tramos
da cerca da vila. Era esta unha vila de reducidas dimensións pero ben artellada
e provista, como se extrae da documentación, con algunhas edificacións relevantes intra muros, como o pazo da Vila ou Mansión Magna, a Casa do Sal, a
41. Falece dona Teresa en 1526 ou 1527 (non está clara a data), polo tanto, anteriormente a serlle devolta a posesión
da vila de Melide á mitra compostelá.

Fig. 14:
Imaxe da década
de 1980 da Casa de
Romay ou mesón, hoxe
desaparecida, na que
se pode apreciar a súa
estrutura medieval con
arco de medio punto
na porta de entrada.

Fig. 15:
Nesta imaxe podemos
observar dúas vivendas
antigas separadas por
unha corrupia. Na casa
situada á esquerda
vemos así mesmo unha
ventá con mostrador.
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das Balanzas, a da Carnizaría, o hospital de San Pedro e a igrexa parroquial
da mesma advocación.
Extra muros destácase, por riba de todo, o convento de Sancti Spiritus, o
principal convento da Orde Terceira regular franciscana de Galicia (con toda
probabilidade o lugar onde se celebrou a asemblea de 1520), co seu hospital
de peregrinos, reedificado no ano 1502, no que se presume que empregaron
pedras do derrocado castelo e en cuxo baixo estaba instalada a panadaría do
convento. Tamén sobresaen as dúas grandes propiedades muradas de labor, os
nabais que superaban amplamente a superficie do novo burgo, o que fai comprensible entender a preponderancia do convento respecto a unha vila onde
moitas das casas son da súa propiedade ou do mosteiro de Sobrado. Tamén
extra muros se erguía a ermida de San Sebastián (desaparecida no século
xvi, momento en que puido chegar a coexistir coa capela de San Roque, que
acababa de ser fundada) e xa máis afastada estaba a de San Lázaro, vinculada
a unha malata ou hospital de leprosos. Extra muros igualmente se sitúan as
fontes públicas de Sabián e a do Castro (nos Tagarros), aínda que intra muros
habería un número indeterminado de pozos.

Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
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◆◆

1. Melide e a súa evolución histórica

Melide é unha vila situada no centro de Galicia, na encrucillada dos Camiños
de Santiago: o Primitivo de Ovedo e o Francés de Castela; con castelo da mitra
compostelá e con convento franciscano do s. xiv. Este convento, o mosteiro de
Sobrado, a Encomenda de Portomarín e tamén a Orde do Temple tiñan moitas
propiedades, o que confirma a importancia desta vila.
Como prólogo, convén expoñer a evolución histórica de Melide e nomear os
elementos esenciais que a configuraron:
Campo de mámoas, que existiron ata o s. xx. Onde puido haber un poboado
da Idade de Bronce, do que quedou como testemuño a punta de lanza que
apareceu no campo de San Roque e que se expón no Museo.
Castro: constrúese arredor do s. I nun outeiro. Non se escavou nel, pero
apareceu moita cerámica castrexa, que tamén se expón no Museo.
Burgo Vello: estaba situado ao sur, polo val de Santa María, onde lle chaman os Tagarros, cunha referencia documental; nunca se fixo unha escavación.
Hai que relacionalo coa igrexa de Santa María, do s. xii, ano 1170.
Documéntanse casas de Sobrado no s. xii «sub aula Sancte Marie» neste
Burgo Vello dos Tagarros. Ano 1636: «aforó el Convento... el prado do burgo
vello a don Pedro de Segade» (Libro Becerro, f. 19).
Igrexa de Santa María: constrúese no s. xii, arredor do ano 1170. Hai quen
a relaciona cos templarios, pero non sabemos de nada documentado.
Burgo Novo: repoboado polo rei Afonso IX, xorde á beira do camiño que
leva ao castro coa construción de novas casas, nunha encrucillada a onde chega
o Camiño Francés e o camiño que vén de Ovedo.
Documento do rei Afonso IX: ano 1213, no Arquivo Histórico Nacional
(AHN), este documento é para nós unha carta de poboamento, de cando o rei
Afonso IX repoboa Melide á beira do castro.
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O

día catro de decembro do ano 1520 celebrouse en Melide unha asemblea
para reclamar o voto en Cortes, acontecemento que se trata neste libro.
Neste traballo imos describir como era a vila de Melide nese ano e
cal era o escenario que recibiu aos nobres para a xuntanza. É preciso explicar
a estrutura que ao longo dos séculos foi compoñendo a vila medieval, o patrimonio que a adornaba e a súa evolución ata o ano 1520.
A descrición está baseada en documentos que coñecemos. Esta vila ten unha
historia secular, o que xustifica que fose o lugar axeitado para realizar a asemblea.
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Construción do castelo: no s. xiv constrúese un castelo sobre a croa do
castro. Era propiedade da mitra compostelá, que ten o señorío da vila por doazón do rei Afonso IX no ano 1212. A única referencia ao castelo está no Preito
Tavera-Fonseca, do que tomamos os testemuños da súa existencia e destrución:
que la fortaleza de Mellid tenia una bara de casa alta… cuatro o cinco sobrados…
de piedra menuda y las ventanas y puertas de piedra de grano… con una barbacana derredor abaxo en la puerta por donde entraban…
…vido acabar de derrocar la bara de casa de la fortaleza a la gente del conde don
Sancho y quitar las piedras de grano que tenia e lleballa para el monasterio de
Sancti spiritus de Mellid que dicho conde mandara hacer en la dicha villa…
algunos vecinos los acusaron y este testigo fue uno de ellos… e dijeron que el
señor Patriarca lo mandara hacer… le parece que llevarían unos çincoenta carros
de piedra (Rodríguez González 1984).

O castelo foi desfeito polos Irmandiños no ano 1467. A súa pedra foi reutilizada na capela maior do convento e na porta do hospital de Sancti Spiritus.
Na actualidade non se conserva á vista nada del, só quedou o topónimo do lugar
no castro, chamado O Castelo.
Muralla: o Burgo de Melide estaba cercado con muralla.
No ano 1316 o arcebispo Rodrigo de Padrón afóralle a Fernán Fernández de
Aveancos a vila de Melide «por mil maravedís de ouro e condición de çercala de
bo muro como o que estaba comezado, e de facer unha torre de tres sobrados»
(Taboada Roca 1933: 144).
Picota: como vila medieval, na praza había unha picota ou rollo de xustiza,
que foi sacada da praza antes do ano 1578, como se documenta:
Ano 1567: «asa del horno grande, frontera a la picota».
Ano 1578: «dcha picota o Rollo estaba en la plaza de la villa de Mellid,
frontera de dcha casa, de donde se sacó algunos años, como se prueba por los
testigos» (Arquivo do Reino de Galicia, Preito Corbelle-Convento, ano 1711; en
Broz Rei 2004: 470).
Praza do Azougue: aínda se conserva e nela séguese facendo mercado de
froitas; «la entrada y portada que benia de la villa de Mellid para el dicho castillo e fortaleza e otra portada que salía del castillo para el azogue» (Rodríguez
González 1984, f. 250v).
Camiños de Santiago: o Camiño Francés pasaba pola beira da capela de San
Sebastián e por diante da igrexa de San Pedro, continuaba pola rúa, seguía por

Sabián e Santa María, ata Santiago. O Camiño Primitivo ou de Ovedo entraba
na vila e pasaba entre o convento e o hospital, e uníase ao Francés.
Ano 1509: «la casa que se dice das balancas sita en Mellide… y otras dos que
están de fuera de la villa pegadas al muro cerca de la puerta de las Cabadas y
pasa por medio de ambas a dos el camino francés» (Tumbo de Sobrado, f. 30v).
Este documento xunto co plano (fig. 1) que se publica son suficientes para
afirmar que o Camiño ía por Sabián e non pola cima do Castelo, erro que
alguén terá que corrixir.
Rúa de Nalar ou Ovedo: a rúa grande da vila era a chamada Principal, onde
confluía a antiga rúa de Nalar, ou Narla, chamada hoxe Camiño de Ovedo.
A estrutura da vila neste ano de 1520 era a formada pola rúa Principal e mais
a de Ovedo, que se unen formando un T, á beira das que se erguen as casas,
que, como se documenta, todas son propiedade do clero. Esta estrutura forma
o Burgo Vello de Melide, que se conserva ata hoxe.
Ano 1265: «la venta de una plaça da rua de Nalar en Melide con su celeyro»
(Arquivo do Reino de Galicia, Tumbo de Sobrado, copia ano 1655, f. 18v).
Pedra das vieiras: esta pedra coas vieiras en relevo puidera pertencer, pola
súa simboloxía xacobea, ao antigo hospital de peregrinos de San Pedro ou
á casa da Orde de Malta, dos cabaleiros hospitalarios. É un dos poucos testemuños que posuímos do pasado medieval da rúa Principal, porque o demais
foi reformado (fig. 2).
Cruceiro de Melide: considerado o máis antigo de Galicia, do século xiv,
corresponde á tipoloxía de cruceiros góticos. Só se conserva a cruz, co seu anverso
figurado co Cristo sedente nun escano, amosando as chagas. No reverso hai un
Cristo entre a Virxe e un frade axeonllado, San Francisco?, e San Xoán cun
libro aberto nas mans.
Praza da Moa e píos de curtir: no ano 1520 estaba vixente a Confraría de
Santa Catarina, de zapateiros e curtidores, que compoñían un gremio cos seus
estatutos, fundada no s. xiv? e finada no ano 1819, que se declara extinguida.
Na praza da Moa, que era unha zona extra muros, había unha caseta coa
moa para moer a casca de carballo, precisa para o curtido das peles; e dúas filas
de píos de curtir, arrendados a varios curtidores.
había 14 ó 15 pilos de curtidos y una tinaxa para el goldro… y una muela en una
caseta para moler la casca para curtir, que se arruinou por el año 1795 (Arquivo
do Reino de Galicia, Preito da Moa, ano 1810, en Broz Rei 2004: 395).
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Fig. 1.
Este plano indica a
ruta do camiño cara
a Santiago, por Sabián,
«camino que sale de
Mellid a Santiago»
(AHUS, atado 512).
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Fig. 2.
A pedra das vieiras.

pertenecia a la Cofradía de Santa Catalina del gremio de los Pelambreros y
Curtidores, que pagaban cierta pensión anual (p. 412).
(Libro da Confraría de Santa Catarina, ano 1686, en Boletín do Centro de Estudos
Melidenses, Museo Terra de Melide, 4, ano 1986. Libro de festas do San Roque, ano 1985).

Melide era vila da mitra compostelá, cos seus foros: no 1214, doazón do rei
Afonso IX á Igrexa de Santiago, a vila de Melide, con Santo Antoniño de Toques,
Serantes e o castelo de San Xurxo.
Os foros de Melide son feitos polo arcebispo Berenguel de Landoira. Entre
outros pagos e contribucións, fixo a carnizaría da vila, coa súa contribución
de carne; e cando o arcebispo pasase pola vila, había que darlle unha carga de
viño e doce regueifas (moletes de pan) (Cepeda Fandiño 1995).
◆◆

2. Melide no ano 1520: tres posibles escenarios

Dos posibles escenarios onde se realizou a xuntanza no Melide do ano 1520,
puido ser nos tres monumentos existentes nese ano: na igrexa parroquial de
San Pedro, na ermida de San Sebastián ou no convento franciscano.
2.1. A igrexa de San Pedro
A primeira noticia documentada é do ano 1273: «qual casa está na rúa de San
Pedro» (Tumbo de Sobrado, f. 16). Ese ano de fins do s. xiii cadra ben para
datar a súa construción. Sería dunha soa planta e ábsida. A igrexa era pequena,
ademais carecía dos medios necesarios para realizar a xuntanza, polo que se
pode descartar que fose aquí o lugar elixido para a reunión.
O pórtico da entrada lateral norte, cara ao camiño, é obra posterior, datada
a fins do s. xiv. Presenta a supervivencia do arco de medio punto, románico,
con decoración gótica; relacionándoa co taller lucense II (Chao Castro 2008)
No século xv constrúense as capelas funerarias de San Miguel e San Luís,
por notarios da vila; o interior das capelas estaba decorado con pinturas murais.
O hospital de San Pedro noméase en varios documentos, pero non se sabe
a súa localización nin quen o rexía.
Ano 1205: «venta de una casa que avia hecho en frente del hospital» (Tumbo
de Sobrado, f. 16).
Ano 1685: «casa inmediata al hospital de San Pedro» (AHUS, atado 956).
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Fig. 3.
Debuxo de recreación da
igrexa de San Pedro. Vese
a capela funeraria de San
Miguel, seguida da parede
do cemiterio; á esquerda,
as casas fidalgas de Pedrosa
e de Sibil, con heráldica;
o camiño que segue ata
O Castelo, cara a Santiago.
Debuxo de Broz.

Ano 1732, no Libro de Visitas da parroquia de San Pedro: «una casa pequeña
en que vive el sacristán… no hai cama alguna para pobres… no haber renta
alguna… ni tener bienes el hospital de muchos años a esta parte».
2.2. A ermida de San Sebastián
Ao leste da vila, fóra das murallas, había unha chousa chamada de San Sebastián, onde se edificou unha capela dedicada a este santo.
Poucos son os documentos que temos dela, pero si unha fermosa lenda
medieval que fai referencia á capela. Do tempo da loita contra os mouros, conta
a lenda que os cristiáns debían pagarlles un tributo de 100 doncelas cada ano.
Logo a capela reconstruíuse antes do ano 1722, pero con outro patrón, San
Roque.
A capela debía ser románica, dunha soa nave. Non se conserva ningún elemento atribuído a ela, polo que é de considerar que a súa estrutura fose modesta,

sen nada especial. Tamén se descarta este escenario, por ser a capela cativa e
con poucos medios para realizar a xuntanza.
2.3. O convento franciscano da Orde Terceira
Foi fundado con doazóns nos anos 1372-1375. A súa historia está moi ben documentada e publicada, aínda que hai episodios descoñecidos. O Libro Becerro
e outros documentos abondan para o seu coñecemento.
Ano 1375. «Este Convento lo fundo la misma Religión, solo el sitio para
fundarle y para guerta y Hera y el nabal del Hospital y Codesera le dió Fernan
lopez, notario y su mujer Aldara gonzalez... vecinos de Mellid... y fué en la era
de Mil y quatrocentos y trece» (Libro Becerro, f. 2).
Descartando a ermida de San Sebastián e a igrexa de San Pedro por pequenas,
sen dúbida foi este convento o escenario da asemblea do ano 1520, por varias
razóns: por ter as mellores instalacións para realizala, porque tamén foi en
Santiago a xuntanza nos franciscanos e porque o convento nese tempo gozaba
dunha boa economía e moito patrimonio para poder atender adecuadamente
á nobreza asistente.
No ano 1520 existía un edificio máis pequeno, cunha nave de menor dimensión e unha torre cadrada, que se situaba na esquina sur, fronte á praza, como
se documenta (fig. 4).
subido al cimborrio de la torre, donde se alla el Relox… dos piedras de cantería
que sirven de almenas… una tiene siete escaques de realze, con dos fajas cada
una… otra en la esquina con media luna escacada, puntas hacia abajo… y alderredor ocho roeles de beros… y encima de dcho escudo una concha… y mas debajo
de las campanas, en una esquina… una piedra… y se alla un escudo con siete
escaques… como el de arriba… (Arquivo do Reino de Galicia. Ano 1705. Preito
Corbelle-Convento, f. 118. Debuxo en Real Chancelaría de Valladolid).

A capela maior xa existía no ano 1520 e fora reconstruída no ano 1498 polo
conde Sancho de Ulloa, para os enterramentos de súa nai Inés de Castro
(fig. 5) e de Leonor de Mendoza, cos dous lucelos funerarios, en estilo gótico
tardío, con arco conopial e inscrición xenealóxica na fronte das laudas de Ulloa;
baixo bóveda gótica estrelada.
Un mural ocupa todo o frontal da capela, cunhas medidas de 6 x 8 metros,
que hoxe oculta o retablo barroco, feito por Castro Canseco.
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Estas pinturas murais foron estudadas polo profesor Monterroso, quen di que
santa Isabel de Francia, situada no lado do Evanxeo, foi canonizada no ano 1520,
e indica que non é lóxica unha representación antes desa época; atribuíndoa a
unha data próxima á terceira ou cuarta década.
Poderíase dicir que os franciscanos foron os primeiros en crer na Inmaculada Concepción, antes do dogma; tamén puideron representar aquí a santa
franciscana antes de canonizala, opción considerable.
Tendo en conta esta datación, ¿podería ser que as pinturas fosen posteriores
ao ano 1520? Se as pinturas son posteriores, o frontal só estaría decorado cun
pequeno retablo dedicado a santa Inés, xa que o espazo central está baleiro entre
as pinturas, e sería o que contemplarían os asistentes á asemblea do ano 1520.
As pinturas son de boa calidade, destacando os rostros do Cristo na cruz e
as caras das dúas santas Isabel. O estado de conservación é moi bo, con escasas
lagoas na pintura, moi bo colorido, con abundante decoración.
Na imaxe virtual do frontal das pinturas (fig. 6) colócase, no sitio onde figuraba santa Inés, a imaxe da Inmaculada que temos actualmente, obra da escola
de Gambino-Ferreiro. (Monterroso Montero 1991: 21)
O claustro estaba no lado norte da igrexa e aparece documentado en varios
escritos. Del consérvanse varios capiteis no Museo e poida que o cruceiro pertencese a este claustro, tendo en conta a afinidade de estilo que ambas as pezas
teñen entre si.
O claustro existía no ano 1520. Descoñecemos cando se demoleu pero é de
supoñer que foi no tempo da Desamortización cando as dependencias monacais
se transforman en casa reitoral; da súa existencia só conservamos unha porta
que comunicaría cunha panda do claustro.
A praza do Convento era no ano 1520, o mesmo que é hoxe, o centro histórico e monumental de Melide. Estaba situada extra muros da vila. Nese ano
1520 presentaba un escenario no mesmo espazo, pero con distinta decoración,
con diferentes construcións, que foron todas reformadas e alteraron un pouco
a liña da edificación.
Ao norte, o convento franciscano, coa capela maior máis elevada, reconstruída,
como xa dixemos, no ano 1498. A nave era máis pequena, reconstruída arredor
do ano 1765. A torre era cadrada, almeada e brasonada cos dous escudos dos
Ulloa e un dos Mendoza. Situada na esquina dereita, cara á praza; hoxe está
á esquerda (fig. 4).
O Camiño Real, que pasaba entre o convento e o hospital, sería máis ancho
e non tan angosto como está hoxe.

Ao leste, o refectorio do convento e a muralla do seu nabal: «casas contiguas
al Convento se incluye oy en el cercado que se estiende desde el Refectorio
hasta el Naval de la Baliña y Prado del Convento» (AHUS, atado 956, 1670).
Este nabal das Baliñas estaba situado ao sur do muro do convento, polo que se
deduce que o refectorio estaba pegado ao convento, polo sur.
Ao oeste, o hospital, coa portada de arco, que foi modificada, pero restaurouse
no ano 1999, e no presente ano 2021 recuperouse o nivel orixinal, que está uns
40 cm soterrado, polo que sabemos que esta praza se elevou ata o nivel actual.
A Casa do Convento, que foi aforada á familia Segade Bugueiro:
La casa del Arçobispo de Mexico que está pegada con el Hospital, con su torre…
y alto y bajo… es deste Convento… (f. 8).
Casa de junto al Hospital… aforó el Convento a Fr. Domingo Doporto… con tal
que la levantase y la hiço conforme está, con su torre, salas… fue año de 1561 (f. 19).

(Nota: vemos como xa existía antes e estaría no ano 1520. Supoñemos que tería
a mesma liña que o hospital, pois todo era propiedade do convento. A Obra Pía
adiantou a liña, posiblemente).
En canto á Casa do Pozo, no foro a Catalina das Seixas dise:
casa que está a mano esquierda, entrando desde el convento a la calle del vedo, oy
se llama la casa del pozo, por tenerlo unido a su cerca... (Libro Becerro, ano 1628).
y un roble junto a ella… usar del sin cortarle por el pié… (ano 1627).
casa frente al Convento... puerta de canteria a la calle do Bedo... otra al norte que
sale al huerto y salido della frente al pozo que se halla delante del Convento... y
en lo alto del sobrado una puerta rasgada del patín que hacia frente al Camino
Real... una ventana a la calle do Bedo... otra sobre dcho huerto... cerrado de muro
de piedra (Arquivo do Reino de Galicia, Preito, ano 1767, f. 7).

O patín facía fronte ao Camiño Real. Vemos hoxe como a parede da Casa do
Pozo fai liña coa da outra esquina da rúa, e entre elas dúas estaría a porta de
Ovedo. A Casa do Pozo estaba pegada á Casa da Encomenda: «Casa que llaman do camino dovedo en que vive Inés Pérez mujer de Juan Castro» (é a que
se refire como a segunda á esquerda) (AHN, Encomenda, f. 900, ano 1685).
De todas estas construcións, só se conserva, orixinal do ano 1520, a capela
maior do convento e a portada do hospital, hoxe Museo. Todo o demais cambiou
a súa estrutura.

A unha voz na metade do reino

Xosé Manuel Broz Rei

273

A unha voz na metade do reino

Monumentos de Melide na época: tres posibles escenarios da asemblea

Fig. 4.
A torre vella do convento
franciscano, cos escudos
de Ulloa e Mendoza.
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Fig. 6.
Frontal de pinturas murais. Esta representación
pintouse valéndose de fotos e de calcos que se fixeron
de Deus Pai, do Calvario e dos escudos Ulloa e Castro.
As imaxes da Anunciación son recreadas, o mesmo que
as imaxes das santas, que só se podían ver con axuda
dun espello, porque os laterais teñen pouca separación
entre a parede e o retablo; prescindiuse da decoración
de roleos, que é moi rica e abundante. A imaxe da
Inmaculada actual ocupa o lugar de santa Inés.
Pintura de Broz.
Fig. 5.
Sartego de Inés de
Castro, ano 1498.
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Fig. 7.
Cabeza de Cristo
no calvario.
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Fig. 8.
Porta na casa reitoral. Con arco
de medio punto, moldurado e
con remates de garra; enmarcada
con alfiz. Semella ser modelo
antigo, do s. xv? É o único
testemuño que temos da igrexa
vella. Por esta porta entrarían
ou circularían os visitantes
da asemblea, e tamén vería pasar
ao rei Carlos I e tantos aconteceres
que se viviron neste convento.

Fig. 9.
Hipotético debuxo de
como sería a praza no
ano 1520, baseado nos
datos documentados
que se expoñen.

Monumentos de Melide na época: tres posibles escenarios da asemblea

A unha voz na metade do reino

◆◆

3. Outros espazos urbanos de Melide

3.1. O Melide medieval
A estrutura medieval permanece case intacta, é dicir: un castelo, unha praza,
unha igrexa, unidas por unha rúa maior. Estas son as características que,
segundo Pirenne, ten unha vila medieval. Desta estrutura só existen a rúa e
mais a praza, pois o castelo e a igrexa foron demolidos.
A vila de Melide no ano 1520, cando se realiza a asemblea, estaría máis
poboada arredor da rúa Principal, pero xa non está a torre da homenaxe do
castelo, a súa pedra sería empregada na reconstrución da capela maior do
convento polo ano 1498 e mais na portada do hospital polo 1502. O convento
franciscano tería unha capela maior elevada, cunha nave máis pequena e con
torre cadrada na esquina sur, cara á praza.
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3.2. Planos da evolución de Melide
Nestes planos (fig. 10 e 11) pódese ver o desenvolvemento dunha vila á beira
dos Camiños de Santiago.
Na figura 11 vemos tamén construído o convento-hospital de Sancti Spiritus
da Orde Terceira Franciscana, extra muros da vila, á beira do Camiño Primitivo de Ovedo.
Non se fai o plano do Melide no s. xv porque a vila non tivo importantes
cambios. Unicamente acontece a desfeita do castelo polos Irmandiños no ano
1467, o que se indica no plano do ano 1520, no que xa non figura o castelo no
outeiro do castro.
3.3. O hospital de peregrinos de Sancti Spiritus
O convento e o hospital eran a mesma fundación, formando unha única institución.
O notario de Melide, Fernán Lopez, e a súa muller, Aldara Gonzalez, fan
unha doazón dunhas casas a frei Alonso de Melide para que faga mosteiro e
hospital, o 15 de abril de 1372 e outra o 8 de xaneiro de 1375.
Ano 1375. …un hospital a porta da vila de Millide, a que chaman Camiño do
Vedo, fora da dita vila… el qual hospital está ante a porta do Mosteiro de Santos
Espiritus de Millide, do outro cabo a calzada contra o pombal… a porta da vila
de Millide a que chaman camino do Vedo, fora da dita vila… con 12 leitos… e 12

pans cada dia… e oir misa antes de andar o camino… sin mulleres… agás una
fraira vella para facer ditas camas (Libro do Hospital, f. 1).

No Libro do Hospital do ano 1732 dise que foi reedificado polo convento e que
costou catro mil reais e foi arranxado polo ano 1755 (Libro do Hospital, p. 22).
No ano 1999 foi reconstruída a fachada segundo indicaban os restos achados
e as mesmas doelas do arco, mais os alicerces desta. Logo apareceu o debuxo
do ano 1705, que vén a confirmar que a restauración foi perfecta e adecuada.
Esta portada do hospital non é a que existía no ano 1520, senón unha remarcada
con alfiz, da que se conservan os remates e da que se fai un hipotético debuxo
(ver fig. 12 a 15). Hoxe o hospital é o Museo da Terra de Melide e, como xa
dixemos, esta portada foi reconstruída no ano 1999.
3.4. A muralla da vila
A muralla comezouse no s. xi e dela só temos documentado un tramo á beira da
porta de Ovedo. O trazado da muralla no ano 1520, coas súas portas, debúxase
baseado na documentación existente; extra muros hai terreos sen edificar, agás
a capela de San Sebastián, o campo onde se realizaba a feira do gando, o lugar
onde estaban os píos da confraría de curtidores na Moa..., é dicir, terreos de
servizo e deshabitados. A muralla seguía protexendo ao burgo, ata que no
s. xix se ampliou a zona urbana e se foi demolendo segundo se ían construíndo
casas novas.
Nesta imaxe do ano 1915 (fig. 16) vemos o Camiño Real de Ourense á Coruña.
Posiblemente esta fose a muralla medieval da vila, pois cadra ben o seu trazado,
argumentando que esta cerca pechaba a horta da Casa de Pedrosa dos terreos
extra muros; era un antigo foro do mosteiro de Sobrado desde tempos medievais,
polo que non era necesario derrubala. A horta comézase a vender parcelada
arredor dos anos 20 do pasado século e constrúense as casas actuais; o Camiño
Real foi substituído tamén pola nova estrada. Atribuír que esta muralla sexa o
testemuño da medieval é unha hipótese posible.
A muralla da vila pechaba o chamado Burgo Vello, onde había moitos
obradoiros de artesáns, panadeiros, zapateiros, tendeiros, ferreiros… e letrados, xente da pluma; unha vila completa de servizos para atender as aldeas da
contorna en todo o necesario.
No ano 1520 a vila estaría cercada de muralla, ao parecer toda ela construída
con pedra do país, que aquí aflora pola parte sur, en canteiras de gneis negro
e cor ocre, que aínda se deixa ver en moitas construcións populares, pois a
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cantaría había que traela de Pambre, e só se reservaba para portas e ventás,
como así estaba feito o castelo da vila.
Este debuxo (fig. 17) está feito sobre un plano real, por mor da escala, para
describir nel o Melide dese ano, segue coa mesma estrutura das rúas principais,
unhas casas reedificáronse e outras erguéronse sobre terreos que antes eran
leiras, pero o trazado conservouse no seu conxunto, polo que se pode dicir que
a vila ten a mesma estrutura desde os tempos iniciais no s. xiii ata o ano 1861.
Logo comezouse a edificar á beira das estradas un Melide Novo. Temos que
considerar a permanencia secular do Burgo Novo do s. xiii, chamado agora
Vello, substituíndo ao antigo Burgo Vello dos Tagarros, que queda esquecido
e ignorado. Tamén se pode considerar a permanencia dos restos da muralla,
que chegan ata o s. xx, pois non era necesario derrubalos, xa que os terreos de
fóra eran considerados extra muros, e só había cultivos e algunha casa illada.
Podemos dicir que o Burgo Vello de Melide se mantén orixinal na súa estrutura,
sendo un dos mellores conservados e definidos do país.
As portas da muralla son sete, todas elas documentadas, e dan acceso ao
Burgo Vello: porta de Abeancos, porta do Azougue, porta das Cavadas, porta da
Moa, porta de San Pedro, porta de Ovedo e porta da Vila.
1. A Porta de Ovedo é a mellor documentada:
Casa en la calle de Ovedo «…da las demarcaciones en la cerca de la villa y aun
oy se hecha de ver la cerca sobre que ella está fundada, fue esta venta año de
1542» (Libro Becerro, f. 8v e 19, en Broz Rei 1991a).

Esta casa é a nº 2 da rúa de Ovedo, a da esquina, onde estaba a porta de Ovedo.
S. XIV: …tratamos de facere hu hospital a Porta da Vila de Millide a que chaman do Camiño do Vedo, for da dita vila, o qual Hespital esta ante a porta do
Mosteyro de Santos espiritus do outro cabo a calzada contra o Pombal… (Libro
do Hospital, f. 1, en Broz Rei 1991b).
F. 8. [para a Obra Pía] pueda llevar tres piedras de canteria de cinco que tengo
en el muro cerca... en un portal derrocado... (esta casa é a da referencia anterior,
no Libro Becerro, f. 8v. Arquivo do Reino de Galicia, Preito Convento, Obra
Pía, por pedras de cantaría).

Nota: quizais esas cinco «pedras labradas» formasen parte dun arco na porta de
Ovedo? xa derrocada antes do 1671, ano en que se está construíndo a Obra Pía.

2. Porta de Abeancos: ano 1587 «casa en Mellide… con su alto y baxo y el cillero
a la puerta de Aveancus» (Tumbo de Sobrado, f. 3, en Broz Rei 2000).

Este camiño entraría na vila pola porta barbacá, que é a situación que lle
corresponde vindo desde terras de Abeancos, ao sur.
3. Porta do Azougue: «la entrada y portada que benia de la villa de Mellid para
el dicho castillo e fortaleza e otra portada que salía del castillo para el azogue»
(Preito Tavera-Fonseca, f. 250v).
Este camiño, castelo-azougue, é a chamada rúa Principal, que é a rúa maior
da vila, arredor da cal se organizou o Burgo Vello.
4. Porta da Vila: «la entrada y portada que benia de la villa de Mellid para
el dicho castillo e fortaleza e otra portada que salia del castillo para el azogue»
(Preito Tavera-Fonseca, f. 250v).
Este camiño é o chamado das Ichoas, que é unha rúa entre a porta do castelo
e da barbacá, topónimo que se estudou recentemente.
5. Porta das Cavadas: ano 1509: «las cortiñas que están fuera de la villa pegadas
al muro cerca de la puerta de las cavadas y pasa por medio de ambas a dos el
camino francés…» (Tumbo de Sobrado, f. 30, en Broz Rei 2000).
Ademais da porta, nomea que por aquí pasaba o Camiño de Santiago, por
Sabián, que está á beira das Cavadas, e tamén como se escribe nun plano
adxunto.
6. Porta da Moa: «casa en calle de la Moa... a la Puerta de la Moa... fachada
a la calle que atraviesa de la calle principal a la Moa» (Prot. 5523, ano 1892).
Esta é outra porta ao Burgo Vello, desde o extenso terreo chamado da Moa,
noutro tempo extra muros da vila; aquí e no campo de San Roque facíase a feira.
7. Porta de San Pedro: ano 1424 «Andres de Gres, casteleyro... do señor de
altamira aforou unha casa con sua cortiña na vila de Mellid contra a porta de
San Pedro... fue testigo diego Crespo, casteleyro no castelo de Mellid» (AHUS,
Clero, atado 959).
Imaxinando ese día 4 de decembro, os nobres co seu séquito farían a súa
entrada na vila: os procedentes de Santiago, polo camiño de Sabián, seguindo
polo camiño agora chamado rúa de Santo Antón ou virando cara á rúa Principal,
ata o convento. Os das terras de arriba, de Betanzos, entrarían polo chamado
Camiño Real, directos cara ao convento. Os da zona leste virían por Furelos
ata a capela de San Sebastián e, por fóra da muralla, chegarían ao convento.
Actualmente son as mesmas entradas, agás desde Santiago, que xa se entra pola
estrada do ano 1861, quedando o camiño de Sabián como secundario.
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Fig. 10.
Plano de Melide no s. xiii,
un Burgo Novo que xorde
á beira dos Camiños de
Santiago, cun pasado neolítico
e castrexo, nunha encrucillada
no centro de Galicia.
Debuxo de Broz.
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Fig. 11.
Plano de Melide no s. xiv
no que xa vemos construído
o castelo que ergueu a mitra
compostelá sobre a croa do
castro. Non se sinala a muralla,
que comezou a facerse neste
século, porque descoñecemos
o trazado inicial; márcase
no plano do 1520, a xeito de
hipótese, unha muralla-cerca
que pecharía o Burgo que
medra arredor da rúa Principal.
Debuxo de Broz.

Fig. 12.
Hospital de peregrinos. Esta portada do hospital
de Sancti Spiritus, co seu arco doelado e os dous
escudos de Ulloa e Castro, foi reedificada polo
conde Sancho de Ulloa, no ano 1502, aproveitando
a porta do castelo da vila?, coa inscrición:
«Este hospital mando començar el conde de
Monterrei don Sancho de Ulloa en el año de
mil quinientos dos rueguen a Dios por su alma».

Fig. 13.
Debuxo do Preito
Convento‑Corbelle, do ano
1705 (Real Chancelaría de
Valladolid). Vese a porta
do hospital como está hoxe
restaurada, pero esta non
é a composición orixinal,
pois, como se suxeriu, a
inscrición estaría xunta
e todo rodeado dun alfiz.
Descoñecemos a data desta
composición, anterior ao ano
1705 (Gómez Buxán 2006: 103).
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Fig. 14.
Debuxos da fachada
orixinal co hipotético
alfiz e ventá.
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Fig. 16.
Muralla-cerca, Camiño Real e
o convento de Sancti Spiritus.
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Fig. 15.
Escudo de Ulloa e metade
da inscrición, que di:
«armas de ulloa.- este
ospital mando- el conde de
monterrei...de ulloa...en el año...
nientos e II años rue...». Á
esquerda, o remate do alfiz.

Fig. 17.
A vila de Melide no ano
1520. Debuxo de Broz.

Xosé Manuel Broz Rei
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