
As estirpes nobres galegas
a comezos dos tempos modernos,
en particular as que participan 
na Xunta de Melide*

Antonio Presedo Garazo
Universidade de Vigo

DOI: 10.17075/vmrxm.2021.004



A
 U

N
H

A
 V

O
Z 

N
A

 M
E

TA
D

E
 D

O
 R

E
IN

O

107

◆ 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 

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).

*  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).
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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). 
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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 



As estirpes nobres galegas a comezos dos tempos modernos
A

 U
N

H
A

 V
O

Z 
N

A
 M

E
TA

D
E

 D
O

 R
E

IN
O

110

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).
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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).
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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).
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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.
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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).



As estirpes nobres galegas a comezos dos tempos modernos
A

 U
N

H
A

 V
O

Z 
N

A
 M

E
TA

D
E

 D
O

 R
E

IN
O

118

◆ 5. O seu sometemento político e a súa readaptación 
tras o reforzamento da autoridade da monarquía

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).
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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).
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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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◆ 6. Sentando as bases dunha cultura identitaria da 
nobreza galega a comezos dos tempos modernos

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.
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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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