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C 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, grave-
mente 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, titu-
lado «A Xunta e os seus obxectivos», estúdanse temas relacionados directamente 
coa asemblea, comezando polos antecedentes da reunión, ou sexa, o recupe-
rado 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 descubri-
mento 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 reu-
nións, 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 
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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 refor-
zados 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 pri-
meiro, 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, monu-
mentais 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






