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ln Finibus Terrae 

Francisco Singul 

alicia inicia o século XV cos rescaldos da crise do XIV aínda fumeantes. Non obs
tante, os males da Peste Negra -1348-, da guerra civil en Castela -que finaliza 
en 1369 coa vitoria do bando de Trastámara- e da crise da Igrexa, derivada do 

período de Avinón -1309-1377- e do perigo cismático que conclúe coa elección do papa 
Martino V no Concilio de Costanza1 -1414-1418-, dan paso, na primeira metade do XV, a 
un crecemento demográfico, que é común a toda a coroa castelá, ligado á mellora das con
dicións do campo, con máis cavaduras de terras e maior rendemento das colleitas2

• Esa. 
emerxente masa campesina, apenas alfabetizada e cun reducido nivel de instrución -a 
excepción dos recursos propios da tecnoloxía agrícola e/ou marineira-, pero que tina unha 
profunda relixiosidade3 e estaba encerrada nos estreitos horizontes das terras que traballa, 
vivia baixo a fera mirada dos senores laicos e o máis suave -ainda que non menos firme
control dos mosteiros, cuxos campos cultiva baixo o réxirrie de foro•. 

A engrenaxe senorial do medievo galego manexaba o foro como privilexiado ins
trumento xurídico, moitas veces vinculado aos dominios monásticos5 . Durante os séculos 
XIV e XV, por regra xeral, os bispos, os cabidos catedralicios, os monxes e a nobreza laica 
entregáronlle as súas terras ao campesinado en réxime foral; é dicir, cedíase a perpetui
dade ou durante un tempo limitado un determinado patrimonio -unhas terras- a cambio 
do dereito a recibir unha renda. Este contrato podia ser perpetuo ou por varias xeracións6

. 

O foro obrigaba os campesinos vasalos ao pago dunhas rendas anuais en cereal e vino, e 
a determinadas prestacións persoais que formaban parte da economía e sociedade medie
vais, e en especial das relacións contractuais entre senores e campesinos7

; estes tinan, por 
obrigación de vasalos, que habitar as terras aforadas, cultivalas, coidalas, pagar as ren
das, traballar gratis para o senor ou o mosteiro, entregar un animal cebado para a súa 

matanza, ser obedientes, etc. 
Os males que padeceu a Igrexa baixomedieval afectáronlles tamén aos mosteiros 

galegos, de xeito que no século XV se agudiza a súa decadencia espiritual e material, debi
do á corrupción de costumes e polo lacerante réxime imposto en cada cenobio polos aba
des comendatarios. As comunidades monásticas do país, como noutras terras de 
Occidente, perderan o rigor da observancia; a vida dos monxes diferenciábase moi pouco 
da que levaban os segrares; esqueceuse a disciplina do claustro, relaxáronse os costumes 
no seo das comunidades, as vocacións descenderon, diminuíu o número de monxes e as 

rendas derivadas de cada patrimonio foron parar a mans de abades que non vivían no 
recinto monástico, xa que se consideraba o cenobio como encomenda privadaª. Estes e 

\ 



outros abusos, que tamén sufrían os campesinos vasalos, foron atallados, en boa medida, 

coa reforma das ordes relixiosas auspiciada polos Reis Católicos, que lles afectou ao epis
copado e ao clero, en xeral9

• Pero, como se se tratase dun dano colateral, o sistema seno

rial permanecía estancado nos seus métodos de produción tradicionais; durante o século 

XV, o campo galego continuou sumido nas condicións feudovasaláticas herdadas do pasa
do, e así seguiu nas centurias posteriores; os campesinos tiveron que afrontar o seu desti

no e seguir pagando as rendas forais ata a Desamortización1º. 

As cidades, vilas e aldeas costeiras, de reguengo ou integradas nalgún senorío epis
copal ou nobiliario, parecen gozar de mellores condicións de vida 11

• A cidade galega baixo

medieval simboliza, como no resto da Europa do momento, ese ámbito de liberdade ao que 
aspiran todos aqueles que se acollen á seguridade das súas murallas. No ámbito urbano, 

aínda que nun principio se promove o desenvolvemento municipal na época do arcebispo 

don Lope de Mendoza 12
, os municípios da Terra de Santiago, dependentes da xurisdición 

arcebispal -Compostela é o caso paradigmático-, tentan organizarse en ligas de defensa 

para reivindicar a súa autonomía administrativa; unha acción que chega a extremos de vio
lencia contra o poder senorial do prelado como os vividos durante o turbulento episcopado 

de don Alonso II de Fonseca13
. Os senores laicos, feudatarios do arcebispo, tamén cuestio

nan o poder senorial compostelán. Estes grupos nobiliarios actúan segundo os seus propios 
intereses, aliándose co prelado ou contra el segundo os tempos. Esta situación de confusión 

e desorde foi frecuente ao longo do século, e provocou ünha sensación xeneralizada de 

inxustiza, caos e inseguridade nos caminos e terras de Galicia. 

Na primeira metade da centuria, o conflito de maior relevancia foi a revolta desen

cadeada contra Nuno Freire de Andrade, senor de Pontedeume, Vilalba e Ferro!, por parte 
dos seus vasalos. Era o ano 1431 e reinaba Xoán II en Castela, cando miles de vasa los 

constituíron unha irmandade, á que se lle uniron xentes "do común", dos bispados de Lugo 

e Mondonedo. Os rebeldes atacaron os castelos e casas fortes de Andrade, por seren estas 
fortalezas o principal media de control do territorio e símbolo inequívoco do poder seno
rial. Este temperán intento irmandino de derrocar os castelos do senor e rematar coa opre

sión feudal chocou cos apoios de Andrade: o arcebispo de Santiago don Lope de Mendoza 

e o propio monarca castelán. A segunda tentativa popular -de maior proxección e violen

cia- de destruír en Galicia os fundamentos do poder senorial foi a gran revolta irmandifla 
de 1467-1469. Tras a organización das irmandades, vineron o derrocamento dos castelos, 
a fuxida dos nobres, a esperanza dun cambio radical que incidise no político, o social, o 

económico e o cultural. A fascinación que aínda provoca este heroico episodio -esta espe
cie de primavera galaica- na conciencia colectiva do país é un feito que a ningún historia

dor se lle escapa. 
Tras un breve período de calma, no que a represión seflorial se encarniza cos seus 

vasalos, obrigándoos a traballar gratis na reconstrución dos castelos derrocados, retornan 
as hostilidades a Galicia: a guerra sucesoria de 14 75-14 79, mantida entre os partidarios de 

Xoana a Beltranexa e a súa irmá Isabel. Cando o conflito remata, Galicia comeza a vivir 

unha nova etapa da súa historia . No seo da contenda, os nobres galEgos tíflanse amosado 
bastante indiferentes e moi desorientados; en principio parecían contrarias ao arcebispo 

don Alonso II de Fonseca, fiel ao bando isabelino, por ser inimigo de todos; pero, por outra 

parte parecían máis próximos ao conde de Camifla, Pedro Madruga de Soutomaior, o nobre 
17 -
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rebelde que defendeu durante anos a causa do partido portugués en Galicia. Ao final da 
guerra, e tras a proclamación nas Cortes de Madrigal, en 14 79, de Isabel I como raífia de 
Castela -casada en 1469 con Fernando o Católico, rei de Aragón desde 1479-, a nobreza 

galaica comeza un declive imparable. A monarquia pon os medias para que a representa
ción do Estado sexa eficaz -incluso enérxica-, cunha estrutura vertebrada pala figura do 
gobernador de Galicia, o corpo de alcaides maiores e unha milicia permanente que garan
tia, en definitiva, aquilo que o pobo anhelaba desde mediados de século: o desexo de xusti
za que levou os irmandiflos, sobre todo na gran revolta de 1467-1469, a se erguer en armas 
contra o poder seflorial que os atenazaba1

•. 

Esta sociedade febril, protagonista dunha época de cambias a miúdo turbulenta, tina 
os medias para representar a súa imaxe. Os seflores feudais -Osorio, Andrade, Ulloa, 
Moscoso ou Soutomaior- forman parte desa "nobreza de servizo" que, como no resto da 
coroa castelá, fortalece as súas posicións a finais do XN e principias do XV, ao lle ter servi
do fielmente á dinastia 'Itastámara. Ese poder seflorial, posuidor de terras, vasalos, casas, 

castelos, igrexas, rendas e outras posesións, loita entre si, forcexa violentamente contra o 
gran seflor da Terra de Santiago -o arcebispo compostelán- e é permisivo cos abusos que, 
por parte da soldadesca acuartelada nos castelos, abafan por igual a labregos, viláns ou 
cidadáns. As actividades propias da vida de cada cal exprésanse na hora da morte, de modo 
que a escultura funeraria é fiel testemufla da diversidade gremial1 5 e da vida acomodada 
dos homes de leis16 e a burguesia mercantil -é o caso do "mercador" de Betanzos e alcaide 
da Irmandade, Alonso de Carvallido11

-, grupos sociais característicos dos núcleos urbanos1ª. 
A condición militar aristocrática tamén se evoca nos sepulcros; por isa aparecen abondosos 
xacentes amortallados con armadura de guerra, que ostentan a espada como símbolo da 



súa categoria social' 9
. Os ámbitos funerarios reflicten, de igual modo, o traballo pastoral de 

bispos e arcebispos, que aparecen ataviados con vestimentas litúrxicas, mitra, báculo e 
anel2º. Por último, a actividade intelectual, característica ao parecer, de abades e priores, 

represéntase figurando os seus membros con libras entre as mans21
• A imaxe funeraria da 

muller nobre22 adquire, por regra xeral, unha piadosa actitude orante, coas mans unidas e 

o rosario pendurado sobre o peita23
. Fóra do ámbito funerario, hai na escultura galega da 

época algunha representación feminina de iconografia inusual, pola evocación intelectual 
que parece suxerir; unha iconografia, en suma, que rompe os esquemas tradicionais e é 

quen de mostrar o paradoxal dunha Madalena penitente24
, ricamente ataviada e recostada 

sobre un leito, que parece afastarse da rudeza rochosa coa que habitualmente se represen

ta a santa, e que pasa o seu tempo sumida na lectura apracible dun libra. 
O século XV, e en especial a súa segunda metade, viviu unha época na que os des

cubrimentos xeográficos, a navegación, as novas rutas comerciais e o desenvolvemento da 

cartografia cambiaron de cheo a imaxe que os europeos tifian do mundo. Os límites dese 

orbe aumentan, algúns reinos gafian atribucións territoriais, ámbitos de comercio e de 
extracción de materias primas. Non obstante, a maior parte da poboación, tanto do mundo 

rural coma do urbano, campesinos ou sefiores, ainda pensa que Galicia se atopa nun tinis 
terrae de tenebrosos -ainda que atractivos- horizontes. O poder sedutor da Costa da Morte 

pode constatarse no comentaria que nos deixa, en 1417, un fidalgo de Gascufia chamado 
Nompar II, sefior de Caumont, Castelnou, Castelculier e Berbiguiéres. Nompar peregrina a 

Compostela e continúa despois ata a que el denomina Notre Dame de Finibus terre, "que 

es un puerto de mar y que a continuación no se encuentra más tierra que aquel lugar, que 

es maravillosamente hermoso ... "25
• Esta beleza cargada de misterio é algo común a todos 

Esporas de cabale iro con 
forma de estre la de doce 
puntas e de "Y". 
Procedentes dun sepulcro 
do moste iro de San Xiao 
de Mora ime, séc ulo XV. 
Museo das Peregrin acións, 
Santiago de Composte la 
(cal nº 5 e nº 6) 
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aqueles que emprenden o Camiflo de Santiago e continúan ata os confins do mundo; en 

xullo de 1466 chega á cidade do Apóstolo un grupo de peregrinos encabezado polo nobre 
bohemio León de Rosmithal; logo duns días de estancia na convulsa Compostela, coa cate

dral asediada polos homes do nobre local Berna! Yáflez de Moscoso, os peregrinos continú

an a Fisterra, para constatar de primeira manque "allí, ai otro lado no se ve otra cosa si no 
es cielo y mar, y se dice que allí la mar es tan brava que nadie la puede atravesar; también 

se dice que no se sabe lo que hay ai otro lado. Según se nos contó, algunas personas quisie

ron informarse de qué aspecto tenía el otro lado y partieron con barcos y galeras, pero 

nadie regresó" 26
. É evidente que, para a mentalidade tradicional baixomedieval, Galicia 

segue a ser o finis terrae atlántico ao que peregrinaron moitas xeracións anteriores, na pro

cura da axuda supraterreal do apóstolo Santiago o Maior. Este concepto mental do orbe, 

fondamente cristián, que ten a Compostela como meta da peregrinación occidental, conta 
cun extremo oriental situado en Terra Santa e Constantinopla, a pesar de que, segundo 

avanza a segunda metade do século XV, se saiba de certo que máis alá, cara a Asia, seguin

do camiflos como a ruta da seda ou a das especias, atópanse outras terras afastadas -as 
Indias orientais-, coflecidas por italianos e portugueses27

• 

Estes testemuflos -apenas unha mostra no marco do rico panorama que presen

tan a celebración dos anos xubilares e o crecente fluxo das peregrinacions marítimas-, 

xunto co optimista xuízo de Sebastian Ilsung (1446) 28 e a guía do Camiflo de Santiago de 
Hermann Künig (1495), indican que a peregrinación xa cobea, malia os problemas do 

século XV, continuou viva na mente e na práctica de xentes de moi variada índole . 

Peregrinos piadosos de todas as condicións e nacións -de estirpe modesta, vida acomo

dada ou de alta liflaxe- cargan coas súas penas e doazóns, camiflan palas vías terrestres 

Sartego ele Afonso ele 
Carva llido, mercador 
betance iro e líder 
irmandi1io (1467-1 469) . 
Obradoiro ele Betanzos, 
último terzo do século XV. 
Museo elas Marinas, 
Concello de Betanzos 
(A Coruiia) 

Testamento de Fernán 
Yá iiez de Soutomaior no 
que deixa por herdeiro ao 
seu filio Álva ro de 
Soutomaior de todas as 
súas casas, fortalezas, terras 
e coutos. 22, clecembro, 
1440. Arquivo Históri co 
Universitari o, Santiago 
ele Compostela (ca t. nº 43) 
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Cru cifi xo, anónimo do 
século XV. Depósito 

F. Senén; Museo 
Arqueolóx ico e Históri co 

Castelo de San Antón, 
A Coruii a (ca t. nº 79) 

Santiago peregrino. 
Anónimo hispano

fl amengo, século XV. 
Santuario da Nosa Seiiora 

dos Remedias, Castro 
Ca ldelas (Ourense) 

(cat. nº 132) 
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ou elixen, segundo a súa procedencia, 

as rutas do mar, para facer oración ante 

a tumba de Santiago. Testemufí.os elo

cuentes do carácter internacional da 
peregrinación son a imaxe de prata do 

Apóstolo que lle ofreceron á catedral, · 
algún tempo antes de 1426, o cabaleiro 

parisiense Johannes de Roucel e a súa 

esposa Johanna, ou o pequeno retablo 
da vida de Santiago doado polo peregri

no inglês John Goodyear, reitor da igre

xa de Chale, na ilia de Wight29
• Estas e 

outras moitas obras de importación, rea
lizadas en Italia, Portugal, Inglaterra, 

Francia e os Países Baixos, ofrecen un 

amplo abano de suxestión capaces de 

influír, nalgúns casos, no desenvolve

mento da arte galega. Entre os moitas 
exemplos existentes, poden citarse as 

imaxes de ourivería do oratorio do arce-

bispo Lope de Mendoza, atribuídas aos 

prateiros Francesco Marino -napolitano- e Vicente Flamenco, que contan no seu estilo con 

esa pegada estranxeirizante30
, por non falar da abundante influencia portuguesa e flamen

ga -ou hispano flamenga- detectada en boa parte da escultura da época. A pequena e 

pouco coflecida imaxe de Santiago peregrino da igrexa de Castro Caldelas, de mediados do 

XV, é outro exponente, aínda que modesto, destes contactos culturais, acontecidos nunha 
época turbulenta como poucas: destaca o rostro do Apóstolo pola súa expresividade natu

ralista, propia do gótico borgoflón, que convive cun tratamento sumario, de corte popular, 

ao afrontar o artista a plasmación do corpo e as súas vestimentas. 

Ao longo do século XV, peregrinos e viaxeiros europeos como o fidalgo gascón 

Nompar II, sefí.or de Caumont (1417), Peter Rieter (1428)31
, comerciante de Nurenberg, 

Sebastial Ilsung (1446), o nobre suabo Jorge Ehingen (1457), León de Rosmithal (1466), o 

bispo armenio Martiros de Arzendjan (1491) e o cabaleiro Arnold von Harff (1499) 

emprenderon o Camiflo de Santiago sen esquecer unha visita a Fisterra, o confín do vello 
continente que, pouco a pouco, deixa de ser, para a mentalidade das xentes daquel sécu

lo, a fin da terra . O mundo medra acotío, pero Galicia mantén a súa vella imaxe de rexión 

histórica de Occidente32
, centro de peregrinación internacional, terra do apóstolo 

Santiago, país costeiro que serve de escala na navegación atlántica, guiada polo vello faro 

romano, e ámbito de posibles negocios, ao ser terra de exportación de viflo, sai, peixe, 
aceite, liflo, cera, etc., e de importación doutros produtos entre os que se inclúen as obras 

de arte e as ideas de liberdade. 





NOTAS 

1 En 1377, o papa Gregorio XI abandona o surde Francia, promove o regreso 
a Roma e comeza a restauración da Cidade Eterna. Ainda que esta 

renovación quere a lcanzar tamén aspectos máis profundos da vida da 
lgrexa, non pode evitar que o Gran Cisma de Occidente ameace a 

unidade da cristiandade latina. Entre 1378 e 1417, produclronse, en 
efecto, grandes lacras que aflixiron a Jgrexa, desorientaron o clero e 

extraviaron a moitas fieis. A orixe de todos os males residia na dualidade 
de papas. O solio pontificio era disputado por fami lias rivais, mentres o 

mundo parecia sucumbir nun caos provocado palas enfermidades, a 
inimizade, o adio e a guerra. Por se isto fase pouco, o feito de que a 

cristiandade estivese dividida en dous bandos favoreceu a propagación de 
todo tipo de confusións e herexlas. En 1378, o conclave para elixir papa, 

reunido nunha Roma imranquila e convulsa, sacudida por revoltas sociais 

desatadas ante a incerteza, resolveuse favorablemente coa elección de 

Urbano VI. Os cardeais franceses, descontentas co cambio da Santa Sé a 

Roma e a consecuente perda de poder que supoi\la o abandono de 

Avirión, p~oclamaron a Clemente VII como papa. Esta inusual e conflitiva 
situación, con dous pontlfices nomeados e o pobo católico asombrado por 

esta duplicidade, resolveuse no Concilio de Constanza (1414-18), presidido 

polo emperador Sexismundo, que decretou a unidade da Igrexa e elixiu 
como único papa a Martii\o V (1417-31), o que supuxo que Urbano VI e 

Clemente VII fosen depostos e substituldos polo novo pontlfice. Para 

evitar futuros conflitos, o Concilio de Constanza acordou a necesidade de 
afrontar unha profunda reforma eclesiástica e unha purificación doutrinal, 

que condenaran as prácticas corruptas do nepotismo e a simonia; sobre a 

participación hispa na no conci lio véxase GofJr GAZTAMBIDE, J,, "Presencia 
de Espa ria e n los concilias generales dei sigla XV", en GARCIA-VILLOSLADA, 

H. (dir.), /-listaria de la lglesia en Esparla. La lglesia en la Esparla de los 

siglas XV y XVI, t. 111 -1 °, Mad rid, 1980, p. 33-70. 

2 VALDEóN BAnUQUE, J,, SALBACH, J.M,, ZAVALO, J,, Feudalismo y consolidación de 

los pueblos liispánicos (siglas XI-XV). /-listaria de Esparla, t. IV. Barcelona, 
1987, p. 102-125. 

3 Véxase o traba llo do profesor González Lopo, neste mesmo volume. 

4 Rios RoonlGUEZ, M.L,, As orixes do foro na Galicia medieval, Santiago 
de Compostela, 1993. 

5 A colonización de novas terras polos monxes e a formación dos dominios 

monásticos ga legos na Idade Media son temas estudados. por PALU)RES 
MENDEZ, M.C,, "Los cotos como marco de los derechos feudales en Galicia 

(1100-1500)", Estudios Compostelanas, 5 (1978), p. 201-255; PALLARES 

MEND EZ, M.C,, POIITELA SILVA, E,, "Seriaria. La conformación dei sei\orlo 
gallego en los siglas medievales", Gran Encic/opedia Gallega, t. XXVIII, 

p, 124-128; e PALLARES MENDEZ, M.C,, PORTELA SILVA, E,, Galicia na época 

medieval. Galicia. Historia, t. II, A Corui\a, 1995, p. 168-178. 

6 Sobre a duración dos contratos forais en época medieval, que podlan ser 

estables -perpetuas- ou foros "a voces" -de duración limitada-, véxase 

Rios RoonlGUEZ, M.L., As orixes .. ,, op. cit,, p. 4 7-79. Este importante 

problema foi tratado, para os tempos modernos e contemporáneos, en 

VrLLABES PAZ, R,, Foros, frades e fidalgos: Estudios de Historia Social de 

Galicia, Vigo, 1982; e VrLLARES PAZ, R,, La propiedad de la tierra en 

Galicia, 1500-1836, Madrid, 1982. 

7 Estas relacións socioeconómicas nas que estaban estipuladas as cargas e 

dereitos de seriares e vasa los son as habituais na Europa da época feudal; 

unha visión xeral pode verse en Fossrrn, R,, La infancia de Europa, siglas 

X-XII. Aspectas económicos y sociales. El liombre y su espacio, t. 1, 

Barcelona, 1984, p. 306-320. 

8 YÁNEZ NEmA, Fr. M.D,, "Los primeros usos de la Congregación de Castilla", 

Compostellanum, XXVI. n. 0 1-4 (1981), p. 83-133; YÁNEZ NEIRA, Fr. M.D,, 

"Los monasterios cistercienses gallegos en la reforma de fray Martin de 

Vargas·. en VALLE PEREZ, J.C. (ed.), EI Monacata en Galicia durame la Edad 

Media: la Orden dei Cister: Santiago de Compostela, 1991, p. 85 e 86. 

9 AZCONA, T. de, "Reforma dei episcopado y dei clero de Espana en tiempo de 

los Reyes Católicos y de Carlos V (1475-1558)", en GARCIA-VILLOSLADA, R. 

(dir.), Historia .. ,, ap. cit,, p. 115 e ss.; e GARCIA ORO, J,, "La reforma de las 

órdenes religiosas en los siglas XV y XVI", en GARCIA-VILLOSLADA, R. (dir.), 
Historia .. ,, op. cit,, p. 211 e ss. 

10 As rendas forais foron os bens que sufriron en maior medida a 
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Galicia durante o século XV. 
Unha sociedade en conflito 

Francisco Javier Pérez Rodríguez 

o século XV, Galicia vive un conflito que aparece marcado como poucos no ima
xinario popular da época medieval: o movemento irmandifJ.o. Con todo, o catro
centos é bastante máis que esa revolta e, tamén, que todas as disputas que 

daquela se desataron e que, protagonizadas por nobres cabaleiros ou bispos de nomes 
incluso hoxe lembrados -don Pedro Madruga, don Alonso de Fonseca ... -, determinan a 
visión que se ten deste período. Esoutras realidades serán, sen esquecer problemas e con
flitos, as protagonistas das páxinas que seguen. 

Un século de recuperación 

Na historia medieval o século XIV é cofJ.ecido como "o da crise" por excelencia. Fames, pes
tes, guerras e as mortes que estas provocan son as protagonistas da centuria e, por exten
sión, o século XV participa tamén do que adoita denominarse "crise baixomedieval". Con 
todo, xa a finais do trescentos empezan a advertirse signos de recuperación que se van pro
longar e fortalecer a partir de 1400. Malia que os conflitos armados seguen a existir e diver
sas epidemias e malas colleitas marcan o panorama do XV, numerosos indícios sinalan que 

durante este século se supera a crise do anterior, ainda que, evidentemente, os problemas 
pasados fan que se xeren novas realidades. 

Polo de pronto, parece evidente que hai un crecemento demográfico constante a par
tir das décadas finais do XIV, que trae a recuperación e unha nova posta en explotación de 
terras previamente abandonadas, como constata, por exemplo, Rodríguez Galdo no bispa
do mindoniense. Con todo, as condicións son novas e o campesifJ.ado -que é tremendamen
te maioritario na Galicia da época- pode facerlles fronte ás esixencias dos sefJ.ores que, ao 
se reducir gravemente as súas rendas, quixeron impofJ.erlles novas e máis gravosas cargas 
aos seus dependentes. Estas pretensións sefJ.oriais foron recorrentes ao longo do catrocen
tos e explican as distintas revoltas que daquela se desenvolveron e, en parte, as loitas entre 
os grandes sefJ.ores galegos. 

A pesar de todo, o campesifJ.ado parece ter logrado boa parte dos seus obxectivos. 
Iso é, polo menos, o que amosan os contratos de foro das entidades sefJ.oriais; bispos, cóen
gos e monxes víronse obrigados a subscribir uns foros cada vez máis vantaxosos para os 
foreiros. Os contratos a curto prazo, que se xeneralizaran en épocas anteriores, van alon

gando progresivamente a súa duración ata chegar ás sete, oito ou nove voces -persoas que 



se suceden na titularidade do foro- e, ademais, a renda esixida polos sefíores redúcese de 
xeito gradual e pasa da metade ou un terzo a xeneralizarse nun cuarto, quinto ou mesmo 
menos en diferentes partes de Galicia. 

A falta de brazos para a labranza proporcionoulle ao campesifíado capacidade para 
exercer a resistencia pasiva que rematou coas pretensións sefíoriais. Como exemplo e ilustra
ción de todo este proceso, un cóengo compostelán di na segunda metade do século X:V sobre 

unha vifí.a na parroquia de Santo André de Trobe que "era sita entre Troobe e Vila Pineiro hua 
vinna grande aforada ao quarto, e o dito Fernán Raposo, teençeiro que era, tomoua aos labra

dores dizendo que se lle non davan o terço do vinno que non a labrarían, e por lo qual a lei
xaron por labrar, e por mengoa de reparo 

está agora en monte" 1
• A inflexibilidade 

de Fernán Raposo nas primeiras décadas 

do catrocentos supuxo que a vifí.a se per

dera e que o seu sucesor na xestión da 
tenencia capitular compostelá se atopase 

cun monte e sen rendas que cobrar. 

Evidentemente, non todos os sefí.ores de 

Galicia fixeron o mesmo e moitas preferi
ron, obrigados palas circunstancias, suavi

zar progresivamente as condicións dos 

aforamentos ante o perigo de quedaren 

con terras ermas. 
Esta recuperación de terras non 

supuxo exactamente a volta ao que se 
cultivaba antes da crise, senón que, gra

zas ás novas condicións económicas da 
Europa da época, Galicia cambiou, polo 

menos en certas comarcas, a súa paisa

xe rural. Ainda que, evidentemente, se 

seguen a plantar cereais, xa desde 

mediados do XIV se impón en todos os 
lugares aptos para isto a explotación da 
vide. Impulsado polos sefí.ores, polos 

cidadáns e, probablemente tamén, polos 

mesmos campesifí.os, o vifí.edo espállase 
por toda Galicia e semella terse converti
do en monocultivo en moitas zonas, 

especialmente no contorno urbano. Isto 
acontece non só nas comarcas máis 
aptas para o seu desenvolvemento, 

como o Ribeiro do Avia e do Mifí.o ou as 

costas das Rías Baixas, senón tamén no contorno da Corufía, Betanzos, Viveiro e Ribadeo, 
así como no interior da Marifí.a luguesa, impulsado, neste caso, polos mosteiros de Meira e 

Vilanova de Lourenzá. 

Ex-co lex iata de Sa nti ago . 
Cangas do Mo rrazo, 
Po ntevedra 
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O éxito desta produción reflíctese tanto na obriga de plantar viflas, imposta aos forei

ros, como na competencia que existe entre as comarcas produtoras e os conflitos que, 

durante todo .o século, se producen entre as cidades que son cabeza desas comarcas. A 

mellor calidade dos caldos do Ribeiro provoca as protestas de Ourense e Ribadavia fronte a 
Pontevedra, Santiago, Padrón, Muros e Noia, cuxos cidadáns, segundo conta Ferreira 

Priegue, facían ordenanzas, ligas e monipodios para que os viflos ourensáns non puidesen 

saír polos seus portos na década de 1480. 

Esta recuperación do XV vén marcada pala inclusión de Galicia nas correntes de merca
do que percorren a Europa da época. No seu monumental estudo, Ferreira Priegue amosa como 

os barcos e produtos galegos aparecen desde mediados do XIV, primeiro nos portos atlánticos, e 

nos mediterráneos, despois. A eclosión do comercio marítimo galego a partir de 1380 inflúe de 
xeito determinante na recuperación do campo e na extensión do vifledo por toda Galicia. 

Xunto ao viflo, o peixe -en concreto, a sardifla- será o outro gran produto que pro

tagoniza as exportacións galegas baixomedievais. A riqueza pesqueira das rías e o novo 
panorama que se abre logo da crise do XIV marcan o inicio dun proceso do que ainda hoxe 

Galicia é debedora, o progresivo crecemento demográfico da costa e, sobre todo, das rías. 

A partir de mediados do trescentos, xorde unha serie de núcleos que se desenvolven no 

século seguinte e que, aínda que algúns existían con anterioridade como simples lugares . 
rurais sen especial relevancia, se converten agora en vilas marifleiras. É o caso de Muros, 

Vigo ou Redondeia -nacidas na segunda metade do XIII pero que agora acadan o seu grai:i . 
desenvolvemento-, e de Bouzas, Cangas de Morrazo, Portonovo, Marín, Vilanova e 

Vilagarcía de Arousa, Rianxo, A Pobra do Deán, Corrubedo, Muxía, Malpica, Foz ... ; a elas 

hailles que sumar o engrandecemento de núcleos xa asentados previamente como A 
CorufJ.a, Betanzos, Ferro!, Viveiro, Ribadeo, Noia, Tui ou Baiona, entre outros, que desde 

mediados do XIV protagonizan unha actividade mercantil en constante aumento. 

Pala súa banda, nas vilas do interior tamén se produce esta recuperación durante a 

primeira metade do século, segundo López Carreira, aínda que se detén a partir dos anos 

·sesenta ou setenta da centuria. Tumén destaca este autor que Santiago de· Compostela se 
sitúa á cabeza das cidades galegas pala súa poboación, seguida pala Corufla e Pontevedra, 

que superan neste momento a cidades de máis antiga tradición como Lugo ou Ourense. 

Seíiores, seíioríos e conflitos 

A realidade da Galicia baixomedieval cambia a situación que existía no reino durante a plena 
Idade Media, na que se afianzaran os sefloríos eclesiásticos -bispos, cabidos e mosteiros- e, 

probablemente tamén, os da nobreza laica. O descenso do número de campesinos que pre

sumiblemente se produce no XIV e o consecuente abandono de terras de cultivo fan que a 

nobreza de calquera tipo vexa reducidas as súas rendas e, co fin de facerlle fronte a esta 

redución, decida meterlle presión á súa man de obra. Coma no resto da Europa occidental, 

aparecen irnposicións que son tachadas de "malas usos" e que a aristocracia xustifica alegan

do que están baseadas no costume. Así acontece, por exemplo, en Lugo, nos primeiros anos 

do século, cando o bispo lles solicita a varias parroquias do seu couto unha serie de rendas 

que eran contestadas polos fregueses. 



Os enfrontamentos son continuas e involucran a todas as dases sociais do reino. A ban

didaxe e os asaltos son prácticas comúns durante toda a centuria e contra eles e os seus prota
gonistas -os cabaleiros que viven nas fortalezas- vaise rebelar, nos anos sesenta, toda Galicia 
no marco do movemento irmandiõo. Á parte deste e da mencionada violencia que podemos 

denominar "habitual" -roubos e asaltos-, desenvólvense outras revoltas sociais en diversas par
tes de Galicia durante o XV, como a chamada "primeira revolta irmandifla", xurdida nos domi

nios dos Andrade, nos anos trinta, ou a dos ourensáns fronte ao seu bispo, en 1455. 

Xunto a estas revoltas armadas cómpre destacar que os preitos que se dirimen 
nos tribunais desde 1434 -por exemplo o dos arrianos ou labradores da diocese de Tui, 

que se negaban a pagarlle a Jutuosa á catedral- ou 
todos os que xorden na fin de século ante a recente

mente creada Audiencia de Galicia . Ás veces poden 
atoparse ambas as cousas á vez -tribunais e enfron

tamento armado-, coma no caso do longo preito, 
publicado hai pouco tempo por Vaquero Díaz, que 

mantiva o mosteiro de Celanova co Concello da Terra 
de Bande durante as últimas décadas do século. 

Neste marco de enfrontamentos ten tamén 

cabida o antixudaísmo, que segue a norma xeral en 
toda a Península co progresivo empeoramento da con

vivencia que se vifla sufrindo desde o século anterior. 

O exemplo mellor documentado é o de Ourense, 
onde, nos anos oitenta, o Concello quixo crear un 

barrio apartado para a poboación xudía e impedirlle 

que fixese os seus negocios na Praza do Campo; a 

alxama recorreu á xustiza real, que se pronunciou ao 
seu favor, aínda que lle valeu de ben pouco ter gafla
do o preito, pois os xudeus ourensáns deberon seguir 

pouco despois o camiõo do exilio marcado polo decre
to de expulsión de 1492 . 

Máis coflecidos que estes son os conflitos que 
mantén no seu seo a nobreza galega durante todo o 

XV, que son reflexo do que acontece daquela na 

Coroa de Castela, e nos que ás veces participan 
tamén os principais concellos. Os enfrontamentos 

entre bispos e nobres son continuas e non sempre doa-
dos de seguir ante as sucesivas alianzas e desavinzas entre os distintos protagonistas, boa 

parte das cales son coõecidas grazas á. obra de Vasco de Aponte. 

Os arcebispos composteláns, don Lope de Mendoza ou os Alonso de Fonseca; e 
os bispos de Ourense, don Alfonso e don Pedro de Silva; de Tui, don Luis Pimentel e don 

Diego de Muros; de Mondofledo e don Fadrique de Guzmán; ou de Lugo, don Lope, 
teõen enfrontamentos coa aristocracia laica de Galicia, moitas veces aliada a uns con

cellos que tiõan unha longa tradición de loita antiepiscopal. Así, por exemplo, en 1418 

don Rui Sánchez de Moscoso organiza unha irmandade co Concello compostelán contra 

Na Rúa Nova, hoxe 
Lamas Carva jal, 
loca li zábase a sinagoga 
ourensá baixomedieva l 
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A vi la de M onterrei estivo 
durante o século XV en 

mans dos Biedma, Zúniga 
e U lloa, e converteuse en 

condado a finais da 
centuria a favor de don 

Sancho Sánchez de Ulloa 
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o arcebispo Mendoza, e en 1458, tamén en Compostela, a nobreza da Terra de Santiago 

se xuramenta cos Concellos de Santiago, Muros e Noia contra o daquela prelado, don 

Rodrigo de Luna . Durante a centuria, varios bispos vense obrigados a se ausentar de 
Galicia mentres que outros, como o famoso don Alonso II de Fonseca, arcebispo de 

Santiago, permanecen en cativerio logo de caer en mans dalgún dos seus rivais . En oca
sións chegouse ao asasinato do prelado; esta foi a sorte que correron don Lope de Lugo 

e don Alonso de Ourense, morto a carón do Mino coa intervención de varios cabaleiros 
da cidade. 

Moscoso, Andrade, Ulloa, Osorio, Marinas e Soutomaior son, entre outros, os ape
lidos que soan con máis forza na Galicia do XV. Aínda que ás veces se pode remontar o 

seu pasado ata os séculos XII ou XIII, o seu ascenso ao escenario principal da política 

galega prodúcese no XIV, e acada o seu cénit no XV. Nesta centuria consolidan o seu 
poder e riqueza, que mantenen desde entón, malia as cabezas da linaxe atopárense, 

xeralmente, xa fóra de Galicia. A estas familias galegas cómpre unirlles outros apelidos 

foráneos -Sarmiento, Zúõiga ou Stúõiga, Pimentel...- que se instalan neste reino da man 

de Henrique II de Trastámara ou dos seus sucesores a partir de 1369; reciben do monar
ca senoríos e mercés -Ortigueira e Ribadavia, os Sarmiento; Allariz, os Pimentel- ou che

gan a eles grazas a matrimonios ou mediante compras -os Zúõiga, a Monterrei; os 

Pimentel, a Milmanda-. 

A traxectoria desta nova nobreza, que foi estudada por García Oro en numerosos. 

traballos, segue o esquema trazado para a aristocracia baixomedieval da Coroa de 
Castela. A instauración dos 'Itastámara no trono é a súa fonte de riqueza, mais o seu paso 

ao primeiro plano non se dá ata que desaparecen do escenario político os personaxes que 

L. Suárez chama "epígonos trastámaras" e que, no caso concreto do Reino de Galicia, son 

don Pedro Enríquez, conde de Trastámara, e o seu filio don Fadrique, tamén conde de 

'Itastámara e duque de Arjona. Desaparecido este último do escenario galego en 1429, o 
reino queda sen unha figura nobiliaria preponderante e cada unha das familias aristocrá

ticas loita na comarca ou comarcas en que están asentadas para incrementar o seu poder. 

De novo, como acontece no resto da coroa, os xefes da linaxe van recibindo sucesivamen

te os títulos de nobreza a partir do reinado de Xoán II e, sobre todo, durante os anos pro
blemáticos de Henrique IV. A maior parte deles ve confirmadas todas ou a maioría das 

súas prerrogativas polos Reis Católicos; mesmo ás familias dos personaxes que se opuxe

ron a eles na contenda de 14 7 4-14 76, como o conde de Camina, se lles confirman os seus 

bens e privilexios. 

Xunto a esta nobreza de primeira fila, que se consagra como tal no momento en 
que accede a un título, figuran outras familias nobres de menor categoría que viven ao 

seu abeiro -están en moitas ocasións unidos por lazos de parentesco- e que tenen unha 
influencia relevante en ámbitos locais ou comarcais. É o caso, por exemplo, dos 

Sarmiento de Sobroso e de apelidos como Bahamonde, Saavedra, Noguerol, Lanzós ou 

Bendana, aos que -como na alta nobreza- hai que engadirlles algunha linaxe foránea, 
como os Cadórniga ourensáns, que deberon chegar a Galicia da man dos Sarmiento. 

Malia non figuraren como protagonistas dos sucesos políticos que se desenvolven no XV, 

a súa actuación foi máis dunha vez capital, como o demostra a presenza dun Alonso de 

Lanzós á fronte dos irmandinos. 





Escudo cios Fonseca na 
fachada cio Colex io de 

Fonseca, S;rntiago 
de Compostela 
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O distanciamento da corte 

Nobres, bispos, concellos e campesinos recorren ao monarca e á súa xustiza ao longo de todo 
o século, xa que é a súa autoridade a que concede terras e sefloríos, gaba e enriquece nobres 

ou abades, dá ou quita a razón nos preitos presentados por vasalos e concellos, e a ela invo

can os irmandiflos cando se levantan en 1467. Con todo, como resaltou Barros Guimerans, 

a figura do monarca é descoflecida fisicamente na Galicia do XV, pois só os Reis Católicos 
estiveron unha vez, en 1486. A ausencia do monarca era algo habitual no Reino de Galicia 

desde que foi herdado por Fernando III en 1230, e, a partir de entón, os reis só aparecen en 
ocasións moi especiais -como o propio 

Fernando III, Sancho IV ou Afonso XI-. 
Para solucionar este problema foi 

creada a figura do Merino ou Adiantado 

Maior de Galicia que, como noutras par
tes da extensa Coroa de Fernando III, 

representa ao monarca neste reino. Con 
todo, acabou por se converter, na segun

da metade do XIV, nun mero título hono

rífico patrimonializado polos Sarmiento. 

Malia existiren poucos estudos verbo 
disto, pode avanzarse como hipótese 

que, por unha banda, os epígonos dos 

Trastámara tiveron un papel similar ao 
dos representantes reais anteriores, 

como o infante don Filipe cara a 1300, 

mantendo -ou pretendendo manter

unha especie de vicerreinado persoal en 
Galicia que lles servia de xustificación 

para, no caso de se dar as circunstancias oportunas, intervir na corte do monarca; pola súa 

banda, o rei non sempre debeu recoflecer esa autoridade senón que, en certos aspectos ou 
en diversas ocasións, delegou en corrixidores ou outro tipo de cargos a encomenda de solu

cionar os problemas que se lle presentaban en Galicia e de facer valer a súa autoridade 

fronte aos seus tumultuosos parentes. 

En 1434 chega a Ourense o corrixidor Fernando González dei Castillo para intervir 

nos conflitos que xorden entre a cidade e o bispo, e, da mesma maneira, nos anos cincuen

ta, Henrique IV envía a Santiago de Compostela a don Juan Zapata e ao doutor Gómez de 
Zamora para mediar na querela que enfrontaba o arcebispo don Rodrigo de Luna con varias 

vilas do seu seflorío. Garcia Oro relata tamén a chegada a Ourense de don Juan Padilla en 

1458 como "correjedor mayor enna dita çidade en el todo o dito obispado d'Ourense", e 

este mesmo personaxe foi designado nalgunha ocasión como "adelantado mayor e corregi

dor e justiçia mayor". Nos anos setenta, serán os irmáns Juan e Fernando de Pareja os que 
ostenten a representación real en Galicia. É moi probable que os Reis Católicos se baseasen 

na experiencia destes corrixidores e xustizas maiores para crearen a figura do Gobernador 

e a Audiencia de Galicia a finais da centuria. 



Galicia e os Reis Católicos 

Seguindo a pauta do que acontece no resto da Península e, en concreto, na Coroa de 
Castela, o reinado de Fernando e Isabel, que abrangue algo máis que as dúas últimas déca
das do século e se prolonga no XVI, constitúe un controvertido período con personalidade 

propia que marca a transición entre as idades Media e Moderna. Como diversos especialis
tas sinalaron, os Reis Católicos innovaron, en xeral, pouco e limitáronse a levar á práctica 

ou a perfeccionar mecanismos e institucións que se bosquexaran no século XIV 

Como sinalou García Oro, o seu reinado supón a plena integración de Galicia no con- · 
xunto da Coroa e o seu sometemento a ela nunha medida ata entón descoflecida . Desde a 

corte dobrégase en primeiro lugar á revirada aristocracia galega e a continuación obríga
na a participar activamente nas empresas da monarquía, como a guerra de Granada ou as 

posteriores campaflas europeas; cos nobres acoden tamén os seus vasalos así como xentes 
dos concellos. O instrumento utilizado foi a Santa Irmandade, que contou coa oposición 

decidida de nobres e cidades pero que acaba por se implantar pala decidida e autoritaria 
vontade dos reis. Nalgunhas das súas actuacións lembra a da Irmandade dos anos sesenta, 
concretamente na destrución de fortalezas por todo o territorio galego. No proxecto políti

co que os monarcas queren implantar nestes dominios, Galicia só escapa a unha das súas 
institucións, a Inquisición, que non se instala neste reino ata ben entrado o século XVI. 

Unha das accións máis espectaculares desta monarquía foi o sometemento da 

nobreza, no que os reis se mostraron inflexibles, como o demostra a súa actuación contra 
Pardo de Cela. Con todo, o seu caso é atípico e único, pois as directrices da corte foron sem

pre preferir a transacción e a componenda, e evitar eses extremos. Os monarcas obrigan a 
saír de Galicia mesmo os seus máis fieis servidores, que mantiveron a súa bandeira desde 

os difíciles inicias nos últimos anos do reinado de Henrique IV; o caso máis ilustrativo é o 

do arcebispo Fonseca, quen abandona a cidade de Santiago en 1481 para residir a partir de 

entón en Castela. 

Con todo, este "sometemento da nobreza" non debe confundimos; a contrapartida que 
reciben probablemente compensaba, e moita, a súa pacificación. Nas Cortes de Toledo de 

1480 revísanse as mercés outorgadas á nobreza ata ese momento, e anúlanse algunhas delas, 
especialmente as que beneficiaban aos que figuraran no partido contrario aos reis -como as 
do conde de Camifla-, pero, como sinala L. Suárez, os monarcas confirman as demais 

-mesmo as amplían despois en certos casos- e, con isa, ratifican a posición dominante da 

nobreza. Non se trataba de rematar cos seus privilexios, senón de confirmalos, facendo deste 

estamento social unha das columnas principais do goberno e a Coroa, integrado nas súas 

empresas e figurando sempre á cabeza do reino como lle correspondía por dereito, pero -isa 
si- sempre por detrás dos reis e acatando os seus mandatos. De novo pode pórse o exemplo 
do arcebispo don Alonso de Fonseca que, fóra de Galicia, ocupa postos de gran responsabili

dade -como a presidencia da Chancelería de Valladolid-, e desde Castela é sempre apoiado 
pala autoridade monárquica nos conflitos que lle formulan os concellos de Santiago e da súa 

terra, chegando a impoflerse incluso sobre os representantes reais e a propia Audiencia. 

Esta é, segundo Eiras Roei, a institución máis característica da Galicia moderna, e 
pode fixarse a data da súa creación nos anos oitenta. A súa constitución foi paralela á do 

Gobernador ou Alcaide Maior de Galicia, e vaise forxando desde 1480 ata que se formaliza 
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definitivamente nos primeiros anos do século XVI; en 1563 establécese de xeito permanen
te na Corufla, sen que tivese ata daquela unha situación estable, ainda que xeralmente 
Santiago foi a súa sede. Malia ser estudada por Fernández Vega, falta ainda unha investiga
ción que estableza as súas bases ou precedentes medievais . 

Outra das actuacións dos Reis Católicos transcendentais para Galicia foi a reforma 
monástica que puxeron en marcha a partir da súa visita a Santiago en 1486. Tumén neste 
caso existen precedentes que se remontan a finais do XIV, cando as Cortes de Soria de 1380 

aproban a idea promovida por Xoán I que lles dá ás igrexas e mosteiros galegos, polo 
menos, a posibilidade de se queixar ante o monarca por mor da encomenda laica e da usur-

pación dos seus bens pala nobreza. 
Posteriormente houbo varias reformas, 

que ás veces quedaron en meros inten
tos, ao longo do XV, como a promovida 
polo arcebispo don Lope de Mendoza na 
diocese compostelá nas primeiras déca
das do século. 

Coma noutras cuestións, o apoio 
rexio é decisivo para a boa marcha e 
implantación da reforma, que contou 

coa oposición de boa parte do clero -bis
pos, abades e abadesas, comendatarios 
ou non- e da nobreza de Galicia, que 
vian ameazada a súa posición, especial
mente os primeiros. A reforma, iniciada 
a finais dos oitenta, acaba séndolle enco
mendada a San Benito de Valladolid, 
para os beneditinos, e á cisterciense 
Congregación de Castela, · e prolóngase, 

nalgúns casos, ata ben entrado o século 
XVI. Os pequenos cenobios espallados 

por Galicia son eliminados e agregados a outras casas de maior entidade; fórxase asi a gran
deza moderna de San Martiflo Pinario, que absorbeu non só os composteláns de 
Antealtares e San Pedro de Fóra, senón tamén á maior parte de cenobios beneditinos da 
diocese xacobea. 

Quizais o caso máis espectacular da nova realidade monástica galega sexa o do ceno
bio feminino de San Paio de Antealtares. O seu fundador, frei Rodrigo de Valencia, vista a 
deplorable situación de moitas dos mosteiros de beneditinas espallados por Galicia, decide 
tomar o vetusto edifício de Antealtares -que separa do patrimonio de Pinario- e instalar ali 
un pequeno grupo de monxas procedentes de Castela. Nesa comunidade deben integrarse 

o resto das beneditinas galegas que, en moitas casos, contan só coa abadesa e unha ou dúas 
monxas. A resistencia foi feroz e as abadesas -que pertencían a nobres famílias de Galicia
chegan mesmo a empregar xente armada; frei Rodrigo e os seus acompaflantes foron gol
peados polo menos nunha ocasión. O apoio das autoridades acaba obrigando a monxas e 

abadesas a se recluir en San Paio, onde han levar unha vida de clausura á que, desde logo, 



non estaban afeitas, e que abandonan na primeira ocasión que se lles presenta. A comuni

dade reformada non ten máis remedia que chegar a diversos acordos coas abadesas que 
regresan aos seus dominios, os cales, logo das mortes destas, van pasando sucesivamente 
ao patrimonio de Antealtares, xa no século XVI. O universo mental e a forma de vida des

tas beneditinas galegas albíscase nos procesos e interrogatorios aos que foron sometidas 
polos reformadores e que publicou nos últimos anos Zaragoza i Pascual. 

Outra consecuencia da visita a Galicia dos Reis Católicos é a fundación do Hospital 

Real de Santiago. Os monarcas comproban a deficiente atención que se lles presta aos pere
grinos, pobres e enfermos nos pequenos albergues e hospitais que existían en Compostela 

e deciden crear unha grande institución que solucione o problema. O Hospital Real, encar

gado nun primeiro momento aos monxes observantes de Pinario, axifia se constitúe nunha 

institución independente que pon de manifesto, por unha banda, o poder, a munificencia e 
a caridade dos Reis Católicos e, por outra, a chegada dos novos tempos. 

Para rematar, cómpre dicir que é evidente que a instauración da monarquía católica 

en Galicia supón claramente a tranquilidade nesta terra, a seguridade dos camifios e a fin 
do bandoleirismo, como o transmiten as testemufias do preito Tubera-Fonseca a principias 

do século XVI. Pero con ela chegan tamén a sanción e mais a confirmación das prerrogati

vas sefioriais, o afianzamento das rendas nobiliarias e a continuación da explotación dos 
campesinos. Como salienta Rodríguez Galdo, as condicións do campesifiado endurécense 

nos últimos anos da centuria e, malia que estas comunidades tefien a oportunidade de acu
dir á xustiza real, o certo é que esta rara vez lles dá a razón, senón que sanciona case sem
pre as pretensións dos sefiores. 

Por outra parte, é evidente que a plena integración na Coroa de Castela supón o des

embarco en Galicia de xentes procedentes de fóra deste reino que representan a autorida

de real e son tamén os xestores dos grandes mosteiros reformados e os donos de enormes 
domínios que van ser, ademais, rixidamente dirixidos desde agora. 

O idioma galego vai deixando de utilizarse, rápida e progresivamente, na documen
tación notarial a partir das últimas décadas do século e acaba desaparecendo practicamen

te dela na Idade Moderna. 
Neste sentido, son tamén significativas as queixas que, verbo da composición da 

Santa Irmandade de Galicia, elevan aos reis os Concellos en 1482, reclamando a presenza 

nela de galegos, sobre todo nos seus mandas, pois en Galicia "ay persons de suficiencia e 
diligencia e deseosas dei bien publico e de la Hermandad"2

; estas reclamacións non son 
atendidas na corte. 

Así pois, o século XV pode definirse como unha centuria conflitiva e de cambias que 

amosa xa, nas súas últimas décadas, as lifias xerais que vai seguir Galicia na época moder
na, con consecuencias que incluso poden verse aínda na actualidade. 
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A relixiosidade popular galega. 
A vivenda do alén na Galicia do século XV 

Domingo L. González Lopo 

s galegos do século XV tiflan unha imaxe clara e precisa do alén que lles espe
raba ás súas almas logo de morreren. Tratábase dun mundo que, lonxe de per

manecer inmutable, experimentara unha fonda mudanza na súa organización 
espacial como consecuencia dun lento proceso evolutivo de crenzas espirituais e escatolóxi

cas cuxo inicio se remontaba á Alta Idade Media, pero que vivira un momento decisivo no 
tránsito do século XII ao XIII. En efecto, semella que daquela callara, mercé a unha combi

nación de influenêias de moi diversa orixe, a crenza na posibilidade de satisfacer despois da 

morte as penas debidas polos pecados que non puideran redimirse durante a existencia 

terreal; un tempo de purificación que terá lugar nun espazo intermedio entre o Ceo e o 

Inferno, o Purgatorio. Do pronto que estas ideas se introduciron nas terras do Noroeste ofre

ce unha boa proba unha obra que pode datarse nos anos corenta do século XIII, o Libra de ... 

los Milagros de San Isidoro de León, do bispo don Lucas de Tui, en cuxo milagre n ° 39 apa
rece perfectamente descrita a realidade do Purgatorio e moi ben desenvolvida a teoria da 

intercesión dos vivos polos mortos para facilitarlles a salvación'. Pouco despois, en 1250, o 

arcebispo de Santiago don Juan Arias mandou construir no claustro novo da catedral unha 

capela á que asignaba un clérigo, "qui cotidie missam et omnes horas defunctorum celebret 
pro animabus archiepiscoporum et canonicorum et aliorum fidelium defunctorum" 2

• 

O nacemento do Purgatorio, como denominou J. Le Goff a este fenómeno3
, traerá 

consigo paradoxais consecuencias. Dun lado, a esperanza de poder alcanzar o Paraíso para 

todos aqueles que se vían angustiados pola incompatibilidade das normas canónicas cunha 
nova mentalidade, froito do desenvolvemento económico e a prosperidade material propia 

dos séculos XI, XII e boa parte do XIII, que se impoflía a pasos axigantados derrubando anti
gos valores e vellos modelos morais. A aparición do Purgatorio nesas circunstancias supu

xo, sen dúbida algunha, un gran consolo, e non tanto por ofrecer unha porta de escape para 

fuxir do Inferno, senón porque proporcionaba unha via de entendemento con Deus, ese 
Deus xusticeiro e vingativo co que a partir dese momento seria posible negociar en termos 

comerciais, é dicir, humanos, por media dunha contabilidade de debe e haber moi propia 

do ambiente mercantil xeneralizado daquela época. A ominosa taxación das penas a satis
facer polos pecados que figuraban nos Penitenciais deixou de ser unha pesada lousa sobre 

as conciencias cristiás. A divulgación paulatina destas novas ideas ao longo das centurias 

seguintes, mercé á intensa labor pastoral que inician a partir do Douscentos as ardes men

dicantes, cambiou radicalmente o modo de concibir o máis alá e o comportamento dos fieis 

ao acercarse aos seus albores. 



Non obstante, se ben o Purgatorio soh-!cio
naba unha angustia, deseguida trouxa outra con
sigo, xa que este novo espazo non era un ameno 
lugar de paso, senón de residencia en media de 
acervos sufrimentos, pois as súas dores só se dife
renciaban dos experimentados no Inferno en que 
tiõan fin. De aí a necesidade de arbitrar mecanis
mos que facilitasen a reducción do tempo que se 
debía permanecer nel. Por outra parte, a idea da 
posibilidade de arranxar post mortem as contas 
coh Deus debeu de acentuar o dramatismo dos 
últimos momentos, pois se unha mala vida podia 
ter remedia no momento final da existencia•, 
tamén poderia darse o caso contrario; isto talvez 
explique o crecente protagonismo que alcanza o 
temor á visión do demo durante a agonia, crenza 
antiga pero que gaõa en importancia durante o 
período baixomedieval, ata o punto de derivar na 
convicción de que no cuarto do agonizante se 
pon en escena un duro combate entre os demos, 
que intentan facer pecar in extremis ao enfermo, 
e os anxos que acoden na súa axuda para evitalo. 
Esta nova angustia contribuirá a deseõar unha 
estratexia que vemos aparecer e desenvolverse 
pouco a pouco nos testamentos dos séculos XIII e 
XIV, e que está xa plenamente configurada ao 
longo do XV. 

Podemos seguir moi ben a evolución dos 
cambias a través de varias indicadores. Un deles 
encontrámolo no interior das comunidades bene
ditinas ou dos cabidos catedralicios, onde as vellas 
necroloxías -as listas de membros da comunida
de ou os seus benfeitores falecidos, elaboradas co 
fin de lembralos diariamente durante a oración
se converten a partir do século XIII en libras de 
aniversarias, é dicir, en rexistros daquelas funda
cións piadosas -misas, responsos, procesións ... -

que con carácter perpetuo se encomendaban ao 
coidado da institución para ser celebrados pro 

anima do instaurador nos días establecidos. 
Tumén os encabezamentos das últimas 

vontades constitúen un bo termómetro para medir 
os cambias nas actitudes dos galegos ante o máis 
alá, como pode apreciarse no seguinte cadro5

: 



Na páxina anterior: 
San Miguel pesando as 

almas. Obradoiro 
neomateano de Betanzos (?), 

principias do século XV. 
Capela de San Miguel 

de Breamo, Pontedeume 
(A Coruria) (cat. nº 1 7) 

Santa Inês. Anónimo, 
segundo terzo do século 

XV. lgrexa parroquial 
de Santa María da Atalaia, 

La xe (A Coruib) (cat. nº 18) 
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Sen proemio relixi9so 
Invocación á Divindade 
Profesión de fe 

Encomenda <la alma a Deus 

SS. X-XIII 

33 (37,9%L.. _ 

48 (46,6%) 

8 (9,'.2~) 

_ Solicitude de avogados celestiais __ . 10 (1_1_,4%) . 

Consideracións sobre a morte 4 (4,6%) 

Total de testamentos 103 

S. XIV S.XV 

22 (59,'!.~) _ ___l.§_ (§_ª~%) 

1 (2, 7.Jal ... ---~ __ J 9,6%L __ 
31__ (lOQ~) ___ ~-ª._ _ _(JQO~) __ 

33 (fill,l %) ~--(ª8,0%L _ 
11 (29,7%) 

37 

21 __ (1_ül_~L __ 
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Os documentos de doazón e os testamentos redactados entre os séculos X e XIII 

carecen nunha proporción importante de proemio relixioso, e en boa parte daqueles que o 

posúen, este redúcese a unha simple invocación divina con carácter introdutorio -"ln Dei 
nomine/E no nome de Deus" - que en nada se diferenza do que é habitual daquela para 

outro tipo de escrituras notariais. É durante o século XIV, e en especial na súa segunda 
metade, cando os encabezamentos comezan a enriquecerse. De por si xa é significativo que 

ningún dos testamentos do 'Itescentos careza de exordio, pero ademais este xa non se limi· 

ta á simple invocación á divindade, pois a encomenda da alma a Deus e a solicitude de avo· 

gados intercesores gaõaron unha gran relevancia. Pero moito máis expresiva que a presen

za illada destes elementos é a circunstancia de que empezan a aparecer asociados nunha 
mesma escritura con máis frecuencia; por iso, se antes do século XIV estaban ausentes dos 

testamentos galegos, agora encontrámolos na metade dos mesmos; unha tendencia que .. 
lonxe de inverterse continuará crecendo ao longo do Catrocentos. Só un elemento desen

toa, e é a escasa presenza da profesión de fe, elemento que gaõará considerablemente en 

importancia a partir do século XVI. É evidente que nun mundo atribulado no que a xustiza 

divina fai sentir o seu rigor -non esquezamos as recorrentes epidemias de peste que afec
tarán ás poboacións da época a partir de 1348-, preocupa máis o perdón das culpas e obter 

para isto a mediación da Nai de Deus e os santos que manifestar a adhesión a unhas cren

zas que neses momentos non se ven cuestionadas nin en perigo, como ocorrerá máis tarde 

coa aparición da Reforma protestante. 

A longa crise baixomedieval e o discurso atemorizante e cargado de pesimismo dos 
predicadores da época, que centran cada vez máis a súa atención sobre o memento mori6

, 

contribuíron a acentuar o sentimento de desamparo duns fieis inseguros da súa sorte espi
ritual, así como o temor ante a xustiza divina, que se habería de experimentar persoalmen

te de modo inmediato ao falecemento. Idea esta -a do chamado xuízo particular- que vén 

de atrás1
, pero que a Igrexa consagra doutrinalmente no Concilio de Florencia de 1439. 

Todo isto terá como consecuencia a sublimación do instante da morte, que se converte non 

só nun paso decisivo, senón tamén perigoso, pois dei depende a salvación. Iso explica a 
atención que de maneira progresiva lles van dedicando os autores sagrados aos fins e ás cir

cunstancias que deben rodealas; reflexións e consellos que ademais de estar presentes nas 

obras de carácter menor figuran tamén nos grandes compendios da teoloxía medieval 
escritos por autores de prestixio. Estas propostas acaban desembocando na formación dun 

novo xénero de literatura ascética, o Ars moriendi, os libras que ensinarán a morrer ben. 
A xuízo de R. Chartier, o primeiro destes tratados sería froito do labor dun dominico que 





Virxe co Neno. Anónimo, 
século XV. Museo 

Diocesano e Catedralicio 
de Lugo 

(ca l. nº 19) 
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traballaria nun convento do sur de Alemafla, coa terceira parte do 

Opusculum tripartitum do célebre teólogo francés Jean Gerson como 
fonte de inspiración, e estaria terminado con posterioridade ao 

Concilio de Costanza, o que nos sitúa na fronteira dos anos vinte do 
século XV. Será durante a segunda metade desa centuria cando estes 

manuais alcancen o seu mellor momento, e o seu éxito afianzarase 
durante o primeiro terzo da seguinteª. 

A Galicia tamén chegaron as ensinanzas destes tratados, que 
foron pronto e ben asimiladas polos seus habitantes, como demos

tran fidedignamente os testamentos dos seus naturais, que se fan 
eco á hora de dispofJ.er as súas últimas vontades do que se recomen

da nas súas páxinas e nas súas ilustracións; estas tiveron un peso 

considerable no triunfo deste xénero literario, pois condensaban as 
ideas do texto e chegábanlle con máis facilidade ao público iletrado, 

ata o punto de que chegaron a imprimirse edicións abreviadas nas 

que o gravado predominaba sobre a letra, ou incluso imaxes inde

pendentes en folias soltas destinadas, probablemente, a ser colgadas 

na parede en compaflía doutras estampas piadosas da mesma incon

sistencia . Un bo exemplo atopámolo na importancia que lle conce

den algúns testadores á presenza dun sacerdote á cabeceira da súa 
cama no momento da agonia -presenza que intentan garantir cun 

bo legado en metálico-, ao que lle piden expresamente que lle 

tomen da man no momento de expirar, como fai en 1449 o marean-

te pontevedrés Pero de Santo Antón, quen dispón "que quando Deus 

me quiser levar para si, que me tefla huun clerigo de misa por la maao quando der a alma 

da carne, e que lle den viinte maravedis"9
; xesto de protección, semellante ao de suxeitar 

unha candea bendita, que ten como obxecto afastar o demo e as súas tentacións naquela 

última oportunidade, evitando asi a comisión dun pecado irreparable antes de aparecer 
ante o divino tribunal10

• 

Durante o século XV estase dando en Galicia un paso máis no proceso de introdu

ción dos defuntos no interior das igrexas. Reservadas en exclusiva durante moito tempo aos 

notables da sociedade, a irrupción das ordes mendicantes contribuiu a democratizar os 

templos como lugar de inhumación, a pesar da actitude en contra dos bispos, como ainda 
se aprecia nalgunhas constitucións sinodais da segunda metade do século XIII. O apoio do 

papado aos frades, a crecente presión da demanda e o medo a perder os ingresos económi

cos que a práctica podia reportar acabaron por facer desaparecer todas as barreiras. Un 

4 7,6% dos testadores con quen vimos traballando piden sepultura no interior dunha igre
xa, e un 52,3% nun cemiterio, pero destes o 40% está situado no claustro do edificio indi

cado como referencia. Non deixa de ser significativa a mención de conventos mendicantes 

-31 %- entre as preferencias dos testadores, sobre todo entre os que non pertencen á 
nobreza, o que nos indica a importancia que para ese momento alcanzaron como mediado

res entre os fieis e o máis alá, en especial entre os grupos sociais da nova burguesia; isto 

débese a que a elite social continúa apegada aos vellos cenobios beneditinos onde os seus 
antepasados fundaran séculos atrás os seus lugares de enterramento, ainda que tamén 



entre eles está en marcha o proceso que os conc1:ucirá ás igrexas dos 
mendicantes, que son xa solicitadas polos integrantes dunha nova 
fidalguía en proceso de formación11

• 

A elección dun hábito relixioso como mortalla está aínda moi 
pouco estendida, pois só encontramos unha referencia de tal solicitu
de en catro testamentos. A súa orixe debe buscarse no desexo de 
protexer a alma cun poderoso escudo fronte ás tentacións demonía
cas, así como lucrarse das numerosas indulxencias con que empezan 
a ser favorecidos polos papas desde finais do século XIII. Aínda nos 
atopamos ante o inicio dun proceso que alcanzará proporcións 
extraordinarias durante o Barroco, mercé a un programa de propa
ganda no que os frades menores serán especialmente hábiles e que 
lles reportará substanciosos beneficias ás arcas dos seus conventos. 
É interesante que nalgunha ocasión se solicite que o hábito vista o 
testador antes de falecer; sen dúbida podemos ver aquí o desexo de 
falecer como membro da comunidade á que pertence, polo menos 
formalmente, ao tempo que se prové dun novo elemento de protec
ción fronte aos enganos de Satanás12. 

É, non obstante, no capítulo da disposición de misas onde o 

século XV se manifesta como o momento do triunfo definitivo do que 
J. Chiffoleau denominou como a contabilidade do máis alá13. Para ese 
momento o sacrificio eucarístico consagrouse como moeda de cam
bio espiritual, aparecendo como o principal sufraxio para reparar os 
pecados e aliviar as penas do temido Purgatorio. A disposición de 
aniversarias e oracións perpetuas, que gafia importancia desde o 
século XIII en adiante14, é un mecanismo que pronto se contempla 
como insuficiente, pois a súa celebración anual non era garantía de 
inmediatez. Por outra parte, é posible que a erosión das rendas 
durante o XV, como consecuencia da depreciación monetaria, fixera 
xurdir un sentimento de desconfianza ante a permanencia das ftm
dacións15, de aí que a acumulación dun cada vez maior número de 
misas nun breve espazo de tempo, o máis inmediato ao día do fale
cemento, se contemplase como a única garantía non só de satisfacer 
a xustiza divina senón tamén de facelo rapidamente, para abandonar canto antes aquela 
mansión de lume e escuridade. Por iso nos testamentos a cantidade de misas adventicias 
vai crecendo paulatinamente, dependendo o seu número da capacidade económica do tes
tador. Só en vintesete dos testamentos que utilizamos -81 % dos que ofrecen información 
cuantificable sobre este tema- se ordenan case 4 .000 misas, cifra que non deixa de ser un 
mínimo, pois nos resulta imposible calcular as que se encerran baixo expresións como "se 
me diga un anal de misas" ou "cantas se poidan" . Caso á parte son as dez mil que dispón 
en 1403 don Diego Pérez Sarmiento, Adiantado Maior de Galicia, xunto a vinte trintanarios 
revelados e outros trinta cantados16; ou as mil con seis trintanarios de don Sancho de Ulloa, 
conde de Monterrei, en 1480. Tumén é moi significativa a declaración que fai en 1442 dona 
María de Limia, viúva de don Alfonso Suárez de Deza: "Yo en mi vida he conplido todas las 

Virxe co Neno, pé dunha 
pía bauti smal. Obradoiro 
popular do século XV. 
lgrexa parroquial de Santa 
María de Cambre, 
A Coruiia (cat. nº 16) 

Nas páxinas seguintes: 
Frontal de arca sepulcral 
do sartego de dona El vira 
Núiiez de Aguiar, 1482 . 
Claustro da catedral 
de Lugo (cat. nº 134) 
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Piedade. Anóni mo ga lego, 
segunda metade do século 

XV. Parroqu ia da Nos a 
Seiiora da Mercé de Conxo, 

Santi ago de Compostela 
(ca l. nº 138) 

San Pedro. Anónimo, 
século XV. Capela da Casa 
do Fida lgo, Vidas, Cicillón, 
Taboada (Lugo). Colección 

Segundo Cadahía Ramos 
(cat. nº 49) 
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cosas que tenía en mifía voluntad e an 
de faser por mifía anima" 11

, un xesto 
que se fará máis habitual durante o 
Barroco e que demostra o cofíecemento 
por parte da testadora da literatura 
ascética, pois esa actitude aconséllase 
no libra de Tomás de Kempis De la imi

tación de Cristo' ª. 

Pero non só debe destacarse a 
cantidade, senón tamén a calidade das 
misas solicitadas. Máis do 54% dos tes
tadores que as dispofíen -un 85% do 
total- ordenan que se lles digan trinta
narios de misas, que nalgún documen
to, como anteriormente sinalamos, 
superan a trintena, especificando 
algúns que sexan de san Gregorio ou 
dos que se chaman revelados. A popula
ridade destes agrupamentos de misas' 9

, 

que non son os únicos existentes ainda 

que si os máis estendidos, radicaba na 
tradición que lles dera_ orixe; esta ase
guraba que despois de celebralo, o papa 
Gregorio I obtivera a liberación das 
penas purgativas da alma dun monxe 

falecido que non fixera penitencia do 
seu pecado de avaricia. A crenza na efi-
cacia redentora destas misas agrupadas 

fixo aparecer arredor delas actitudes supersticiosas, pois críase que ao final da súa celebra
ción o sacerdote podería saber o destino da alma por quen foran ofrecidas, o que daba lugar 
á picaresca por parte de clérigos pouco escrupulosos que abusaban da boa fe dos fieis, aos 
que non só pretendían alixeirar as conciencias do peso dos seus pecados, senón tamén as 

súas bolsas de marabedís. Isto provocou a condena de tales crenzas, como pode verse, por 
exemplo, nas sinodais de Badaxoz de 1501'°. Igualmente regularase a celebración dos cha
mados trintanarios pechados, durante os cales os clérigos debían permanecer dentro da 
igrexa sen poder saír, para evitar as desordes que con frecuencia ocorrían durante aquel 
período de forzado enclaustramento21

• 

Advírtese tamén como nos testamentos do Catrocentos segue tendo unha presenza 
importante a solicitude de salterios, é dicir, o rezo de salmos como sufraxio, cuxa eficacia 
aparece xa loada no milagre 39 do Libra de los Milagros de San Isidoro que mencionaba
mos máis atrás22

; un encargo con frecuencia encomendado a comunidades mendicantes. 
Este costume verase substituído desde o século XVI polo rezo do rosario, cuxas confrarías 

nacen a partir do último terzo do XV e pronto terán presenza en terras galegas grazas ao 
labor dos dominicos. 



O recurso á Virxe e aos santos para que actúen como pro
tectores será outro . dos mecanismos de auxilio espiritual que 

gafía en importancia desde o século XIII; deles agárdase que, tal 
como se narra nos relatos piadosos que escoitaron tantas veces 

de boca dos seus pastores espirituais, loiten contra o maligno 
para evitar a súa condena23

• Á súa cabeza imponse a Nai de Deus, 

como especial mediadora entre os homes e o seu Filio, papel que 
lle debe moita ao labor dos cistercienses, que promocionan o seu 

culto e devoción desde o Douscentos. A súa presenza é case total 

nos exordios testamentarias, onde ás veces aparece acompafíada 
dalgúns santos especialmente significativos, por exemplo san 
Miguel, "o ango, que ma reciba quando me do corpo seyr", como 

sinalan Lourenzo Domínguez, vecifío de San Paio de Diomonde, 

e Afonso García de Seabra, de Castro Caldelas, acudindo así ao 
arcanxo psicopompos, en quen se confia para preservar a alma 

dos ataques do demo e para que interceda no xuízo subseguinte á 

morte, onde deben pesar as obras boas e malas. Tumén aparecen 
mencionados con frecuencia san Gabriel -o arcanxo da 
Anunciación-, san Pedro, san Paulo, san Xoán e Santiago -após

tolos predilectos do Sefíor-, os fundadores das principais ardes 

mendicantes -san Francisco e san Domingos-, santa Catarina, 

san Lourenzo, san Sebastián, san Vicente e santo Esteva -os már
tires máis destacados- e san Martifío, moi ligado aos ámbitos 

monásticos aos que acoden algúns dos nosos testadores. Pero é 
no corpo do testamento onde aparece de modo máis claro e 

directo este recurso aos avogados celestiais por media de esmo
las a santuarios, tanto próximos como afastados, aos que ás 

veces se organiza unha peregrinación por media dun interme
diaria, como fai o a mencionado Lourenzo Domíngues, quen lle 

pide á abadesa do mosteiro de Ferreira de Pantón "que vaa por 
min a Savinaao"24

, ou o zapateiro lucense Ruy Domínguez, que 

manda ir "hun home a Santa María de Guadalupe et outro home 

a Santa María de Franqueyra"25
; Guadalupe é tamén o destino 

estipulado polo rexedor corufíés Alonso Fernández Cejas, en 

1435, para o home encargado de peregrinar no seu nome, ao 
que lle ordena faga celebrar dúas misas no seu altar. O santuario 
de Guadalupe gozou de gran predicamento na Galicia medieval, 

como o demostra a súa mención habitual nos testamentos min

donienses, onde se deixan esmolas no seu favor, o que explica a 
permanencia da devoción ata a segunda metade do século XVIII, 

cando a fundación dunha capela do seu título en Rianxo impulsa 
a devoción, que queda incardinada de tal maneira nas terras do 

Noroeste que pasará a constituír o arquetipo de romaría galega 

por excelencia. 
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A estes debemos unir outros moitas, algúns afastados, cuxa presenza debeu ser froi

to dos contactos comerciais ou da influencia das peregrinacións, como Santa Eulalia de 
Barcelona ou Santa Maria de Roncesvalles, santuario que aparece repetidamente mencio

nado nas últimas vontades mindonienses, como sucede tamén co xa mencionado de terras 

estremefJ.as. Pero xunto aos de renome nacional tamén aparecen citados os do contorno 
vital do testador, como Santa Maria do CamifJ.o, en Pontevedra, Santa Maria de Reza, en 

Ourense, San MartifJ.o da CastafJ.eira, en Castro Caldelas, ou os patróns das confrarias ás 
que se pertence 

O recurso á intercesión dos pobres aparece tamén fortemente consolidado nas man
das dos testamentos do Catrocentos galego, ben mediante o reparto de comida entre os que 

acudan aos funerais, ben mediante o envio de alimentos e difJ.eiro aos hospitais, en especial 
de leprosos ou co mal de Lázaro, que daquela tifJ.an unha forte presenza en todo o Noroeste, 

pois aparecen mencionados en Viveiro, MondofJ.edo, Santiago, Ourense, Ferro!, Vilaba, 
Pontevedra e Rivadavia. 

Estas crenzas e comportamentos nacen no XIII, esténdense no XIV26
, afírmanse no 

XV, penetran no XVI e, despois de ser depurados a partir das súas últimas décadas como 

consecuencia da aplicación dos decretos do Concilio de Trento, conformarán a espiritualida

de barroca, que en boa medida, e salvo pequenas correccións, se manterá ata ben entrado 

o século XIX sen experimentar fisura algunha. 
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A cidade de Lugo no século XV 

José Luis Novo Cazón 

mediados do século XVI, a cidade de Lugo, "una de las antiguas y grandes des
pafla ", aínda foi quen de impresionar o licenciado Molina. A cerca ou muralla 

lucense, pala súa considerable anchura, palas súas numerosas torres e tamén 

pala súa argamasa e polos seus materiais construtivos, foi o elemento que máis concitou a 

atención do erudito cóengo mindoniense1
• 

Desde os últimos séculos da GaJJaecia romana deica hoxe, a muralla foi o monumen
to máis definidor desta bjmilenaria cidade, e os restantes elementos arquitectónicos que 

conformaron a vila no XV fóronse incorporando á súa trama urbana no transcurso das suce

sivas centurias da Idade Media. 
A orixe medieval de Lugo cómpre situala na repoboación emprendida contra 

mediados do século VIII polo bispo Odoario, verdadeiro refundador da cidade, que foi cer

tamente o que comezou a construción da civitas episcopalis ou Burgo Vello, que no XV 

continuaba a ser unha parte esencial de Lugo2
. 

A partir do século XII a paisaxe urbana lucense variou grazas á entrada en escena 
de dous novos actores: a burguesia -mercadores e artesáns, moitas deles de procedencia 

ultrapirenaica-, primeiro, e as ardes mendicantes, despois. O Burgo Novo e mais as rúas 

Nova e Miflá débense ao novo grupo social, e os conventos de San Francisco, San Domingos 

e Santa María a Nova, aos franciscanos, dominicos e dominicas, respectivamente3
. 

Nos últimos anos do século XIV e no transcurso do X, a actividade construtiva non 
foi moí intensa na cidade da muralla, non obstante, durante este período erguéronse algun

has obras senlleiras, como a capela dos Reis e mais a de San Froilán, na catedral; o claus
tro da igrexa de San Francisco; e o palacio episcopal. O bispo Pedro López de Aguiar -ca. 

1350-1390- mandou construíra primeira das capelas, e o vicario Gómez Garcia de Gaioso 

fundou a primitiva de San Froilán. Ambas foron unidas en 1611, formando a actual dedica

da á Virxe do Pilar4
• O claustro de San Francisco -exemplo da inercia do Románico en 

Galicia-, que completou as dependencias que os fillos desta comunidade monástica tiflan 

en Lugo5, foi levantado contra mediados do século XV Verbo do palacio episcopal, foi cons

truído entre 1478 e 1480 por mandado do bispo Alonso Henríquez de Lemos, e en 1743, 
durante o bispado de Gil de Tuboada, foi reconstruído conservando da fábrica anterior uni

camente a parte alta da fachada, algunhas columnas e un curto número de fiestras 6
• 

No plano número 1 recóllense os principais trazas da organización urbana de Lugo no 

século XV: as rúas, os vici, os palacios, as fortalezas, a catedral, os conventos, os hospitais, 

pero tamén os amplos espazos agrarios, dedicados ao cultivo do pan, que aínda o licenciado 



Molina alcanzou a ver a mediados do XVF. O estado xeral da cidade a comezos desta centu

ria era sumamente precario, segundo se desprende das palabras que Pedro de Gaioso, en 
1505, pronunciou diante dos Reis en Toro: 

"La dicha cibdad [ ... ] estaba muy perdida e destruyda, a cabsa que las calles 

della estaban por empedrar e que! lodo que se llega ha dado cabsa a pesti
lencia e muchas enfermedades que en la gente e uso de la dicha cibdad han 

sobrevivido, lo qual disque se susanaria si las dichas calles estuviesen empe

dradas, como lo estaban e mas de las cibdades e bilias de mis reinos, e que 
la dicha cibdad querria mucho que se empedrasen las dichas calles e que a 

cabsa de no tener propios disque no lo puede haser"ª. 

Doutra banda, tras a xa mencionada repoboación "odoariana", o número de habitan

tes de Lugo foise incrementando lentamente, sorteando a invasión dos normandos, as suce

sivas vagas pestíferas, especialmente a de 1348-1350, e outros atrancas demográficos. 

Logo de máis dun século de crecemento continuo, cara a mediados do XVI aproximouse ao 

millar de habitantes9
. 

Claustro do convento 
de San Francisco de Lugo 
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No tocante á sociedade luguesa, no decurso dos séculos medievais variou moita na 

súa composición, malia non perder nunca nin o seu ríxido carácter estamental nin tampou

co o seu selo episcopal. O clero erixiuse como o grupo social dominante, aínda que non 

constituía un estamento homoxéneo, xa que os seus membros se poderían agrupar en tres 
estratos diferenciados polo seu poder, pala contía das súas rendas e polo seu réxime de 

vida; en primeiro lugar atoparíanse o bispo e mais o numeroso clero catedralicio; a seguir, 

os curas das distintas circunscricións parroquiais, cuxos centros eran as capelas de San 
Pedro e Santiago, radicadas na catedral, e as igrexas de Santa María Madalena de Recatelo, 

San Pedro de Fóra e San Marcos; e, finalmente, os freires e freiras dos conventos mendican

tes de San Francisco, San Domingos e Santa María a Nova. 

Pala súa banda, a burguesía apareceu por primeira vez na documentación lucense na 
segunda metade do século XII, aínda que a súa consolidación como grupo social debeu ser moi 

anterior, xa que a comezos daquela centuria xa protagonizara o seu primeiro conflito social. Foi 

ela a que impulsou o desenvolvemento urbano da cidade, levantando as súas casas nas rúas ou 
vici de novo trazado -Burgo Novo, rúas Nova, Mifíá ... -, e tamén a que, gorecéndose na seguri

dade que lle brindaba a muralla, fixo renacer no seu recinto a artesanía, o comercio e un novo 

estilo de vida, o propiamente urbano, que, co decurso do tempo, foi acollendo o que ata daque

la predominara na vella civitas episcopalis. No século XV, un sector deste grupo social, o dos 

artesáns, estaba xa agremiado, asociado en confrarías e cos seus obradoiros esparexidos palas 
rúas Barro Falcón, Coitelería, Correaría, Ferrería, Tinería, Tripería, Zapatería e outras. 
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EB Casa Terciarios de San Francisco. 

C8:1 Casa da alberguería, hospital. 

•"Pedra Bafadoira". 

tzl! "Casal" (unidade de explotación). 

0 "Prasa" (terreo edificable, praza). 

§"Cortina" (horto, herdade 

ou prado cercados). 

[!!]Horta. 

ÜPozo. 

~Lagoa. 

~ Palacio episcopal. 

6 & Casa, media casa. 

);:] Fortaleza, torre. 

cÔ, Pazo. 

- Portas de acceso. 
• • • • Camifio doado aos predicadc 

J..U.LU..Ll.I Camifio que lle ceden os 

rrrrnm predicadores ao Cabido (?). 
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Respecto da nobreza, cómpre afirmar que tivo pouco arraigamento na cidade de 

Lugo, se ben isto non foi óbice para que en determinadas conxunturas desempeflase un 

importante papel na vida social, política, relixiosa e mesmo urbanística da cidade. Non 
podía ser doutra maneira nunha circunscrición seflorial na que a presuria inicial e as doa
zóns rexias posteriores situaron no cumio da pirámide social o bispo e o Cabido da catedral. 

Malia isto, algúns membros deste estamento participaron activamente en distintas esferas 

da vida da cidade; uns - Pedro López de Aguiar, Fernando Valdés, Álvaro Osorio, García 

Martínez de Baamonde e Alonso Henríquez de Lemos- foron bispos da sé lucense; outros 
foron chamados ou impuxéronse como encomendeiros -Fernando Ruiz de Castro; Fadrique 

Henríquez, duque de Arjona; e Pedro Álvarez Osorio-; e, finalmente, outros contribuíron 

ao desenvolvemento urbanístico de Lugo, levantando os seus palacios dentro do recinto 
amurallado -os Aguiar, o duque de Arjona- e fundando ou axudando a sufragar as obras 
dos conventos dos franciscanos - Pedro Henríquez de Castro, o duque de Arjona ... - e das 
dúas ramas dos dominicos -Fernán Díaz de Rivadeneira, Afonso de Castro, Gómez Arias 

d,e Pallares, Sancha BolafJ.o ... 

A sociedade lucense medieval mantívose nun estado de conflitividade case permanen

te que, desde o século XI ata o XIV; lideraba a burguesía, que lle disputaba o poder ao sefJ.or 
da cidade e do seu couto, ào bispo e mais ao Cabido. O século X.V iniciouse na cidade cun novo 

enfrontamento entre o bispo e un sector da burguesía e do campesiflado, motivado pola nega

tiva dos lucenses a satisfacer tanto o servizo episcopal coma o real. Cando o bispo os cominou 
a pagalo fo i asasinado por quince matadores e feridores. Foron xulgados en rebeldía nas cor

tinas de San Román por Xoán Sánchez de Cobaleda, alcaide do rei nos bispados de Lugo e Tui, 

quen di tou sentenza o 24 de outubro de 1403, condenándoos á forca . 

Logo de medio século de silencio documental sobre o enfrontamento da burguesía 

lucense co senor da cidade e da súa xurisdición, Lugo espertou convulsionado pala segun

da guerra irmandifla, na que "la gente de la çiudad de Lugo [ .. . ] y toda la gente de las 

comarcas de la dicha çiudad de Lugo [gorrións] se llebantaron todos en hermandad e 
fiz ieron en la dicha çiudad alcaides [Pedro da Rúa e Lopo de Riasco] e diputados [Pedro 

Méndez de Fornins, cóengo] e cadrilleros [Álvaro López da Ferraria], que traian baras de 

justiçia. Los quales [ ... ] mandaban la gente que abia en la hermandad y executaban sus 

mandamientos". Os irmandiflos levantáronse "contra los caballeros e seflores dei dicho 

obispado de Lugo" -falcóns-, o máis importante dos cales era precisamente Pedro Álva
rez Osorio, conde de Lemos, que sucedera o duque de Arjona na encomenda da Igrexa 

de Lugo. A rabia dos irmandifJ.os lucenses foi quen de derrubar parcialmente a fortaleza 
de Lugo e completamente outras situadas fóra do couto lucense, pero os gorrións -mem

bros da pequena nobreza como Diego de Lemos, burgueses, campesinos e algúns ecle

siásticos como o cóengo Forníns- tamén foron aquí vencidos polos falcóns . Deseguido, o 

conde de Lemos, despois de se ter apoderado da fortaleza lucense, puxo nela como alcai
de a Fernán Pérez Parragués, e, ademais, fixo que "los basallos de la dicha fortaleza binie

sen a ayudar a repararia e rehedifi carla de serbentias con sus personas e carretas, e que · 
los ofiçia les que! testigo no save quien losv pagava ni quien no, e que un dia benian los de 

tierra de Mera y otro dia los .de Paliares y ansi los otros que heran basallos de la dicha for
taleza, y que el dicho conde condenara a Lope Afonso do Campo, vezino e regidor de la 

dicha çiudad de Lugo, por çierto roído que en la dicha çiudad obiera y le llebara sesenta mil 
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marabedis y que dellos hiziera una torre de las 

dei muro de la dicha çiudad de Lugo con sus 

almenas fasta çima"'º. 
No que respecta á actividade económica 

desenvolvida na cidade de Lugo, a que deixou unha 
pegada máis reiterada na documentación baixome

dieval foi a mercantil. Nela, efectivamente, consig

náronse datas referentes ás súas feiras, aos privile
xios concedidos polos reis aos comerciantes, aos 

pontádegos e portádegos cobrados polo bispo como 
sefior da cidade, á moeda, á venda de carne ... 

O ocasional e local mercado altomedieval, 

que con toda seguridade se celebraba fóra da 
muralla, nas proximidades da porta Mifiá, trans

formouse en feira nos primeiros anos do século 

XII. Ata 1303 a feira mensual facíase nunha praça 

-terreo- doada daquela polo bispo Rodrigo II aos 

dominicos para construír nela a súa igrexa con
ventual. A -partir desa data, trasladouse ás 

Cortinas de San Román, onde aínda se celebraba 

no século XV 
Finalmente, cómpre constatar que a cidade 

de Lugo estivo sempre vinculada ao fenómeno 

xacobeo: o Camifio Primitivo entraba pola porta 

de San Pedro e, logo dun longo percorrido polo 

interior do recinto murado", saía pala porta Mifiá. 
Alí, extra portam mineam, funcionou desde 1199 

un hospital que atendía os peregrinos. No século 

XV estaba baixo a advocación de San Miguel, e 

era un dos que integraba a rede hospitalaria 
lucense, xunto co de Santa Catarina, o de San 

Bertomeu e a leprosería San Lázaro12
• 
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Notas sobre Ourense no século XV 

Francisco Farifia Busto 

urense no século XV aparécesenos coma unha vila de mediana importancia, sé 

episcopal e centro comercial dun amplo territorio, e chave dos caminos de 
Galicia grazas a súa ponte, malia estar durante algún tempo en mal estado. A 

súa estrutura urbana é a dunha pequena aglomeración ao redor da catedral e mais do con
xunto inmediato dos pazas, torres e Curral do Bispo, que destacan na perspectiva urbana; 
a vila descende palas abas de Montealegre, ata a beira do Barbana, e controla desde lonxe 

· a ponte sobre o Mino, cun casarío apinado, de rúas estreitas, onde se erguen vivendas de 

ata tres andares, que alternan con pardineiros e terreos abandonados; na parte alta, domi

nando o conxunto e moi preto dei, sobresae a fábrica da igrexa e do convento de San 

Francisco, e, entre as casas, algunhas torres, morada e residencia dalgún nobre ou escudei
ro rico. Esta estampa é o resultado das fondas transformacións acaecidas na súa conforma

ción urbana e no ámbito social logo do século XIV. 
No tocante á definición urbana, existen documentos, como un privilexio de 

Fernando IV, que levan a pensar que Ourense contaba cunha cerca desde 1310, mais, debi
do ao seu estado, debía distar moita de ser un elemento de disuasión; por mor disto, o 

bispo Pascual Garcia logra autorización real para cercar e murar a cidade en 1388 -só 
· dous anos despois de que as tropas de sir Thomas Percy a tomasen cruzando o rio en bar
cas, xa que a defensa da ponte que facía Xoán de Nóboa lles impedira o paso-; as obras 

demoráronse un tempo, ainda que a partir desa data e durante todo o século seguinte 

serán reiteradas as mencións documentais, tanto das portas como da propia cerca, malia 
que nalgunha ocasión o seu estado fixese pensar noutra cousa, como cando o Concello, 

cara a 14 75, solicita dos Reis Católicos xente para defender a cidade, que non está cerca
da, como nos relata Olga Gallego. 

Con todo, a comezos do século XV a cidade aparece dotada de cerca -se cadra non 

completa- e coas portas ben definidas, marcando un espazo territorial, o que hoxe consti

túe o núcleo histórico, que se manterá practicamente sen expansión ata o século XIX. Non 
obstante, no seu interior, a trama urbana era diferente á que se ve na actualidade, que basi

camente é resultado das reformas dos séculos XVII e XVIII; as principais diferenzas podé

molas atopar nos espazos adxacentes á cabeceira da catedral -onde, como se advertiu nas 

escavacións realizadas hai dous anos, habia un camposanto e unha rúa polo nacente, remo

delados ao se construir o deambulatorio actual-, na construción da capela do Santisimo 
Cristo, no patio das laranxeiras, e na da Madalena, nas dimensións e contorno de Santa 

Maria Nai, nos arredores da praza do Campo -que tina perfis ben diferentes dos actuais e 



non presentaba aínda as casas consisto

riais-, no Curral do Bispo e na Rúa Nova, 

así como na configuración xeral das 
casas e rúas. No tocante a este último 

aspecto, cómpre deterse un pouco . 
Hoxe, as rúas son estreitas, pero aínda o 
eran máis nesa data; as casas avanzaban 
sobre a lifla da fachada e son coflecidos 

os requirimentos desde o Concello para 
manter as aliií.acións nas rúas e mesmo 
sobre o claustro de Santa María; os espa
zos abertos eran menores e non resulta
ban estraflos os lobios ou os corredores 
saíntes dunha casa a outra, como se 

pode ver na situada fronte á capela do 
Cristo, do século XVIII, da que aínda 
fican elementos recoflecibles, ou nos 
existentes no Eiró dos Cabaleiros e que 

lembra Otero Pedrayo. 
As casas deben responder, polo 

xeral, ao deseflo que se conserva no 
Arquivo Provincial de Ourense e que, 

malia ser de cronoloxía lixeiramente 

posterior, coidamos que é bastante 
representativo. As vivendas alternaban 

con hortas, terreos e pardifleiros, amais 
de casarellos e restos doutras constru
cións vidas abaixo das que dan fe os 
documentos de foro, que falan de "cas

sas que agora estan bermas e danifica
das e sen portas e dessoladas, porias 
guerras e destroymentos que vier.on a esta çibdade dos ingreses ynamigos do noso seflor 
el rei e de outras compaflas", en referencia ao ataque dos ingleses do duque de Lancaster. 
Por iso non é sorprendente que, como se observa en moitas das anotacións do Libro das 

Posesións da Catedral de 1453, se aforasen coa obriga ou condición de que se edificasen de 
novo no prazo de dous, catro ou seis anos; isto trae consigo unha recuperación notable, que 

se produce sobre todo a partir da década de 1480 e que coflece o seu punto álxido na cen
turia seguinte, como tan acertadamente expresara no seu día Ferro Couselo. 

Nestas casas, a cantería e os perpiaflos reservábanse para a parte baixa, e a madeira 

e o pallabarro para os andares superiores; só algunhas casas sefloriais, como a do deán e 
algunhas outras, eran totalmente de perpiaflo, e destacaban mesmo pola presenza dunha 

torre, como é o caso das de Cimadevila -onde anos despois ten a súa morada o corrixidor
as da Fonte Arcada, as de Pena Vixía -atribuídas aos Cadórniga-, as torres do Vilar -afora
das polo Cabido en 1418, e onde morou García Díaz de Espinosa, que as ofertou logo como 

Torre dos Brancos cio antigo 
pazo episcopal, Ourense 
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pago para o levantamento da excomuflón pala morte do bispo Afonso-, e outras casas con 
torre de certa prestancia como as da chamada Casa de Misa de Alba, na rúa da Corredoira, 
ou aqueloutra testemuflada no libra de Álvaro de las Casas, Dos días en Ourense. 

As circunstancias físicas da cidade, que vimos de describir, responden sen dúbida 
aos procesos cíclicos de diminución do número de habitantes por mor das sucesivas ondas 
de peste, favorecidas palas loitas civis e as bandas, e eran o marco vital onde se desenvol
via unha poboación non moi numerosa, con ciclos de expansión e crise, ben delimitados por 
Olga Gallego nos seus estudos. 

No que respecta aos oficias dos habitantes, fundamentalmente eran labregos e 
pequenos artesáns, asi como mercadores -actividade desde había tempo favorecida polos 
reis- que levaban o viflo e outras materias a Santiago e aos portos das rias. Os estamentos 
dominantes, asociados á pertenza da terra, eran o dos mercadores, o dos clérigos do Cabido 

e o bispo cos seus oficiais, que na súa maioria son familiares sobre os que recaen postos de 



confianza e que axifia establecen vínculos de parentesco coa fidalguía local e cos burgue
ses máis acomodados. A súa capacidade económica animounos a deixar de lado o sefiorío 

do bispo e procurar o apoio real como concello de reguengo. A disputa mantense desde 
finais do século XII, avívase e acrecéntase por momentos, e co paso do tempo axuda a defi

nir as esferas propias de cada ámbito, aínda que tamén a cada pouco xurdían motivos de 

enfrontamento. Ademais, ao se apoiar no poder real, entran en xogo factores alleos, que 
non sempre procuran o mellor resultado para as partes e que mesmo poden ir contra 

ambas as dúas. 
Así aconteceu a mediados do século XIV, cando o rei don Pedro apoiou o Concello 

fronte o bispo, e máis aínda cando este se situou a carón do seu irmán, don Henrique, na 
disputa do trono. A fractura social vén incrementada pala incidencia das pestes e tamén 
pala presenza de elementos externos, como sucede logo do primeiro alifiamento dos ban

dos na loita fratricida entre Pedro I e Henrique II, xa que tras o triunfo deste último o bispo 
ve confirmado o seu sefiorío, posto novamente en dúbida polo asalto das tropas inglesas do 

duque de Lancaster, ás ardes de sir Thomas Percy, que deixaron na cidade as casa~ ermas 

e derrocadas e moitas pardifieiros, como demostraron García Oro e López Carreira. 
Por mor do cambio dinástico de 1369, as relacións sociais complícanse, tanto ao se 

diversificar a sociedade urbana, como polo feito de apareceren novos elementos nos confli

tos anteriormente existentes, con intereses contrapostos, e porque as circunstancias econó
micas tamén lles afectan ás relacións sociais e ás bases de sustento. Aparecen os cabaleiros 

fidalgos, en bastantes casos vinculados familiarmente aos bispos designados -cómpre indi

car, por exemplo, como ben ten sinalado Fernández Alonso, o caso de García Díaz de 

Espinosa, familiar e tenente do bispo Pedro Díaz, que non chegou a entrar na diocese, onde 
o seu parente se asentou e foi protagonista durante boa parte do primeiro terzo do século 

xv; chegando a ser rexedor do Concello e do partido oposto ao bispo sucesor do seu fami
liar, Francisco Alfonso, e promotor da súa morte-; consolídanse algúns mercadores e arte

sáns que, cos seus recursos económicos, entroncan coa fidalguía e desempefian cargos de 

relevancia no Concello; e, sobre todo, contrapófíense dous grupos en función da obriga de 

contribuír tributariamente ao gasto: os peiteiros, aqueles que pagan, como pequenos comer
ciantes, artesáns, labregos; e os exentos de tributo, ricos homes, cabaleiros, eclesiásticos e 

cargos do Concello. 
Como quedou dito, o triunfo de Henrique II en 1369 trouxa consigo a reafirmación 

do papel sefiorial e, no caso ourensán, a reafirmación do sefiorío do bispo sobre o Concello, 
un duro golpe que lle afecta á cidade logo das desfeitas sufridas como consecuencia da 
guerra e da posterior acción do duque de Lancaster en 1386. O bispo reafirma a súa auto
ridade e consegue autorización para refacer o castelo Ramiro -aínda que ten o detalle de 

cambiarlle o nome, castelo de Miraflores, non por iso foi menos odiado-, que pagan os 

vecifios, evidenciando, como outros feitos ata finais de século, a situación de febleza á que 
fica reducido o Concello fronte ao bispo, pero tamén fronte aos fidalgos e sefiores de novo 

cufio aos que a monarquía lles outorga poderes e que desenvolven a súa propia política, 
ainda que apoiándose nun ou 'noutro; segundo os casos, ata se converter nos instrumen

tos de contra! do propio Concello e actuar contra o bispo. 
Así, chégase aos comezos do século XV cun sefiorío episcopal restablecido e confir

mado, aínda que cuestionado malia o apoio da Coroa, e unha nobreza laica, os vencedores 
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da guerra recentemente rematada, ansiosa de 
estender o seu contra! sobre a cidade; e, a carón 

deles, atópanse os fidalgos, rnoi probablernente do 

contorno do bispo, que entroncan coa fidalguía ou 
burguesía local e establecen relacións que terán o 
seu efecto posterior. 

A cidade tivo a súa primeira oportunidade 
cando, na década dos vinte, o rei Xoán II tenta 

reforzar a súa autoridade en prexuízo das xurisdi
cións sefloriais, pero o rol do Concello foi secunda

ria xa que os protagonistas serán os grupos seflo
riais enfrontados entre eles. É este o momento en 
que os fidalgos locais entroncan coa nobreza das 

rnercés henriqueflas, coma no caso de Xoán de 

Nó boa ou de Díaz de Cadórniga, relacionado cos 
Enríquez de Castro, e en que os seflores, por si 

mesmos ou a través dos seus tenentes, interveflen 
na cidade, corno os seus protectores. 

En efecto, se o bispo Pascual García recupe

rou o seflorío e se enfrontou aos Sarrnientos e aos 
Enríquez de Castro, os seus sucesores tiveron de 

aceptalos corno valedores e apoio, xa que axifla 

foron os dominadores das súas rendas. A presión 
seflorial sobre a Igrexa ourensá sentíase rnáis ca na 

esfera política, na administrativa, económica e 

local. Os grandes seflores tiflan situados nos puntos 

estratéxicos os seus cabaleiros e escudeiros, que eran os tenentes das fortalezas, das torres 
da catedral, do curral, da torre da ponte ou do castelo Ramiro, e desenvolvían a súa propia 

presión, exercitando contra todos, principalmente contra os rnáis débiles, unha acción inne

cesariarnente violenta que fomentou un rnovernento de crítica constante, tanto do Concello 
coma dos veciflos da cidade e dos labradores do alfoz. 

Catro liflaxes aparecen nitidamente ao longo do século corno cabezas deste rnovernen

to: os Dias de Espinosa, Cadórniga, Mosquera e Nóboa, que entroncan entre si ou cos 
Enríquez de Castro e que nos poden servir para distinguir catro momentos diferentes e de 

gran tensión no Ourense do século XV: o suceso do Pozo Mairnón, o preito das fortalezas, a 

Grande Irmandade e a reafirrnación seflorial ao servizo dos Reis Católicos, onde explota a con

flitividade social provocada pola rapina e violencia dos pequenos seflores que sufrían a caren
cia de terra e se fornecían dela usurpando a da Igrexa, Cabido e mosteiros. 

A cornezos de século, Xoán Pérez de Nóboa era tenente da torre da ponte de 
Ourense, pero tarnén usurpador de coutos e da súa liflaxe; na fin do século, outro Xoán de 

Nóboa aparece corno rexedor e vasalo do rei, formando parte da elite urbana ourensá, pero, 

aproveitando a presenza do corrixidor e do alcaide maior enviados polo rei en 1404, o 

Cabido reclama os seus dereitos e consegue que Alfonso de Castro, alcaide maior, o faga 
comparecer e o obrigue a devolverlle os bens ao Cabido. Este posiblernente sexa o mesmo 
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personaxe ao que se retire o conde de Gondomar cando fala dun Xoán de Nóboa que lle 
responde con desplante ao mosteiro de Montederramo nunha demanda por usurpación de 

terras: "E eu que titulo hei de mostrar mais que habelas herdado de meu pai, ó meu pai do 
meu aboo e meu aboo dos nosos antepasados que as posuíron desde que o mundo foi 
mundo. Vos e San Bernardo (que era da Franza) e a puta que vos pariu que tendes que ver 

coa mina facenda por uns poucos papeis derrocadeiros que presentas". 
García Díez de Espinosa, do que xa falamos, García Díaz de Cadórniga e Pero López 

de Mosquera aparecen mesturados no suceso do pozo Maimón, no que os seus homes cer
caron o bispo e o tiraron ao pozo do río -morreu ao día seguinte-. Este feito -do que algúns 

anos despois foron absoltos no convento de San Francisco con carta do papa Martifio V- é 
o remate dunha serie de liortas que se estenden ao longo dos case dez anos de bispado de 

Francisco Afonso, enfrontado desde o sefiorío con García Díez de Espinosa, que se achega 
a Ourense en representación do seu parente e bispo Pedro Díaz. Todos os feitos anteriores 

á morte do prelado, e os derivados dela, prohibición para celebrar o culto e excomufión, cau

~aron unha forte conmoción na cidade e na comarca, coincidindo cun novo episodio de peste 
que favoreceu o clima de arrepentimento e penitencia posterior. Paralelamente, o conde de 

'Itastámara e duque de Arjona ofrécese como valedor, tomando en arrendo diversos coutos 

e pertenzas do Cabido e do bispo. Finalmente cómpre non esquecer que os feitos ocorren 
no momento en que Álvaro de Luna promove o fortalecemento do aparato central do Estado 

contra a aristocracia, e o Concello ve a ocasión de se enfrontar novamente ao sefiorío epis

copal; de feito, a documentación revela unha intensa actividade municipal e unha crecente 

capacidade reivindicativa, tamén favorecida pala ausencia dos bispos da súa sé deixándolles 

o goberno da diocese aos provisores. 

Durante as dúas décadas seguintes a cidade viviu en continuo sobresalto, con cons

tantes liortas entre os grupos preeminentes, que, ocupando os cargos do Concello, estable

cendo alianzas cos membros destacados do Cabido e da burguesia local, e tendo no seu 
poder os puntos de domínio estratéxico da cidade e do contorno, crearon un estado conti

nuo de tensión con pequenos e constantes incidentes. Esta situación de tensión explotou 

novamente na década seguinte, co asalto da catedral e dos pazas, torres e curral do bispo 

e o preito chamado das fortalezas de Ourense. Durante eses anos, os protagonistas foron os 
Cadórniga -probablemente chegados de fóra a Ourense, onde se instalaron e entroncaron 

con outras famílias, estendéndose por todo o territorio do que logo será a província de 

Ourense- xunto cos Nóboa e os Espinosa. 

O reinado de Henrique IV encamifiouse desde o principio cara a unha nova guerra 

civil, ao chocar cos partidarios de disolver a autoridade real. Nese momento, en Ourense 

xorde un novo conflito provocado nesta ocasión por un motivo non de maior importancia que 
os anteriores, a ocupación dos dereitos da barca de pasaxe do río Mifio e a posesión dunha 

casa na Praza do Campo, que ambas as partes reclamaron. O Concello, ante a falta de acor

do e o fracaso da mediación de Diego de Lemos, decide ocupalas pala forza en marzo de 

1455, mentres o provisor do bispo, Gonzalo Téllez de Veiga, introduce na cidade elementos 

armados, chamados polos homes do Concello "malfeitores", e reforza as defensas dos pazas 

e torres do bispo, o que provoca as protestas do Consistorio, que pala forza !las obriga a rebai

xar. Ademais, este último acóllese ao reguengo en xullo, e isto ocasionou altercados de todo 
tipo, coa participación dos homes do bispo, dos do castelo Ramiro e dos do Concello, ata que 



o 21 de setembro estes últimos asaltan os pazos do 
bispo e completan o seu domínio, facéndose cargo 

da fortaleza da catedral, que durante moito tempo 

permanece nas súas mans. 
Pero non houbo paz, pois o entremetemento 

sefí.orial dos Pimentel desde Allariz, dos Enriquez 

Osorio desde Lemos e dos Sarmiento desde 

Ribadavia -ben por si mesmos ou por medio dos 

seus tenentes e escudeiros- provocou que as liortas 
proseguisen; a situación de constante enfrontamen
to, coo asaltos, roubos e violencia, continuou, polo 

que o Concello requiriu a formación dunha 
Irmandade, á que se lle uniron mesmo algúns ele

mentos da nobreza. A solicitude de creación, coo 
data de 1465, é aceptada polo rei nun primeiro 

momento, ainda que logo tentou dar volta atrás. Os 

obxectivos da Irmandade implicaban unha relación 

moi estreita co Concello, o que motivou que hoube
se persoas que desempefí.aban cargos en ambas as 

dúas institucións, como Pedro López da Barreira, 
rexedor e xuiz ordinario de Ourense e executor 

maior da Irmandade, ou Nuno de Ousende, e 

mesmo membros do Cabido e, por suposto, persoas 
de todo o ámbito social urbano: xastres, mercado

res, escudeiros ... A actuación da Irmandade cen

trouse no ataque e derrocamento dos puntos de 
opresión máis recofí.ecibles, os castelos e torres 

sefí.oriais. En Ourense, dominada e controlada a 

cidade, o principal obxectivo era o castelo Ramiro, 
que, ao non poder ser tomado por difí.eiro, acabou 

sendo derrubado, feito que marcou o inicio dunha 
ampla campana de asaltos. 

Durante un tempo a Irmandade goberna 
Galicia e exerce a xurisdición real por medio de ins
titucións urbanas, facendo realidade un modelo 

político burgués fronte ao sefí.orial, isto é, unha con
federación de cidades aliadas coa Coroa. O carácter 

predominantemente urbano da Irmandade evidénciase na procedencia dos seus membros 
dirixentes, practicamente todos das oligarquias cidadás, agás nas operacións militares, 

onde aparecen escudeiros e membros da pequena nobreza. 

Logo de dous anos de avance da Irmandade, a nobreza reaccionou duramente, recu
perando as súas posesións e obrigando a reconstruir as súas fortalezas; coo todo a repre

sión non acadou o grao de dureza temida -destaca o conde de Lemos na man dura pero 

contida, xa que dicía que sen homes non se poden facer castelos. 

Detall e da torre de San 
Ma rtifio, ca tedral-basíli ca 
de ~a n Martifio de Ourense 
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Pero de xeito inmediato abríronse novas frontes de batalla entre os seõores. Ourense 
foi un dos obxectivos, e as loitas entre os Pimentel e os Enríquez Osorio acabaron nos suce

sos de 14 71, co asalto á catedral. Nesa situación non resulta estrano que o Concello acepta
se o partido de dona Isabel e recibise de bo grao as iniciativas dos seus alcaides. 

Nos anos centrais do século aparecen en Ourense algúns personaxes que adoptan o 

título de "vasalos do rei", sen que poidamos coõecer a significación exacta do termo. 

Representaban claramente o rol de oficiais reais, como os mencionados Diego de Lemos, 
árbitro en 1455 na disputa do Concello contra o bispo frei Pedro da Silva e o seu vigairo 

· Gonzalo Téllez da Veiga; ou Diego de Ferrera, pescudador nomeado polo rei no preito das 

fortalezas que deu a coõecer López Carreira. Pero ese titulo aparece xa desde 1480 vincu

lado a persoas que non ocupan eses cargos e que, pala contra, desenvolven algún papel 
como integrantes do estamento dirixente local, deixando constancia de tal feito nas inscri

cións dos seus sartegos, como é o ·caso do de Xoán de Nóboa, da Casa de Manzaneda e de 
liõaxe ben coõecida ao longo do século, ou do mercador e rexedor Gonzalo de Puga, empa

rentado co anterior polo seu matrimonio, ambos os dous na igrexa de San Francisco. Pero 
tamén aparece como tal nos documentos e cédulas reais, o que fai supoõer que tina unha 

carga considerable; de feito, todos eles desenvolven o seu rol como parte importante do 

Concello de Ourense nos anos finais do século, e os cargos de rexedores seguiron vincula

dos ás súas familias no primeiro terzo da centuria, cando Ourense experimentou un crece
mento económico que ten sido obxecto de estudo particular por parte de Olga Gallego. 

A intervención dos Reis Católicos a través de oficiais reais da súa confianza provocou 

unha certa adhesión popular -e de feito o Concello segue o partido de Isabel-, ao estaren 
as cidades cansas das liortas entre os nobres. A derruba das fortalezas, organizada polo 

licenciado Chinchilla, e unha certa recuperación demográfica, lenta pero continua, coinci

den co desenvolvemento do comercio ourensán -coa presenza de mercadores de orixe 
estranxeira-, coa revitalización artesá e mesmo cunha revitalización da vida municipal, 

onde novamente compiten os membros da fidalguía e a pequena nobreza que vimos 

actuando durante todo o século contra o Concello e que agora ocupan os seus cargos, cos 

representantes dos mercadores e arrendatarios de maiores recursos, como os Nóboa, os 
Puga, os Ousende, os Sandoval, os Malburgo, os Feixóo, os Oca, etc. 

A cidade de Ourense comeza o século XVI con forza, afianzando paulatinamente o 
peso do Concello fronte ao bispo, aínda que durante toda a centuria se mantiveron vivos 

tres ruidosos preitos que só concluíron coas concordias do XVII e o paso ao reguengo. 
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Artesanado, oficios e confrarías gremiais 
nas cidades galegas do século XV 

Xosé Armas Castro 

odas as cidades europeas do medievo, independentemente do seu tamafio, locali
zación ou influencia territorial, concentraron no interior do seu espazo urbano un 
número considerable de artesáns que, a través da súa actividade produtiva, lles 

proporcionaban aos seus vecifios unha variada gama de produtos elaborados, cubrían as 
necesidades básicas de manufacturas dos habitantes do contorno rural e, no caso das cida
des de maior tamafio, fabricaban algunhas mercadorías que se exportaban a través do 
comercio. Isto era así ata tal punto que algúns autores consideran o artesanado como a 
forma de produción máis específica das cidades medievais1

• Agora ben, o grao de especiali
zación dos diferentes ramos artesanais, a xerarquización interna dos oficias e a súa capacida
de normativa sobre a produción varían moita duns núcleos urbanos a outros, dependendo do 
tamafio, a área de influencia e as características de cada cidade. 

Esta diversidade aféctalle tamén ao marco cronolóxico que define a orixe e desen
volvemento dos oficias artesanais -oficio, arte, mester ou menester son as denominacións 
máis comúns na Idade Media-, así como das corporacións que agrupaban os membros das 

_diferentes profesións. A grandes trazas e no conxunto de Europa, os primeiros oficias orga
nizados nos núcleos urbanos aparecen nos anos 1150-1250, pero a existencia de autorida
des propias dentro das corporacións, a proliferación de regulamentos e ordenanzas que 
fixaban as condicións de desempeno dos oficias, e a consolidación da influencia das corpo
racións profesionais na vida municipal prodúcese nos séculos XIV e XV na maioría das cida
des europeas e tamén nas da área castelá-leonesa2

• 

Os núcleos urbanos galegos seguen de preto este modelo de desenvolvemento das 
manufacturas. Neste traballo limitarémonos a pofier de manifesto a influencia dos artesáns 
nas cidades galegas, a estrutura e o funcionamento das confrarías de oficias, así como o papel 
social e político que desempefiaron na vida municipal á altura do século XV, cando o artesa
nado medieval acadara a súa plena madurez3

• 

O artesanado urbano galego no século XV 

Superados os efectos da crise de mediados do século XIV, as cidades de Galicia acadaron a 
súa plenitude medieval nas décadas de 1440-1450. Os principais núcleos costeiros, especial
mente A Corufia, Pontevedra, Noia, Muros, Baiona e Viveiro estaban aceptablemente inse

ridos nas rutas do comercio medieval a grandes distancias a base de exportar peixe, vifio e 



coiros e importar panos, sal, especias e outros produtos suntuarios4
• As cidades episcopais 

-Santiago, Lugo, Mondofí.edo, Ourense e Tui- dábanlle acollida a unha vida artesanal e mer
cantil animada pala súa condición de centros de importantes sefí.oríos eclesiásticos, e favo
recida polo desenvolvemento das rutas interiores que continuaban cara a Castela e Portugal. 
A maioria das vilas restantes eran centros de carácter local que non proxectaban a súa 
influencia máis alá duns 10 quilómetros. 

Á altura do século XV, o conxunto dos núcleos urbanos galegos pertencia ao grupo 

das que Pounds5 denomina medianas e pequenas cidades, o que quere dicir que a súa . 
poboación oscilaba entre os 2.000 e os 10.000 habitantes. Santiago, Pontevedra e A 
Corufí.a, as de maior tamafí.o, podían superar lixeira-
mente os 5.000 habitantes. Ourense, Lugo ou Tui aca

darían os 3.000 no momento de maior expansión 
medieval. As demais vilas moveríanse entre os 1.000 e 

os 2.000 habitantes. Globalmente, Galicia dispofí.ía 
dunha rede urbana que cubría todo o territorio, e dun 
nivel de urbanización equiparable a outros ámbitos 

europeos de características semellantes; con todo, falta
ba unha cidade que exercese un liderado claro sobre o 
conxunto. Santiago era o centro eclesiástico de maior 
rango e o núcleo mercantil máis importante, pero 

nunca chegou a exercer un estímulo económico forte 

sobre o resto dos núcleos urbanos. 
En xeral, a actividade artesanal e as profesións 

que proporcionaban servizos de diverso tipo -alimen

tación, aloxamento, equipamento, etc.- nas cidades 

medianas e pequenas dábanlle ocupación a un 10 ou 
un 15 % do total da poboación. Isto quere dicir que en 

cidades como Santiago, Pontevedra, A Corufí.a ou 
Ourense había entre 300 e 500 profesionais repartidos 

en 40 ou 50 oficias diferentes. Pero en ningunha das cidades galegas se asentou unha 

rama manufactureira de grande alcance que lles dese un certo ton industrial nin que ocu

pase un lugar importante no comercio a longa distancia. O éxito das cidades galegas do 
medievo construíuse sobre a base de actuaren como eficientes centros artesanais e 
comerciais de carácter local e comarca!, mentres que a participación no comercio a gran

des distancias se fundou na exportación de produtos do mar e da terra: peixe, vifí.os, coiros 
e madeira. En conxunto, a imaxe do artesanado das cidades galegas a finais da Idade 

Media vén definida por un número elevado de profesionais que cubrían as necesidades de 
abastecemento local, pero cun reducido nivel de especialización interna nos diferentes 

ramos; mesmo unha parte non desprezable do artesanado mesturaba a actividade manu
factureira coa agricultura e a pesca. 

Nestas-circunstancias, os sectores da produción artesanal que acadaron un maior 
desenvolvemento foron os que abastecían a poboación de bens e servizos de prii:neira 
necesidade, como o vestido e o calzado, a vivenda, a alimentación e todo tipo de utensi

lios domésticos e agrícolas . A estrutura do cadro artesanal é abondo semellante nas 

lncensiario gótico. 
Anónimo, século XV. 
Museo Catedralicio 
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diferentes cidades galegas, con algunhas diferenzas derivadas do carácter interior ou 
costeiro dos núcleos, e coa particularidade de Santiago, que acollía un grupo de activi
dades tipicamente xacobeas destinadas a atender os continxentes de peregrinos que 
acudían á cidade. Revisaremos brevemente os aspectos máis destacados destes sectores 
da manufactura. 

O vestido, o calzado e os coiros 
Proporcionarlles vestido e calzado aos veciflos e aos habitantes do seu territorio era unha 
das ocupacións básicas do artesanado da maioría das cidades e vilas galegas. De feito, 

naquelas das que dispoflemos de estudos máis 
detallados -Pontevedra, Ourense ou Santiago-, 
xastres e zapateiros eran os máis numerosos e, 
xunto con outros oficias do téxtil e das peles, podían 
contabilizar máis dun terzo de todo o artesanado de 
calquera das cidades6

• Se no sector téxtil atopamos 
un escaso nivel de especialización, xa que só nos 
aparecen representados os oficies de xastres, tece
láns e o máis raro de tundidores, o sector do coiro 
e do calzado daba lugar a unha nómina máis 
extensa de oficies: peleteiros, correeiros, cinteiros, 
bulseiros e zapateiros. Por outra parte, os oficias do 
calzado e o coiro amosaron unha forte tendencia á 
concentración en determinadas áreas das cidades, 
e deixaron unha pegada importante na toponímia 
urbana: rúas da Zapatería, Peletería e Correaría 
existían en Pontevedra, Ourense, Viveiro, A 

Corufla e outras vilas. 
A preparación e o curtido de peles de boi, 

vaca, cabra, ovella e outros animais eran activida
des que foron experimentando unha progresiva 
concentración nas vilas e cidades galegas debido á 
proxección que atoparon os coiros, a carón do peixe 
e o viflo, no comercio a longas distancias. Os carni
ceiros e zapateiros de forma secundaria, os peletei
ros e correeiros como actividade principal, e 
mesmo algúns comerciantes como actividade com
plementaria, interviflan no longo e complexo proce
so de adobar e curtir peles. Desde o raspado para 
eliminar os resíduos de carne, pasando polo "ape

lambrado" con cal para que perderan o pelo, o lava
do intenso con auga corrente, e o curtido con 
"zumaque", ou con casca de carballo rica en tanino, 
a obtención de coiros podía durar de 4 a 6 meses. 
A necesidade de auga corrente e o cheiro intenso, 



que era propio do curtido, determinaron que as "tafonas" se instalasen á beira dalgún rega

to nas zonas exteriores das cidades. Así apareceu o topónimo Pelamios en Santiago, 
Pontevedra, Ourense e outras vilas. 

A madeira, os metais e a construción 
A construción e o mantemento das vivendas e das infraestruturas urbanas constituía outro 

dos sectores que ocupaba un número importante de profesionais, entre os que destacaban 
carpinteiros e canteiros, seguidos a notable distancia por albaneis, pintores, telleiros e rete

lladores. O nivel de especialización dentro da construción non debía ser moi elevado e uns 

e outros farían todo tipo de traballos. 
Algunhas obras de maior volume permítennos cofí.ecer a composición dunha típica 

cuadrilla da construción no século XV, así como os sistemas de contratación. As obras da 

edificación do rolo de Santiago7
, que se prolongaron durante boa parte do ano 1418, esta

ban a cargo dun mestre canteiro que traballaba permanentemente cun mozo ou aprendiz; 

ás súas ardes tifí.a 7 ou 8 carpinteiros, varias carreteiros que carrexaban a pedra e a madei
ra, e ata 19 serventes, ou peóns, que realizaban os labores menos especializados. O mate
rial empregado incluía pedra, cal, vigas pontóns, táboas, ripas, tellas, cravos, chumbo para 

asentar as portas, e cordas e cables para armar un guindastre, especie de polea que permi

tia elevar os materiais ás partes altas dos muros. 
Outro feito singular, esta vez na cidade de Pontevedra, permite que nos acheguemos 

ao sistema de contratación das obras entre particulares. En 1433 o mercador e xurado da 
vila Pero Cruu, o Vello, membro dunha destacada familia da burguesia local, encargáballe 

ao pedreiro Ares López a construción dunha capela para enterramento familiar no mostei

ro de San Francisco. A obra contratouse por un prezo alzado de 2.500 marabedís, que se 
debían aboar da seguinte forma: unha quinta parte no momento de comezar e o resto logo 

de rematala; ademais o contratante debía facerse cargo da mantenza do canteiro e do seu 
axudante. O pedreiro achegaba o seu traballo e o dun axudante -seguramente un apren

diz-, o material, as ferramentas e "outras cousas" necesarias para a obra, e obrigábase a 

entregala finalizada nun prazo de 9 mesesª. 

Dado que na construción os horarios laborais vifí.an marcados pala luz solar, os sala
rios de pedreiros e carpinteiros variaban coas estacións do ano. En 141 7 o Concello de 
Santiago fixaba os xornais destes oficiais en 4 marabedís diarios desde o 15 de outubro ata 

o 151 de marzo, e 5 o resto do ano, amais da comida. 

Dentro do sector da madeira, ademais da construción de vivendas, cómpre destacar 
outras dúas especialidades que tiveron unha grande importancia nos portos comerciais e 
mesmo nas cidades do interior introducidas no comercio do vifí.o. Trátase, por unha parte, 
dos carpinteiros de ribeira que fabricaban barcos nos principais portos galegos e, por outra, 

dos toneleiros que producían os toneis nos que se envasaban tanto o vifí.o coma o peixe para 

o seu traslado a grandes distancias. 
Complementaria da construción era o sector do metal, que proporcionaba todo tipo 

de ferramentas e utensilios. Dentro deste sector podemos agrupar un número importante 
de oficias, como ferreiros, ferradores, caldeireiros, picheleiros, coiteleiros, armeiros, l;lruni
dores e cerralleiros. Esta ampla nómina de artesáns subministraba utensilios domésticos, 

como coitelos, caldeiros, recipientes diversos e pechaduras para as portas. Fabricaban e 

Santi ago peregrino con 
do us doadores . Santiago 
de Composte la, século XV. 
Instituto Valenci a de Do n 
Ju an, Madrid (ca t. nº 28) 
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afiaban as ferramentas de carpinteiros e canteiros e producían ferra
duras para o gando, relias de arados e aparellos para a labranza. 
Outros máis especializados elaboraban armas e armaduras. 

Os oficias xacobeos en Compostela 
Ademais do cadro artesanal que vimos de describir, común ao con
xunto das cidades, en Santiago existia, como particularidade, un 
grupo de oficias destinados a proporcionarlles todo tipo de atencións 
e servizos aos peregrinos que ali acudían, entre os que podemos des
tacar os concheiros, acibecheiros, prateiros (ourives) e cambiadores. 
Moitas deles situábanse no traxecto que conducía desde o Camiõo 
Francés ata a catedral -rúas do Camiõo, do Campo, da Moeda e 
Acibechería-'- e, xa desde os séculos iniciais da Idade Media, adquiri
ron sona de utilizar todo tipo de artimaõas para enganar os peregri
nos máis incautos. 

Os concheiros, que constituían unha rama especializada da 
ourivería, fabricaban en prata, cobre, estaõo e chumbo as conchas 
que adquirían os peregrinos como testemuõo de teren rematado a 
peregrinación a Santiago. Desde o ano 1200 o traballo dos conchei
ros estaba regulado por un acordo entre estes e o arcebispo Pedro 
Suárez de Deza polo que se fixaban en 100 as concesións para a 

fa br icación e venda das conchas, das cales 2 5 eran administradas directamente pola Igrexa 
compostelá e as restantes debían pagar un canon de explotación9

. Mesturados cos conchei
ros estaban os acibecheiros, que fabricaban en acibeche imaxes de Santiago, crucifixos, 
aneis e outros obxectos moi demandados polos peregrinos. Coma no caso dos concheiros, 

cos que se confundían en moitas casos, tamén os acibecheiros practicaban certos trucos 
para enganar os compradores, como pegar e disimular con betumeimaxes ou crucifixos 
rotos, ou pintalos con azafrán para simular que eran de ouro. Este tipo de prácticas fraudu
lentas eran perseguidas e sancionadas nas ordenanzas da Confraria dos Acibecheiros, como 
veremos máis adiante. 

Finalmente, cambiadores e prateiros constituían o sector máis acomodado dos profe
sionais composteláns. Os cambiadores, que tiõan as súas mesas e huchas fronte á porta 
norte da catedral, preto do mosteiro de San Martiõo Pinario, trocábanlles aos peregrinos e 
viaxeiros as moedas estranxeiras polas de curso ordinario e tamén subministraban diõeiro a 
cambio de obxectos de valor. Ademais destas funcións estritamente de cambio, representan
tes dos cambiadores e dos prateiros, reunidos co Cabido e co Concello, establecían anual
mente a aliaxe de prata das moedas que circulaban en Santiago, segundo as oscilacións do 
prezo do metal. Pola súa banda, os prateiros ou ourives tiõan asentadas as súas tendas fron
te á fachada sur da catedral, nun lugar que recibía o nome de Portal dos Ourives, onde fabri

caban e vendían obxectos de prata, corais e outras pedras preciosas, nunha curiosa simbio
se cos vendedores de especias. Durante o século X.V, o arcebispo Lope de Mendoza e o 

Concello teimaron en que desenvolvesen a súa actividade publicamente nas 19 casas esta
blecidas especificamente para este fin, e impofüanlles penas severas aos que tivesen forxas 

e crisois clandestinos nas súas casas ou vendesen obxectos de prata de baixa calidade1º. 



As confrarías de oficios e as ordenanzas gremiais 

A aparición de organizacións corporativas, confrarías ou gremios -con

frarías de oficias é a denominación máis adoito empregada na nosa 
documentación durante a Idade Media, sendo gremio un termo máis 
moderno- que agrupaban os profesionais dos diferentes oficias coa 
intención de regulamentar o traballo e a produción é un fenómeno 
que, aínda que tivo as súas primeiras manifestacións nas cidades euro
peas nos séculos XII e XIII, non se xeneralizou ata os séculos XN e XV 
Nas cidades de Galicia asistimos a un proceso moí semellante ao dou
tras áreas europeas. Durante o século XIII algúns oficias composteláns, 
como cambiadores, concheiros e mercadores parecen adiantarse na 
súa organización como confrarías e na disposición de autoridades pro
pias, pero é ao longo dos séculos XIV e XV cando aparece definido o 
cadro das confrarías de oficias en todas as cidades e vilas. 

As confrarías agrupaban os profesionais dun único oficio ou 
de varias próximos entre eles, e sempre levaron unida a dimensión 
gremial -a pretensión de estableceren un monopolio sobre o exercí
cio dos oficias- e a relixioso-asistencial -prestándolles servizos reli
xiosos e asistenciais aos membros da confraría-. Esta dobre dimen
sión das confrarías é o que xustifica a integración nelas, por unha 
parte, dos "confrades de cámara", é dicir, aqueles oficiais que desempefiaban o seu traba
llo nun ramo da produción artesanal e, por outra, doutros vecifios alleos á profesión que se 
facían membros da confraría para se beneficiar dos servizos relixiosos. 

O cadro das confrarías nas cidades de Galicia á altura do século XV oscila entre as 10 
de Santiago e as 7 ou 8 que existían en Pontevedra, A Corufla e Ourense, mentres que nas 
vilas máis pequenas non pasaban de 4 ou 5. En Pontevedra existían as confrarías do Corpo 
Santo dos mareantes, a de San Miguel dos marifleiros, a de San Xoán dos carpinteiros, tone
leiros e pedreiros, a de San Xulián dos zapateiros, peleteiros e correeiros, a de Santa María 
dos mercadores, a de San Nicolás dos ferreiros e a de Santa Catarina dos xastres, ademais 
da Santísima Trindade dos cregos. En Santiago existiron as confrarías dos zapateiros, carni
ceiros, peleteiros, xastres, ferreiros -xunto con caldeireiros e cerralleiros-, carpinteiros e 
pedreiros, correeiros -xunto con cinteiros, sebeiros e armeiros-, acibecheiros, mercadores 
-xunto con notarias e prateiros- e cambiadores. En Ourense contabilízanse as confrarías de 
Santa María Madalena, de carniceiros; San Miguel, de ferreiros e ferradores; Santa Eufemia, 
de zapateiros; Santa María Nai, de xastres, mercadores e tundidores; San Sebastián; Santa 
María a Nova; e Corpo Santo. Nas vilas máis pequenas un número máis reducido de confra
rías agrupaba a oficias de sectores máis variados. Así, en Viveiro a Confraría do Espírito 
Santo congregaba a canteiros, carpinteiros e ferreiros; na de Sancti Spiritus de Noia integrá
banse toneleiros, carpinteiros e pedreiros; e en Allariz a de Santa María Nai incluía carni
ceiros, carpinteiros, xastres, zapateiros e ferreiros 11

• 

Non temos unha idea precisa do número de oficiais confrades que formaban parte 
das confrarías nas diferentes cidades, nin da súa evolución ao longo da Idade Media, pero 
analizando algunhas de Santiago e Pontevedra, das que conservamos ordenanzas e libras 
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acordos, vemos que o número de oficiais 
confrades que asisten asiduamente ás 

reunións dos cabidos oscilan dunhas a 
outras entre 25 e 40, o que nos ofrece 

unha imaxe que non dista moita do 

número de profesionais que temos iden

tificado para algúns oficias nas cidades 

galegas mellor estudadas. 
As diferentes confrarías identifi

cábanse pala súa devoción a un santo 

patrón, e tifJ.an o seu asento nalgunha 

das igrexas ou conventos das cidades 
onde celebraban as actividades relixio

sas, especialmente misas e procesións 
nas festas do santo patrón, e tamén as 

reunións dos oficiais confrades nas que 

se acordaba todo o relacionado co exer

cicio da profesión. Aínda que diferentes 

institucións relixiosas lles serviron de 
asentamento ás confrarias en todas as cidades, algunhas igrexas parroquiais, como as de 

Santa María e Santiago na CorufJ.a, a de San Fiz en Santiago ou a de Santa María en Noia, 

parecen ter unha especial vinculación con elas, o que xustifica a aparición de laudas sepul

crais cos símbolos dos diferentes oficias nos seus cemiterios, moi especialmente no de Santa 
María de Noia . 

Os estudosos das asociacións gremiais na Europa medieval adoitan considerar dous 

requisitos necesarios para aceptaren a existencia de gremios. Por unha parte, a actuación 

efectiva de autoridades propias dentro das corporacións e, por outra, a produción de orde

nanzas que regulamentan o proceso produtivo. Ambas as dúas condicións cúmprense nas 

confrarias de oficias de Galicia. 

A estrutura organizativa é moi semellante en todas as confrarías. Os seus asuntos 
eran tratados no Cabido de confrades, órgano colexiado ao que pertencían todos os oficiais 

confrades, que se reunia cunha periodicidade aproximadamente mensual para tomar acor
dos sobre os asuntos máis variados: ingreso de novos confrades, administración dos bens 

da confraria, adopción de acordos referidos ao funcionamento dos oficias, etc. Na festivida
de do santo patrón celebraban misa cantada e ao seu remate elixíanse os cargos anuais. 

En primeiro lugar escollíanse os vicarios, que, normalmente en número de dous, eran as 

máximas autoridades, representaban legalmente á confraria diante doutras institucións, 

recibían as doazóns de particulares, compraban, vendian e aforaban os bens e movian os 
preitos. O mordomo era o responsable dos asuntos financeiros, e o tesoureiro, da arca da 

confraria . Thmén existian dous procuradores que representaban a confraria en diferentes 
asuntos e actuaban conxuntamente cos vicarios. 

A vida económica das confrarias era o resultado dun sistema de administración no 

que os capítulos de ingresos máis importantes eran as cotas de entrada que debían pagar 

os confrades que ingresaban por primeira vez, o pago dunha cantidade anual -o anal- que 
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existia polo menos nalgunhas das confrarías que coflecemos, as penas impostas aos con
frades que incumprian acordos ou ordenanzas, os foros e rendas que recibían da adminis
tración dos bens da confraría e, moí especialmente, as doazóns e mandas piadosas que 
realizaban confrades e outros particulares para se converter en beneficiarias dos servizos 
asistenciais e relixiosos das confrarias. Precisamente isto último foi o que lles proporcio
nou ás confrarias unha grande implantación entre os veciflos dos núcleos urbanos e as 
converteu en importantes propietarias de inmobles e rendas urbanas. 

A expresión máis completa da capacidade normativa das confrarias sobre a activi
dade produtiva eran as ordenanzas gremiais elaboradas polo cabido de oficiais confrades 
e confirmadas pala autoridade municipal, ou seflorial no caso das cidades de seflorío. Ao 
longo do século XV as confrarias da maior parte das cidades redactaron ou reelaboraron 
de forma máis ou menos extensa as súas ordenanzas, nas que se regulaban os aspectos 
máis diversos dos diferentes oficias. Desafortunadamente só nos resultan coflecidas algun
has delas, como as dos acibecheiros, mercadores, cambiadores e correeiros de Santiago 
ou as da Confraria de San Xoán -dos carpinteiros, toneleiros e canteiros- de Pontevedra; 
delas extraemos algúns trazas que serian xeneralizables para o conxunto dos oficias a 
finais da Idade Media. 

Todas as ordenanzas lle dedican algúns capítulos a asegurarlles o monopolio no 
exercício profesional aos membros da confraría, impoflendo unha serie de requisitos para 
o ingreso e o exercício profesional. En xeral, esixíase ser natural da cidade ou ter fixada 
residencia nela, pasar un período de aprendizaxe e pagar unha cota de entrada. Os 
estranxeiros eran excluídos ou obrigados a pagar cotas de entrada moita máis elevadas, 
mentres que os filias dos oficiais eran beneficiados cunha rebaixa importante no canon de 
entrada na confraría. 

Sobre o período de aprendizaxe, a imaxe que obtemos a través dunha mostra moí 
reducida de oficias é dunha considerable diversidade, seguramente en función do grao de 
xerarquización dos diferentes oficias e da súa relevancia dentro das actividades produtivas 
da cidade. Dous anos e media de aprendizaxe parece unha duración normal nos oficias de 
zapatería en Pontevedra e de carpintería e barbería en Ourense, pero o de acibecheiro en 
Santiago esixia un período de catro anos, mentres que o de armeiro en Pontevedra, seis 
meses. O aprendiz pagaba por aprender, vivia na casa do oficial durante este tempo e tina 
a obriga de obedecelo e non abandonalo ainda que recibis.e ofertas doutros oficiais. A cam
bio, aquel comprometíase a mantelo e a ensinarlle a profesión da mellor forma que soube
se, de maneira que na fio do período sinalado puidese desempeflala correctamente "á vista 
doutros oficiais". Deste xeito os aprendices vivian en condicións de "criados" daqueles que 

lles ensinaban. Rematado o período de aprendizaxe o alumno entraba a traballar como 
xornaleiro no obradoiro dalgún oficial, percibía un soldo, e debía pagarlle unha cota á con
fraria. Finalmente, estaba en condicións de abrir un taller propio se dispofüa dos recursos 
suficientes. Para evitar a competencia desleal entre os oficiais pala man de obra, as orde
nanzas fixaban os xornais dos obreiros e sancionaban coo penas pecuniarias os que lles 
sacasen mozos ou xornaleiros a outros oficiais confrades. En canto á xerarquización inter
na dos oficias, nin as denominacións coas que se fai referencia aos artesáns, nin as orde
nanzas de que dispoflemos reflicten a tradicional división tripartita entre mestres, oficiais e 

aprendices. Os profesionais que desempeflaban un oficio recibían o nome de oficiais, mentres 
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que os aprendices aparecen designados como criados, mozos ou serventes. Probablemente 
isto era un reflexo do reducido nivel de especialización e xerarquización interna dos oficias 
nas cidades galegas, e a distinción fundamental era a que separaba os oficiais que dispofü
an de taller propio dos que traballaban como obreiros ou xornaleiros para outros, unha vez 
rematado o período de aprendizaxe. 

Un aspecto presente en todas as ordenanzas é o contrai da calidade das materias pri
mas e a súa distribución en condicións de igualdade entre os oficiais agrupados nas confra
rías, evitando que as falsificasen ou as acaparasen. Especialmente rigorosos neste terreo son 
os acibecheiros e os correeiros. As ordenanzas da confraria dos primeiros establecían que a 

pedra de acibeche que entrase na cidade 
de Santiago fase examinada polos "vee
dores" designados pala confraria para 
fixar a súa calidade e prezo. A partir de 
aqui, os oficiais confrades dispofüan dun 
prazo de tres dias para adquirir a canti· 
dade que desexasen, finalizado o cal, 
calquera mercador podia comprar ou 
vender libremente o acibeche restante. 
Algo parecido acontecia nas ordenanzas 
dos correeiros, que prohibían a venda de 
coiros, sal e tintas a calquera profesional 
de fóra da cidade alegando que queda
ban os seus oficiais confrades desabaste· 

cidos destas materias primas12
• 

A parte máis extensa das orde
nanzas ocúpase de ditar normas sobre a 
forma en que debían realizarse os proce
sos produtivos, os tipos e calidades dos 

produtos elaborados, así .como os prezas de venda no mercado. Todo isto co fin de someter 
a produción ao monopolio das confrarias, asegurar o abastecemento do mercado e evitar 
fraudes e falsificacións que podían ser castigadas mesmo coa expulsión do oficio. 
Sinalaremos, só como exemplo, as minuciosas normas das ordenanzas dos cambiadores de 
Santiago sobre a repartición entre os confrades das "táboas" ou "cambias" que se situaban 
nas proximidades do mosteiro de San Martifio Finaria, e as rotacións que debían realizar 
diariamente para evitaren situacións vantaxosas duns ou doutros polo lugar que ocupaban. 
Tumén resulta ilustrativo o que establecen as ordenanzas dos correeiros sobre a distribu
ción entre os oficiais confrades das "pazas" e os "píos" do rio Sarela nos que se_ lavaban e 
·curtían os coiros. E contra os fraudes e falsificacións son especialmente insistentes as orde
nanzas de acibecheiros e prateiros en Santiago. 

Finalmente, as ordenanzas dos diferentes oficias incluían algúns capítulos sobre 
celebracións de misas, enterros e funerais de confrades, participación na procesión de 
Corpus Chr isti, que se convertía nunha verdadeira exaltación das confrarias, e outras nor· 
mas sobre costumes que debían observar os confrades no desempeno dos oficias. Neste últi· 
mo aspecto resultan especialmente ricos os capítulos das ordenanzas dos cambiadores 



sobre a indumentaria axeitada para sentar nos "cambias", a forma de pintar e adornar as 
mesas e huchas, ou a prohibición de levar armas, xogar difieiro a dados ou cartas e falar 

calquera lingua estranxeira "salvo nosa lyngoaje galega ou castellana"13
• 

Función social e política das confrarías de ofícios 

A pretensión de monopolio e da capacidade normativa por parte das confrarías sobre a pro
dución nas cidades galegas non chegou nunca a ser unha realidade completa, senón que 
na regulamentación da actividade produtiva, moi especialmente en todo o que se 

refería ao abastecemento do mercado urbano, as confrarías de oficias tive
ron que compartir competencias cos poderes municipal e sefiorial que 

ditaban decretos e normas que ordenaban o funcionamento econó
mico das cidades. Pero non é irrelevante que nos dous últimos 
séculos da Idade Media as confrarías se convertesen nunha nova 

instancia de poder que intervifia a carón dos outros na produ

ción, distribución e consumo de bens e servizos dentro do 
ámbito urbano, outorgándolle o carácter tipicamente gremial 

que era propio doutras cidades europeas. 
Máis alá desta dimensión gremial, as confrarías cum

prían outra serie de funcións sociais que lles outorgaban 
unha gran proxección no conxunto dos vecifíos das cidades. A 

integración no contorno era unha forma de sociabilidade 

urbana que estreitaba lazos de solidariedade e permitía o 

acceso a servizos asistenciais. As confrarías proporcionában
lles enterramento e honras fúnebres aos oficiais confrades e 

tamén a outros membros que facían doazóns e mandas piado
sas para se beneficiar destas prestacións. En menor medida, 

contribuían a soster os confrades pobres ou enfermos. 
Outro aspecto a ter en conta é o papel político que aca

baron xogando as confrarías de oficias nalgunhas cidades de 

Galicia. Nos dous últimos séculos da Idade Media o poder 
municipal experimentou, especialmente nas cidades máis 
dinámicas economicamente, un proceso de oligarquización 

que deu como resultado que os cargos municipais quedasen 
nas mans dun grupo reducido de familias que pertencían aos 

ámbitos da fidalguía e dos comerciantes máis enriquecidos. 
Este proceso está ben documentado en cidades como 

Santiago, Pontevedra, A Corufía ou Ourense. Na maior parte destas cidades o artesanado 

e os sectores populares das cidades queciaron excluídos do acceso aos cargos municipais e 
mesmo se vían prexudicados por unha política económica urbana que beneficiaba os sec

tores da oligarquía gobernante. Neste contexto sacio-político, as confrarías de oficias _con
vertéronse en órganos de expresión dos intereses populares fronte ás políticas económicas 
promovidas por uns concellos gobernados palas oligarquías mercantís e fidalgas . 
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Esta confrontación tiva a súa expresión en determinados preitos e reclamacións 
que diversos oficias realizaron contra as decisións dos concellos que os prexudicaban. Pero 
a manifestación máis completa deste papel _político das confrarías como expresión dos 
intereses populares foi a presenza dos seus representantes nas reunións do concello nas 
que se nomeaban os cargos municipais ou se adoptaban acordos de carácter fiscal que lle 
afectaban ao conxunto dos vecifíos. Temos constancia deste tipo de representación das 
confrarías nos concellos en Pontevedra, Santiago e A Corufía, especialmente en momen
tos de tensións sociais e de axitación da vida urbana. Un caso extremo neste sentido foi a 
"conxuración" que protagonizaron os representantes das confrarías pontevedresas no ano 
1445, que remata co nomeamento dun alcaide e un procurador da comunidade por parte 
das confrarías a carón dos nomeados polo concello14

• Finalmente, nas diferentes cidades 
foise impofíendo a norma de que as confrarías nomeasen un procurador da comunidade 
que representaba os intereses de artesáns e dases populares nas reunións dos concellos. 

Non obstante, neste xogo de forzas entre os sectores da fidalguía e dos mercadores 
enriquecidos -que monopolizaban o poder dos concellos a finais da Idade Media-, e os secto
res do artesanado e das dases populares agrupados arredor das confrarías de oficias, a evolu
ción política beneficiará os primeiros. Unha expresión desta progresiva imposición do poder 
da fidalguía e do sector mercantil sobre o artesanado será a perda de autonomía das confra
rias que mesmo acaban vendo diminuída a súa autonomia gremial a través da crecente inxe
rencia dos concellos na regulamentación dos oficias e na redacción das ordenanzas gremiais. 
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Apuntamentos sobre a vida cotiá 
na Galicia do século XV 

José Suárez Otero 

o son moitas os estudos que temos á nosa disposición para intentar pre

sentar unha visión, ainda que fase superficial, da vida na Galicia do sécu

lo XV. Non é que as informacións falten, nin na documentación escrita, 
nin no rexistro arqueolóxico, senón que están ainda por realizar as análises que 

recollan e interpreten todos eses datas; isto non ocorre con respecto a outras etapas 

da historia de Galicia . 

Optar, como faremos nós aqui, pala perspectiva arqueolóxica engade, se 

cabe, algunhas dificultades; fundamentalmente polo escaso desenvolvemento da 

arqueoloxía medieval en Galicia, a pesar do indubidable mérito dalgúns intentos de 

desenvolvemento. 

Paradoxalmente os achados sucédense e as intervencións realizadas nos últi

mos anos tiveron unha especial incidencia nos ámbitos medieval e moderno, produ

to do auxe da arqueoloxía urbana referida á transición entre estes dous períodos, e 

daquela ao século XV. Pero esta situación agacha tamén un gran perigo, pois se as 
investigacións se centran constantemente no mundo urbano, isto pode ir en detri

mento do rural, sobre o que non teriamas máis información que a referida a algun

has residencias sefíoriais ou vinculables ao mundo sefíorial, e sempre na súa versión 
militar -o castelo-, que no século XV xa non era a única, ou a algún centro monás
tico -de novo o poder sefíorial fronte ao descofí.ecemento case absoluto de rexistros 

vinculados co campesifíado ou as clases populares en xeral. 

O estado actual da investigación non nos permite dar máis que unhas breves 

notas sobre dous aspectos -a olaria e a moeda- do amplo e rico panorama da vida 
diaria . Estes dous elementos fundamentais inflúen en moitas ámbitos cotiáns e, ade

mais, son os máis abundantes no rexistro arqueolóxico. Forman parte e expresan 

características do sistema produtivo, a circulación de mercancías, o nivel de riqueza 
e as diferenzas sociais, os hábitos alimentícios ou a moda; ao tempo que resultan cla

ves para definir temporal, funcional e culturalmente os contextos arqueolóxicos nos 

que aparecen. Intentaremos aquí mostrar esa polisemia e presentaremos unha 
imaxe de ambos os aspectos nun século clave na historia do noso país, polos feitos 

acontecidos nel, pero tamén polos cambias que deparou e que se manifestaron de 

maneira especial no ámbito do cotián. 



A cerámica 

O mundo baixomedieval 

O estilo da cerámica dominante en Galicia durante os séculos centrais da Idade 

Media caracterízase por responder a unhas producións moi homoxéneas, tanto 
na elaboración como na morfoloxía. Trátase das denominadas cerámicas gri

ses, pala característica cor das súas paredes, cuxa orixe se remonta ao século 
XI; ademais, hai tamén un número escaso de recipientes con decoración pin

tada en branco, xeralmente sobre fondo vermello ou ocre, e algunha achega 
de orixe hispano-musulmá. Non obstante, a finais do século XIII e, sobre todo, 

a principias do XIV, empeza a romperse esa homoxeneidade cunha maior dife
renciación dentro das producións grises e a aparición doutras especies cerámi
cas, e no século XV, como en toda a Baixa Idade Media, temos xa unha produción 
oleira má is diversificada, por razóns .xeográficas, funcionais e/ou sociais. 

As producións que, coa información de que dispofí.emos, poden ser conside
radas predominantes na olaría baÍxomedieval, e que polo tanto parecen substituír as 

cerámicas grises, presentan un aspecto rudo e unha cor escura, con predominio do 
negro ou gris escuro, ou ben reiteran os vellos esquemas en canto á súa elaboración e cali

dade, pero agora empregando trazas que falan de variedade na produción. Todas estas 
pezas están vinculadas ao ámbito da cocifí.a, como evidencia a frecuencia de restos de car- . 
bón adherido ás súas superficies, e indican unha diversidade nas producións e na calidade 

segundo o seu uso: almacenaxe, cocifí.a, servizo de mesa ou obxecto de luxo. 
Outros exemplares destacados naquel momento non se caracterizaban xa pala cor, 

senón pala súa dureza e textura. Trátase dunha aproximación ao gres por parte da olaría 

local, pois segue lembrando a cerámica gris, aínda que cun torneado algo máis rudo: irre
gularidade dunhas superficies que ás veces mesmo aparecen con ocos e sempre cun aca
bado simple, e predominio das cores grises, aínda que agora combinadas ou alternadas 

Cerámi cas comúns ga legas, 
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con ocres e castaflo-alaranxados. Por outra parte, a decoración parece desaparecer. En 
xacementos dos séculos XIV e XV comeza a ser cada vez máis frecuente un tipo de cerá
mica ata ese momento pouco coõecido - polo menos en Compostela e os seus arredores- , 
que evidencia un avance nas técnicas de olaría, coa presenza de fornos que permitían 
coccións a temperaturas elevadas que melloraban a consistencia dos recipientes. 

Contamos con dous casos paradigmáticos e que nos ofrecen, ademais, un marco cro
nolóxico. O primeiro atopámolo no contorno do primitivo claustro medieval da catedral de 
Santiago, onde esta olaría aparece logo das reformas levadas a cabo nesa parte en tempos 
dos arcebispos don Rodrigo de Padrón e don Berenguel de Landoira e que están relaciona
das co proceso de fortificación da cidade. Outro exemplo é o castelo de Férveda, en Silleda, 
no cal se rexistra unha ocupación a principias do século XIV que remata bruscamente no 
marco das loitas entre a nobreza da zona e o arcebispo don Berenguel. Estas cerámicas apa
recen de novo noutra fortaleza, neste caso en Rianxo, na ría de Arousa, onde forman parte 
da ocupación previa á destrución irmandiõa de mediados do século XV. Non obstante, fal
tan en contextos de finais do XV, como evidenciaron as escavacións no patio do claustro 
a'ctual da catedral de Santiago. Todos estes datas nos permiten apuntar que estamos ante 
unha produción que aparece nun marco cronolóxico moi concreto, quizais tamén xeográfi
co, que se sitúa no século XIV e perdura durante a primeira metade do XV. 

A carón de manufacturas que tentan mellorar a calidade da olaría local, atopamos 
outras que ofrecen cerámicas que reiteran as formas xenéricas desta etapa, pero están 

rea lizadas en arxilas pouco consistentes, relacionadas cun aprovisionamento de materia 
prima loca l, non sempre a máis adecuada, pero si a máis barata. Estamos, pois, ante unha 
nova variante que incide na diversidade da cerámica baixomedieval, aínda que agora o 
seu significado non é funcional senón social, xa que parece estar vinculada a un mundo 
rural ou periurbano con escaso poder adquisitivo. A esta diversidade temos que sumarlle 
a xa mencionada variedade xeográfica que,;nalia que aínda pouco coõecida, se evidencia 
na tendencia da Galicia sur a manter a elaboración de cerámicas grises na tradición ple
nomedieval. Esta conservación maniféstase tamén no formal, como mostran algunhas pro
ducións xa tardías, se cadra mesmo do século XVI, nas que aínda que se abandonan as 
características propias da cerámica gris, incluíndo a súa cor, se manteõen, non obstante, 
as formas e decoracións típicas da época de plenitude. Non cabe descartar que ese conser
vadorismo se transmita ás producións tradicionais galegas presentes nesa mesma zona - O 
Seixo, Portomourisco e Lobios, en Ourense, ou Gundivós, no sur da província de Lugo- , 

onde encontramos os trazas máis arcaicos e próximos ao medieval dentro das cerámicas 
realizadas en Galicia. 

A transición á Idade Moderna 
Fronte a esas pezas pobres ou, simplemente, aquelas que podemos considerar comúns e 
que se enmarcan dentro das tradicións da olaría galega, comezamos a encontrar, contra 

finais do século XV, un conxunto heteroxéneo de cerámicas de maior ca:lidade que as tra
tadas ata o de agora e que nos remiten a tradicións alleas a Galicia. Estas producións 
expresan o dinamismo, tanto na oferta como na demanda, da olaría nunha etapa que xa 

podemos definir como de transición entre o mundo medieval e a Idade Moderna. Dentro 
desa diversidade destaca a presenza de fragmentos de cerámica vidrada, unha fórmula de 



orixe hispano-musulmá que na Baixa Idade Media e da man do mundo mudéxar se vai 

estender por toda a Península. Trátase de producións foráneas que chegan a Compostela 
inmersas no comercio a longa distancia ben por vía terrestre, en relación coas feiras cas

telás, ben pola marítima, vinculadas ao comercio de produtos de alta calidade. Estas 

manufacturas están destinadas ás dases con maior poder adquisitivo, aínda que sexan 

recipientes de uso común utilizados na cocifia, o transporte ou a almacenaxe. 

Non trataremos das vaixelas de luxo, ás que se lles dedica un apartadçi específico 
dentro deste mesmo libra, senón sobre aqueloutras que posúen algúns trazas en común 

con elas e unha similar procedencia. Así, nunha situación intermedia entre as cerámicas 

comúns vidradas para diverso uso e a vaixela de luxo para o servizo de mesa e/ou a osten
tación, atopamos, xa moi a finais do século XV, un grupo de manufacturas composto por imi
tacións desa louza fina, elaboradas con fórmulas sinxelas que copian formas da cerámica 

mudéxar de maior éxito, como a louza dourada de Manises ou producións sevillanas de 
finais do XV San, fundamentalmente, recipientes para a mesa, como pratos, cuncas ou 

escudelas, pero tefien unha elaboración e un aspecto máis pobres, xa que presentan cuber
tas monocromas, ben por recibir un vidrado branco, verde ou unha cuberta melada que, 

polo xeral, apenas oculta a cor do .barro. 
Esas louzas "pobres", que representan a continuidade de tradicións hispano-musul

más, tiveron un grande éxito no século XVI e perduraron ata o XVIII. En Galicia non terán 
esa condición, xa que constitúen un produto de luxo que neses momentos chegaba ape
nas ás dases máis podentes, sobre todo no ámbito costeiro ou no compostelán, sempre á 

vangarda. Estas cerámicas supuxeron un cambio importante tanto na composición do 

enxoval doméstico, pola mellora na calidade e o aumento da variedade deste, como nos 
hábitos na mesa. 

Non obstante, a maior parte do novo repertorio está configurado, fundamentalmente, 
por cerámicas parcialmente vidradas, no interior, o exterior ou, incluso, só nalgunha das par

tes do recipiente. Estes revestimentos varían, pero predominan os melados, maITóns e versJ.es, 
con calidades tamén moi diversas. As formas inclúen desde os grandes vasos de almacenaxe 

ata os medianos e pequenos recipientes de uso dom$stico, e de aí que presente unha gama tan 
Xerra, século XV. Museo 
de León (cat. nº 23) 
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ampla . A carón destas pezas debemos mencionar os recipientes para o transporte, polo xeral 

sen vidrar e especialmente representados por cántaros de corpo esférico, boca estreita de colo 

alto e bordo con forma de vaso, e grandes asas, que presentan ás veces unha decoración pin
tada, cuxa procedencia parece situarse no árnbito mediterráneo e que moi posiblemente fosen 

realizadas en oleiros levantinos, como por exemplo o de Paterna; cantimploras coa forma carac
terística deste tipo de recipiente; ou ánforas de corpo ovoide, boca estreita e fondo curvo ou 

levemente cónico, as "olive jars", probablemente de pr~fedencia andaluza, que a bibliografia 
anglosaxona describe para os primeiros asentamentos espaflois en América e que están vincu

ladas estreitamente ao transporte de produtos como o aceite ou o vifJ.o por via marítima. 
Pero as importacións de cerámica común non só inclúen recipientes con cubertas 

vidradas. Con esa mesma ampla gama de formas e tamén de producións, o que implica 

diferentes centros abastecedores, encontramos cerámicas sen vidrar con boa calidade na 

elaboración e que ofrecen aspectos máis coidados e mellores condicións que as olarías 
autóctonas, ainda que algunhas delas poidan ser producións locais e estar a indicar cam
bias nesas olarías; lembremos que para a seguinte centuria xa está constatado o funciona

mento dos oleiros de Buflo (A Corufla). Estas manufacturas locais, polo xeral, parecen estar 

ligadas ás tradicións medievais, ainda que presentan unha tendencia a mellorar a calidade 

das cerámicas. Un grupo importante constitúeno as obtidas en coccións de lume redutor, 

con coloracións grises moi escuras, cando non negras, de pastas compactas que permiten 

paredes finas, incluso nos recipientes de tamafJ.os medias; elaboradas a tomo rápido, teflen 
nas variantes dunha forma tipo ola a súa expresión máis común, algo que xa parecia oco

rrer nas producións medieva is, ás que as unen tamén certos trazas como a_presenza de bor

dos en pestana ou as escasas decoracións incisas ou plásticas. 

Moeda e diííeiro 

Os últimos tempos da moeda medieval 

Un dos elementos máis comúns na vida cotiá era tamén a moeda. Para atender as necesida

des de difleiro en circulación, Galicia empregaba a moeda propia do reino castelán-leonés, 

que tina na cidade da Corufla unha das súas cecas máis destacadas, polo que non é estrafJ.o 
que cando se encontran moedas desta época nas prospeccións arqueolóxicas, procedan sobre 

todo desta cidade, aínda que tamén hai outras, como as de Burgos, que tiflan unha especial 

importancia dentro do reino. Menor incidencia parece que tiva a ceca en Santiago, que se ins
talou de maneira ocasional e breve durante o complexo reinado de Henrique II (1368-1379) 

debido á ocupación da Corufla por parte de Fernando I de Portugal. Este último monarca dis

puxo dunha segunda ceca en Galicia, tamén de breve vida, en Milmanda (Ourense); desta, non 

obstante, atopáronse moitas más achados monetarios en Galicia que da compostelá, e pode 
supoflerse incluso que tiva algunha incidencia no numeraria circulante a principias do século 

XV, como parte do fluxo, que irá en aumento, de moeda portuguesa no marco galego. Malia 

a actividade da ceca corufl esa e da afluencia de moeda desde outras partes do reino, có,mpre 

mencionar a aparente insuficiencia das cufJ.axes castelás para cubrir as necesidades existen

tes, como o proba a persistencia na presenza e no uso de numeraria foráneo, que xa se cons

tataba desde antes incluso da existencia de difleiro en metálico no reino castelán e que ten 



nos séculos XII e XIII unha importancia excepcio

nal, que manterá en tempos baixomedievais. 

Así, a utilización de moeda portuguesa en 
Galicia foi un feito frecuente na Baixa Idade Media 

e nos primeiros momentos da Idade Moderna, 
ainda que resulte pouco cofíecida polo escaso des
envolvemento da investigación numismática en 

Galicia, particularmente no referido aos tempos 
medievais e subseguintes. Ainda que lle afectou a 
todo o marco galego, o feito de que sexa na fran

xa sur de Galicia, e en particular na zona frontei
riza, onde encontremos máis evidencias da pre

senza e uso da moeda portuguesa xustifícase pala 
proximidade xeográfica. As mencións atopadas 
nalgúns dos cartularios dos máis importantes 
cenobios desa área ou en documentos de cidades 

como Ourense ou Tui son corroboradas por acha

dos arqueolóxicos como os rexistrados no castelo 
de Araúxo, en Lobios (Ourense) ou en Tui, pero 

tamén polos encontrados en Compostela. Das 

relacións económicas son moitas os exemplos e 
poucos os estudos, pero, se nos remitimos ao caso de Santiago, só temos que lembrar os impor

tantes intereses que a mitra compostelá mantifía en Portugal ou o fluxo de artesáns, obras de 
arte ou materias primas que configuraron o patrimonio artístico galego-portugués no tardogó

tico e primeiro renacemento. 

A moeda catalã-aragonesa chega tamén a Galicia desde o exterior, como o demos
tra a abundancia destas pezas nalgunha colección numismática galega, ainda que a súa 

existencia era case descofíecida ata ese momento' . Na actualidade, non obstante, temos 
constatada, tanto documental como arqueoloxicamente, unha presenza importante, basea

da sobre todo en cufíaxes mallorquinas -diner e malla- de Xaime III (1324-1343), pero, ao 

contrario do que acontece coa portuguesa, parece máis centrada no atesouramento que na 
circulación, especialmente respecto da moeda de ouro, o florín, que se cita constantemen
te na documentación e da que temos como mostra o achado dunha peza do pequeno tesou

ro de San Lourenzo de Carboeiro, en Silleda (Pontevedra)2• 

A presenza de moeda foránea tamén pode explicarse, polo menos en parte, polo 
papel que desempenou Santiago de Compostela como centro de peregrinación ao que 

afluían xentes de toda Europa que, segundo os cambiadores composteláns: "tragian tan
tos dinyeiros de prata e de ouro que non era conocidos"3

. Estes "dinyeiros", ainda que moi

tas veces ao longo de toda a Idade Media reflectían a procedencia dos distintos peregrinos 
que acudían a Compostela, eran fundamentalmente as cufíaxes francesas dominantes en 

cada momento. Non obstante, este predominio é algo menor nos últimos tempos do 
medievo, especialmente entre os séculos XIV e XV; o numeraria francés continúa a cirçu
lar en Galicia, pero agora xa non se constata a recorrencia de ningún tipo específico, como 

ocorrera co difíeiro tornés entre mediados do século XII e princípios do XIV 

Viiiateiras da ca tedral 
de León, séculos XIV-XV. 
Museo de León (ca l. nº 24) 
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Este debilitación das cufíaxes francesas débese, en boa medida, ao reforzo da políti

ca monetaria do reino castelán-leonés, especialmente a partir do século XIII, e á xa mencio
nada incidencia do numeraria portugués, que veflen paliar a endémica deficiencia de 
moeda, isto é de medias de pago, para as amplas necesidades dunha Galicia na que o 

comercio acada cada vez un papel máis destacado, e tamén dun centro como Compostela•. 

Esa menor presenza da moeda francesa favorece a inglesa e a de Europa do Norte, que che

gan co desenvolvemento da peregrinación marítiméj{ había unha conexión directa entre os 
distintos puntos de partida e Compostela que evitaba a incidencia dos cambias de moeda 
en puntos intermedios. Así, as pezas que chegan a Santiago están relacionadas coa proce

dencia dos peregrinos e non con outras moedas de ampla influencia no desenvolvemento 
do Camifío; ademais, os puntos intermedios nesta peregrinación foron os portos ingleses, 

ou franceses baixo influencia inglesa, de aí que, se algunhas pezas saen beneficiadas desta 

trasfega de xentes, serán as cuflaxes reais inglesas. 

A moeda de ouro e a transición cara á Idade Moderna 
A peregrinación marítima e a súa marcada vinculación co comercio -ás veces é difícil dife

renciar ambos os conceptos- póflennos en contacto con outra fonte importante de numera

ria para a á rea de influencia de Compostela, como son as moedas de alto valor que dominan 
os movementos de difíeiro no comercio internacional. Así, ao florín aragonés, súmanselle 

agora o "noble" inglés, o anglo-francés, o ducado veneciano, o ecu francés, etc. Da súa pre

senza temos algunhas evidencias como o florín aragonés conservado no citado tesouro de 

Carboeiro, ou o "salut" inglés e o florín renano do convento de San Francisco de Betanzos. 

No tocante ao uso destas moedas nas transaccións con produtos de alto valor temos testemu
í'íos documenta is como a relación que a finais do século XIV fai o cóengo despenseiro da cate

dra l de Santiago de distintas cantidades de difíeiro, na que a moeda de conta, o marabedí, 

se traduce nas pezas de difíeiro que se usaban para realizar a compra de panos de "ouro e 

seda para esta igrexa". Nesa relación cítanse: "Os quaes mrs. eu por vaso mandado fiz trocar 
a ouro a XXXIII et medio ó franquo et a coroa a trinta e sete mrs. Iten as dobras castelás a 

trinta et oyto mrs . et medio. It. as doblas mouriscas a trinta et sete mrs. Et medio. It. Os fro
liis daragon viinte et dous mrs . et medio. It. Ducados a triinta et dous mrs. et medio ... "5. 

Ademais, o atesouramento nas arcas da nobreza local está documentado no testamento de 

1448 do arcebispo don Álvaro de !sorna, onde pode lerse: "Outrosi mandamos que paguen 
aos heredeiros de Afonso Vaasquez da Inssoa nosso Primo trescentas pezas de Ouro entre 

dobras Valadis et Coroas et francos de Francia mais noventa floriis de Aragon. Item mais 
cinco nobres de Inglaterra et mais oito ducados de Venera ... "6

• 

O atesouramento continúa a ser no século XVI unha práctica estendida para as eli
tes compostelás. A finais do XV prodúcese unha reordenación monetaria no reino castelán 

que substitúe o confuso e empobrecido sistema medieval dos tempos de Henrique IV. A 

nova moeda para pagos fraccionarios é a "bianca" dos Reis Católicos, creada a partir da 
Pragmática de Medina dei Campo (1491), e substitúe as desvalorizadas "biancas" do seu 

predecesm~ tal e como manifestan os rexistros arqueolóxicos coflecidos; por exemplo as 

escavacións urbanas realizadas en Santiago, Pontevedra ou Tui. 
Por outra parte, continúa a ser necesario acudir a especies foráneas para a moeda de 

uso corrente; así empréganse as moedas navarras, como o "negrete" ou o "dinero", que son 





Ange/ ele Eduardo IV ele 
Inglaterra (1461-1 483). 

Londres, ca . 1464-1 483 . 
Biblioteca Xeral 

Universitari a, Santiago ele 
Compostela (ca l. nº 72) 

Noble ele Eclua rdo 111 de 
Inglaterra (1327-1 377) . 

Londres, segundo terzo cio 

século XV. Biblioteca Xeral 

Universitari u, Santiago 
ele Compostela (cletal le na 

páx ina seguinte) (ca l. nº 7 1) 

96 

coõecidas na documentación como tarxas, e as 

francesas, igual que no medievo galego, pero, 
sobre todo, a moeda portuguesa, cuxa presenza 

en Galicia adquire un carácter algo distinto cando, 

na segunda metade do século XV, se produce a 
revalorización do numeraria luso, grazas ao ouro 

africano, § empezan a evidenciarse as dificultades 

no aprovisionamento de prata, a famosa "billion 

famine", que afecta a todo o mundo occidental. 
Debido a este problema, introdúcense masiva

mente as pezas de cobre para uso frecuente entre 
as que destacan os coõecidos "ceitís". 

A importancia destas moedas queda paten
te na gran cantidade de "ceitís" atopados no sub

solo da catedral de Santiago, ata o punto de resul
tar a especie máis abundante de todo o rexistro 

numismático: en todas as intervencións efectua
das constatouse a presenza destas moedas nas 

súas diversa.s variantes e nos diferentes períodos 

da súa existencia. Esta peza de cobre de baixo 
valor ten a súa orixe no reinado de Afonso V (1438-1481), despois da toma de Ceuta -de aí 

o seu nome- levada a cabo por ese monarca. Aínda que son moi frecuentes nos rexistros 

.a rqueolóxicos correspondentes á transición entre os séculos XV e XVI, a maior parte atópa
se en moi mal estado de conservación, de aí que sexa difícil a súa atribución a un monarca 

ou a unha ceca determinada. Aínda que os principais achados teõen as cuõaxes de Afonso 

. V, doadas de identificar polo seu maior módulo e peso, así como polo seu deseõo, que man

tén ainda trazas medievais, tamén encontramos pezas de João II e Manuel I, menos abun
dantes pero tamén máis problemáticas de identificar, que nos levan xa ao século XVI; as 

correspondentes ao período de João III presentan unha atribución máis segura, en parte polo 

seu mellor estado de conservación, pero quedan fora dos límites deste traballo. 

O século XV, un tempo de cambios 

Parece claro, chegados a este punto do traballo, que estamos ante unha época de grandes 

e profundos cambias. O século XV aparece nitidamente escindido en dúas etapas distin
tas. A primeira, que corresponde aproximadamente aos dous primeiros terzos da centu

ria , caracterízase por estar inmersa nun ámbito "baixomedieval" xurdido a finais do XIII. 

Aínda que presenta matices propios, nesta etapa atopamos a consolidación de fenómenos 
xurdidos nos séculos precedentes, como a diversificación na produción e o consumo cerá

mico, coa entrada cada vez máis importante de especies importadas. Esta diversificación 

é máis comprensible no ámbito do social -variación nas calidades, ergo nos custes dos 

recipientes- que no do funcional, onde parecen reiterarse as pautas de etapas anteriores, 

como o evidencia o continuísmo nas formas . No tocante á moeda, sofre os avatares propios 
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da historia monetaria do reino, entre os que destacan a multiplicación das cecas e a des
valorización en tempos de Henrique IV, pero mantén a constante presenza de moedas 
foráneas, sobre todo portuguesas e catalã-aragonesas, fronte ás francesas; as que traían os 
peregrinos tiflan unha procedencia moi diversa e había unha importante presenza das 
norteeuropeas. 

A segunda etapa, contra o último terzo da centuria, e especialmente nas súas dúas 
décadas finais, supón unha ruptura co anterior, xa que aparecen ou se prefiguran os ele
mentos que caracterizarán o século XVI; esta circunstancia dificulta en moitas ocasións que 
se poidan diferenciar con seguridade os anos finais do XV das primeiras décadas do seguin
te, máxime cando aparecen vinculados a contextos arqueolóxicos de cronoloxía imprecisa. 
Por outra parte, aínda que o cambio foi amplo e xeneralizado, non deixou de existir certa 
continuidade nalgún dos elementos do cotián ou en trazas deles. Así, encontramos produ
cións de cerámica que seguen mantendo un carácter medieval e que poderían ser a causa 
de que se transmitisen á olaría tradicional galega; polo que respecta á numismática, hai 
unha continuidade no uso de numeraria foráneo e das moedas de ouro "internacionais" no 
comercio; pero, máis importantes ainda son as diferenzas entre as distintas áreas xeográfi
cas, especialmente a costa e o interior, ou a dicotomía entre os ámbitos rural e urbano. 

Así e todo, o cambio é definitivo, aínda que non sempre resulta fácil determinar con 
precisión cando se iniciou. Non acontece así, non obstante, no caso da moeda, que ten nas 
disposicións dos Reis Católicos unhas datas de arranque moi concretas e que supuxeron xa 
na última década da centuria unha reforma radical sobre as cufiaxes medievais; e o mesmo 
sucede coas novas moedas foráneas datadas xa no tránsito ao século XVI. Máis problemá
tico é delimitar o contexto cronolóxico das transformacións na olaría, pero podemos apun
tar que nas últimas décadas de século xa estaban todas en marcha. 

A pesar das dificultades da investigación, podemos detectar algúns cambias signifi
cativos, como a xeneralización do uso de cerámicas importadas entre as dases máis poden
tes dos ambientes urbanos e costeiros, especialmente as que vifian a través do comercio 
marítimo, que coinciden en boa medida coas que aparecen nos primeiros asentamentos 
espaflois en América, pero tamén coas que, desde tempos anteriores, circulaban entre o 
Mediterráneo e o norte de Europa e viceversa. Tumén, e non alleos ao anterior, son impor
tantes os cambias rexistrados nas vaixelas domésticas, coa presenza cada vez maior de pra

tos e escudelas, cuxas calidades varían entre as louzas de luxo e as cerámicas simples. E, 
finalmente, detéctanse tamén cambias na olaría local, apenas cofiecidos pero, como xa indi
camos, claves para entender as producións cerámicas da Galicia tradicional. 



NOTAS 

1 SuAREZ OrERO, J. "Los fondos arqueológicos. Primera aproximación a una 

manifestación de la historia de la arqueologia en Galicia" en VILA JAro, 

M.D. (ed.), El patrimonio histórico de la Universidad de Santiago de 

Compostela, t. !, Santiago de Compostela, p. 150-163. 

2 O primeiro permanece inédito e tivemos acceso a el grazas á amabilidade do 

recentemente falecido secretario desa institución compostelá, don José 

Formigo; do segundo temos a noticia aparecida nun xornal galego. 

3 Do libra Memoria do que contem a fundación dos Cambeadores da Iglesia de 

Santiago, Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela. 
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Arquitectura relixiosa e civil galega 
durante o século XV 

Ramón Yzquierdo Perrín 

Historia e arquitectura, dúas facetas da realidade 

urante os séculos XN e XV nas cidades e vilas galegas existía unha crecente 
inquietude social cuxa orixe se remontaba a tempos anteriores e que se mani
festa de xeito violento en determinados momentos, como aconteceu en 

Santiago durante os episcopados de don Rodrigo dei Padrón, don Berenguel de Landoria e 
Gómez Manrique; acadou a súa cota máis alta co asasinato do arcebispo don Suero Gómez 
de Toledo e prolongouse durante a segunda metade do XIV. A estas revoltas e tensións cóm
pre engadirlles, a mediados do XV, a incerteza na sucesión de Henrique rv, que remata coa 
chegada ao trono da súa irmá Isabel. Neste complexo proceso, os nobres, '.'J.SÍ como os seõo
res la icos e relixiosos tomaron partido, e da súa postura derivou a súa situación durante o 
reinado dos Reis Católicos'. 

As dificultades dos anos 1465 e 1466 sono detonante para que a tensión acumu
lada na sociedade galega desencadee a revolta irmandiõa. Con anterioridade formáranse 
irmandades en diversas poboacións ás que unha provisión de Henrique IV autorizaba a 
derribar fortalezas, encarnación dos atropelos e inxustizas que sufrían os sublevados. A 
revolta durou uns tres anos e nin os seus logras xustificaron o esforzo realizado nin as des
trucións lograron os seus obxectivos. 

Para pórlle fin á inestabilidade existente en Galicia, os Reis Católicos2 encárganlle 
en 1480 á Santa Irmandade a súa pacificación e orde, nomean gobernador a Fernando 
de Acuõa, e alcaide maior a García de Chinchilla. O arcebispo don Alonso II de Fonseca3

, 

que en 1475 lles amosara a súa fidelidade aos monarcas, convértese nun personaxe incó
modo, ao que se lle encomendan cargos na corte para satisfacer as súas aspiracións e 
afastalo de Galicia. Vítima desta política foi o mariscai Pardo de Cela, axustizado en 
Mondoõedo4 en 1483. En setembro de 1486 os reis saen de Ponferrada para "proveer e 
castigar las cosas dei Bierzo e dei Reyno de Galizia e por visitar las reliquias e iglesia dei 
Apóstol Santiago, nuestro patrón", segundo o Tumba de los Reyes Católicos. 

Ao seguiren o vello Camiõo Francés, que adoitaban empregar moitas peregrinos a 
Santiago, visitan o santuario do Cebreiro, onde veneran as especies do célebre milagre euca

rístico; ordenan colocalo nun relicario e solicítanlle ao papa, Inocencio VIII, que lles permi
ta mellorar a hospedaría e hospital de peregrinos que alí había e que atenderían monxes de 

San Benito de Valladolid. Chegan a Santiago o vinte e un de setembro e permanecen na 



cidade ata o seis de outubro; logo visitan 
A Corufia, Lugo e Sarria, e deseguida se 

dirixen a Salamanca. No seu periplo, os 
Reis Católicos cofiecen a pobreza das 

xentes e dos peregrinos, e no mercado 
de Santiago adquiren ricas teas estran

xeiras para o vestiario da infanta Xoana, 
que os acompafiaba. Coa súa viaxe pre

tendían cofiecer os problemas sociais de 

Galicia na procura dunha solución axei
tada; ademais, para erradicaren os 

enfrontamentos entre os nobres manda
ron derrocar as fortalezas e mais as casas 

fortes dos máis revirados e prohibíron

lles reconstruílas. 
A decadencia moral e a ruína 

material de moitas mosteiros impéleos a 

reformalos, proceso que, en Santiago, 
afecta a San Paio de Antealtares, San 

Pedro de Fóra e San Martifio Pinario. 

Deste dicía a bula de Inocencio VIII 
Meditatio cordis nostri -27 de xullo de 

1487- que "en su fábrica y edificios está 
ruinoso y destruido, ni [ ... ] en él se con

serva sombra de regular observancia"; 

non só autorizaba a súa reforma senón 
que expón o propósito dos reis de esta

blecer en Santiago "un hospital a propó-
sito en que pudiesen ser acogidos y socorridos los muchos pobres y peregrinos que de las 

diversas partes dei mundo acudían a visitar dicha iglesia [ .. . ] dei Santo Apóstol". Un mes 
despois, outra bula promove unha intervención similar no mosteiro e hospital do Cebreiro; 

por último, a bula Quanta in Dei Ecclesia -11 de decembro de 1487-, apoia a reforma dos 
mosteiros de beneditinos, cistercienses e agostifios en Galicia. A reforma foi lenta e difícil, 

e prolongouse ~áis alá do reinado dos Reis Católicos; intervifieron varias papas, xa que aba

des e priores resistíanse a aceptala e a renunciar aos seus dereitos e atribucións. Ás ardes 
mendicantes non lles afectou esta crise por seren máis recentes, menos poderosas e pola 
súa propia organización. 

O transitorio abandono de Antealtares permitiu que o notaria compostelán Lope 

Gómez de Marzoa obtivera en 149 5 a súa cesión temporal para un colexio que foi o, xermo
lo da futura universidade, aínda que, aci se estableceren no citado edificio as monxas bene
ditinas procedentes de mosteiros suprimidos pola reforma, os promotores daquel crearon 

un estudo permanente, dotado cos seus bens, que por bula do papa Xulio II -1 7 de decem
bro de 1504- se transformou no Estudio Viejo compostelán, primeira andaina da 

Universidade de Santiago. 
Cabeceira da igrexa de San 
Domingos de Pontevedra 
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Arquitectura relixiosa 

Durante a Idade Media, mesmo no seu último século, a arquitectura relixiosa foi a máis des

tacada. Na devandita centuria rematáronse construcións iniciadas e non acabadas, ou ben 

se refixeron antigas fábricas, por ruína ou para as adecuar a novas necesidades. 

A arquitectura relixiosa galega do século XV pode articularse entres conxuntos. O pri

meiro abrangue a finalización dos edifícios das ardes mendicantes, que agora rematan as súas 

igrexas e conventos. O segundo correspóndelles ás vilas costeiras que deben atender as nece

sidades relixiosas da súa poboación. Finalmente, o terceiro comprende as obras en catedrais 

· e mosteiros. No primeiro grupo destacan as reparacións dos estragos sufridos en recentes 

enfrontamentos e as fundacións de bispos e outros eclesiásticos. Por último, as intervencións 

ºnos mosteiros apenas tefíen relevancia xa que no XV se reforman, e poucos levan a cabo inter

vencións de interese, como a singular sala capitular de Oseira, construída cara a 1500. 

As ardes mendicantes 

Malia que unha piadosa tradición afirma que as ardes mendicantes chegan a Galicia no sécu

lo XIII -cando peregrinan a Santiago os seus fundadores, san Francisco e san Domingos, en 

1214 e 1219 respectivamente5
-, as súas igrexas -adoito o único que queda dos edifícios medie

vais- erguéronse ben avanzado o século XIV e no XV. Estas amosan planta de cruz latina con 

· teitume de madeira sobre arcos diafragma, e ao transepto ábrense tres capelas poligonais 

cubertas por bóvedas de cruzaría. Excepción a esta regra é a cabeceira de San Domingos de 

Pontevedra, construída entre 1380 e 1400. As igrexas dos conventos femininos son máis sin

xelas, carecen de cruceiro e presentan unha soa capela, xeralmente abovedada, na cabeceira6
. 

O convento adoitaba apegarse ao muro norte da igrexa e as súas dependencias arti

culábanse ao redor dun claustro, dos que se conservan os de San Francisco, en Ourense e 

Lugo; para A. dei Castillo7
, mostran un "aspecto general románico en las arcadas y cubier

tos simplemente de madera [ ... ] ambos constituyen, tal vez, e! caso de mayor supervivencia 

románica en la parte escultórica y ornamental que ofrece e! estilo gótico en Galicia". Esta 

opinión aceptouse e só recentemente se aquilataron as súas datas de construción e talleres. 

O claustro de Ourenseª, polos seus arcos apuntados e organizados en tramas de cinco, ico

nografias dos seus capiteis e motivos ornamentais, semella datar do segundo cuarto do XIV; 

mentres que o de Lugo9
, con arcos de media punto con piares cada tres arcadas e maior 

sobriedade có de Ourense, é un século posterior, como suxiren uns epígrafes de 1452 e 

1455 gravados nos seus muros. 

O claustro organizaba a vida da comunidade, e nun dos seus lados abríase a sala 

capitular. No de Lugo facíao con arcadas como as do claustro, coas que se relacionan as de 

San Francisco de Ribadeo, aínda que as do convento de Santiago e de San Domingos de 

Pontevedra tefíen maior riqueza iconográfica e ornamental. Cara a 1880 o cardeal Payá 

sufragou a restauración e traslado desta última'º. 

O gótico rnarifieiro 

O auxe das vilas e cidades costeiras de Galicia a partir do século XIV permite que duran

te o XV, e parte do XVI, se ergan igrexas que pala súa situación se cofíecen como gótico 

marifíeiro". Destaca a sinxeleza dos seus espazos e volumes, claros e rotundos. Columnas 



ou piares artellan a nave e soportan os arcos diafragma 
que sostefien o teitume de madeira; a súa cabeceira 

cuadrangular, máis estrei~a e baixa cá nave, adoita 
cubrirse con bóveda de cruzaría. Exemplo deste tipo 

arquitectónico é Santa Maria do Campo, en Muros, cun 
lintel na porta norte que di que a mandou construir o 

arcebispo don Lope de Mendoza12 en 1400; anos despois 

dátanse, entre outras, San Marcos de Corcubión, Santa 

Maria das Areas, en Fisterra, e San Nicolás de Neda. 
Ata o segundo cuarto do XVI o modelo repítese 

sen cambios esenciais. En 1498 érguese Santa Maria da 
Atalaia, en Laxe, que acubilla un fermoso retablo pétreo 

con escenas da Paixón; Santa Columba de Rianxo ser
viulle de modelo a Santa Marina de Cambados, fundada 

por dona Maria de Ulloa, nai de don Alonso III de 
Fonseca, "edificio gótico, en el que los elementos rena

centistas están ya libres de Ia decoración menuda que 
caracteriza e! plateresco" de cara a 1530. É posterior a 

cabeceira de Santiago de Pontedeume, sufragada por 
Fernando de Andrade, quen ordenou en 1540 que o 

sepultaran nela. En 1567 o mercador Juan Gil Durán 
deixou un real de prata "para las obras" de Nosa 

Sefiora do Camifio de Muros 13
• Na cabeceira poligonal 

da Pobra do Deán, do segundo terzo do século XV, 
influíron as igrexas mendicantes e, coma nestas, os 

nervios da bóveda apóianse en columnas acobadadas, 
ainda que faltan as ventás ·amaineladas. De modo 

pouco usual o mesmo debeu acontecer na capela de 

Santa Clara de Pontevedra. 

Igrexas basilicais 
As escasas igrexas basilicais son_ debedoras das románicas, malia as súas cabeceiras lem
braren as mendicantes. Bo exemplo é Santa María do Azougue, en Betanzos, que Nufio 

Freire de Andrade "reedificó a su costa [ ... ] y [ ... ]se hicieron de nueva planta los ábsides [ .. .], 

así como las bóvedas"; a súa consagración recórdaa un epígrafe de dubidosa lectura: 141 7 
ou 144 7. Con ela relaciónase San Salvador de Cins 14

• 

En Santiago da Corufia as tres ábsidas da cabeceira indican que ía posuír outras tan
tas naves, como revelan as pegadas existentes entre os arcos das capelas. A ampla nave débe
se, daquela, a reformas e restauracións do século XV. A mesma modificación produciuse en 

San Martifio de Noia 15
, obra do arcebispo Lope de Mendoza -1434-, como figura no Iintel da 

porta principal co seu escudo. Presenta capela poligonal de tipo mendicante, cuxo arco flan
quean esveltas columnas e capiteis nos que cargarían os formeiros que dividirían a -nave 

actual. A organización da fachada principal evoca a prevista no interior, mentres que as súas 
iconografias e ornamentación son debedoras da arte do mestre Mateo, que rexorde no XV. 

Exterior da igrexa de San 
Martino de Noia, A Coruiia 
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Obras episcopais 

Os arcebispos composteláns 

Desde 1400 a 1445 foi arcebispo de Santiago don Lope de Mendoza, o episcopado de 

maior duración na diocese. Quizais ao inicio da súa prelatura obrou no palacio da Rocha 

Branca, en Iria, do que se conservan azulexos coseu escudo e nome16
. En 1422 regulába

se a produción e venda de obxectos de prata, de cuxos obradoiros debía ser cliente, e 

remodela a Praza das Praterías17
• En 1441 elevou a colexiata Santa María da Corufia, deno

minación confirmada dous anos despois por unha bula de Uxío IV' ª. Entre 1442 e 1451 

levantou unha espléndida capela funeraria, derrubada en 1 764 para construír a da 

Comufión, á que pertenceu a Virxe do Perdón, tallada en alabastro19
• En 1445 rematouse 

o ciborio da catedral, comezado polo mestre Sancho Martí2° en 1384. Interveu na igrexa 

de Santiago de Padrón, situada a céfrón dun hospital edificado polo arcebispo don Rodrigo 

de Luna, e na capela de Santiaguifio do Monte. Morreu repentinamente na Rocha Branca 

e foi sepultado na colexiata de Iria . 

O arcebispo Alonso Ide Fonseca procurou que no Ano Santo de 1462 os peregrinos 

tivesen a acollida axeitada e que se reparase o claustro21
, en estado ruinoso pola incursión 

do conde de 1tastámara. En 1486 o Cabido entregou cartas e xoias para "levantar la parte 

dei claustro que estaba caída". Finalmente, en 1505 don Alonso II de Fonseca deu un millón 

de marabedís para iniciar a construción dun novo claustro22
• 

O incendio que o 25 de xullo de 1466 destruíu as casas levantadas pouco antes por 

don Lope na Praza das Praterías obrigou o Cabido a "edificar as tendas dos prateyros con

tra a parte do tesouro, como van de longo por las costas da parede, segundo que antes esta

van" . Con esta obra pode relacionarse o inicio do "finca pé dos Ourives"23
, integrado na torre 

do Relaxo, o 20 de xullo de 1468, que polos ataques dos irmandifios e os traballos no cas

telo do Pico Sacro se prolongou ata os últimos anos do século. Nel colocaron as dúas gran

des campás regaladas en 1483 polo rei Luís XI de Francia, polo que tamén foi chamada 

torre do rei de Francia. 

As restantes dioceses de Galicia 

Nas restantes dioceses apenas se cofiecen intervencións arquitectónicas significativas, agás 

en Ourense, onde a catedral. os palacios e o curral do bispo e casas inmediatas sufriron gra

ves estragos. As fortalezas próximas á cidade eran asaltadas palas hostes do conde de 

Benavente24. que tamén se enfrontaban na catedral aos seguidores do conde de Lemos. En 

1480 o cóengo Juan de Loureiro elaborou un informe sobre o estado da catedral tras a con

tenda: "Sin ninguno de ellos aver justa causa los unas a la defender et los otros a la tomar, 

destruyr e derribar trabaron su guerra de manera que la minaron et derribaron grande 

parte de ella con la bóbeda et membros de la porta principal [ ... ] que sale contra la Rúa de 

Obra et la casa dei Santo Crucifixo et ansimismo derrocaron la capilla grande de bóbeda dei 

sefior Sant Oían Bautista [ ... ] Et nunca la quesieron aderesçar, ny adobar, ny tornar a redi

ficar e fazer según eran y son obligados"25
• 

Xa en 14 74 o bispo Diego de Fonseca contratou co pedreiro biscaíflo Juan Ruiz unha 

primeira intervención na fachada norte, aínda que foi Juan de Pumar quen entre 1479 e 

1482 logrou ma nter a súa estrutura orixinal, aproveitou o que puido e varias escultores 



labraron as pezas novas; no interior remode

lou a contraportada. A capela de San 
Xoán26

, que substituiu a destruída en 14 71, 
puido ser iniciada en 1482 por Diego 

González de Valtanás. A súa nova bóveda de 
cruzaria e magníficas ventás lembran mode
los de Juan Guas. O mesmo Valtanás acep

tou en 1484 reparar a ponte sobre o Mifío. 

Por fin en 1498 e 1500 o conde de 

Benavente cedeulle á fábrica catedralicia 
certas cantidades de difíeiro polos "dapnos y 

rotura" que lle causara, así como ao palacio 
episcopal; tamén o conde de Lemos contri
buiu ao seu arranxo. 

En 1499 Rodrigo de Badajoz come
zou o ciborio da catedral de Ourense, que foi 

rematado en 1505. O seu modelo foi o anti
go da catedral de Burgos, ao que lle engadi
ria algúns detalles. O encargo, en 1516, do 

magnífico retablo maior, que conxuga o góti

co final con temperán renacemento, poderia 
indicar que os danos estaban reparados, 

mais en 1545 o Cabido recorre a Rodrigo Gil 
porque "nuestra iglesia mayor [ ... ] está muy 

sentida e desplomada e peli~osa para caer 
e asy está apuntalada e zinbrada"27

• A 
/ 

mediados do XVI seguían as reparacións. 
Malia que "cada hombre o mujer de la 

ciudad y de todo el obispado venian obliga

dos a pagar" catro "dineros" ao ano para a 

obra do claustro da catedral de Tui non se 
rematou ata o século XVI, pero desde 1408 o 
bispo, Juan Fernández de Sotomayor, erguia 

un palacio episcopal. En 1416 comezou "una 
magestuosa capilla dedicada a" santo André, 

que estaba inacabada en 1425 pero que en 1464 necesitaba reparar a súa bóveda. No último 

cuarto do XV, o bispo Diego de Muros ergueulle unha capela a santa Catarina de Siena e, 
sobre ela, o seu palacio. Finalmente, o bispo Beltrán prolongou "acia el naciente la capilla 
mayor de la Iglesia Catedral, con las de San Pedro y Santiago, que están a los lados. Y [ .. . ] 

acabó la obra en este afio de 99", na que se cadra se traballaba xa en 149528
• 

No bispado de Tui creáronse dúas colexiatas a finais 'do·xv··a de Baiona; o bispo 

Diego de Muros en 1482; en 1497 don Pedro Beltrán reuniu sínodo en Vigo e como "_aquel 

pueblo había crecido mucho en vecindario, y se mantenía con un sólo Rector o Abad como 
cuando la población era pequefía, resolvió erigir colegiata aquella Iglesia"29

• 

Inte rior da igrexa de Santa 
Marina Dozo. Cambados, 
Pontevedra 
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A construción da carola da catedral de Lugo e a remodelación do seu transepto 
deberon prolongarse ata inicias do século XV; isto, unido á grave situación que padecían os 

seus bispos desde os anos centrais do XIV, que culmina co asasinato de don Lope en 1403, 

provoca que non se realicen novas obras. Por isa destaca a fundación por García de Gayoso 
da capela de San Froilán, que, coa dos Reis, forma a do Pilar. A mellor peza do XV na cate

dral é, daquela, o magnífico cáliz regalado en 1461 polo bispo Garcia de Baamonde30
• 

Tampouco houbo demasiada actividade en Mondoõ.edo; ali, entre 1427 e 1445 tra

ballábase no antigo claustro da catedral, onde había uns escudos da família do prelado 
Enríquez de Castro. En 1462 o bispo don Fadrique de Guzmán consagrou o novo altar 

maior, cuxo retablo o formaban escenas da vida da Virxe esculpidas en alabastro en obra
doiros ingleses. Finalmente, interveuse no "coro de piedra, cerrado con muro de mampos

tería, construido en el centro de la catedral en el sigla XV" substituído, pouco despois, por 

outro de madeira31
• 

Arquitectura civil 

A arquitectura civil é, en xeral, menos rica e coõ.ecida que a relixiosa; con ela pretendíase 

buscar seguridade fronte a inimigos exteriores. A abundancia de vellas madeiras en moitas 
casas favorecia a rápida expansión de devastadores incendios, sen dúbida un permanente 

risco ao que resultaba moi difícil facerlle fronte . 

Murallas, fortificacións e palacios episcopais 

As mura llas e ran a principal defensa das cidades medievais, polo que nunha etapa de fre

cuentes enfrontamentos o seu coidado era prioritario. En 1417 o Concello de Santiago acor

dou multa r con "seseenta maravedis para os muros da çidade" aos que contraviõ.esen as 
normas; ainda que ao ano seguinte decidiu que unha terceira parte fora para os alcaides e, 

o resto, para as murallas. En abril do mesmo 1418 estipúlase que os que roubasen no peso 

do pan pagasen "seisçientos maravedís para los muros de la çibdad e de mas que quede a 

la merçed dei arçobispo ales dar otras penas"; en outubro acordan que a terceira parte das 

multas sexa para "restoyramento dos muros", e que as "paandeiras [ ... ] por non fazeren o 

pam por lo pesso e hordenança [ ... ] que se reparar a sabida do muro do conçello da dita 

çidade que estava entre a Porta do Camino e o Postigo da Algara, por quanto estava algu
na parte dela derribada e [ ... ] que fesese reparar e correjar outro pedaço do dito muro que 

jazia caydo e derrocado a par de Valdomar"32
• 

Non debían estar mellor as murallas da Coruõ.a, reparadas en 1427. En 1456 descrí

bese a situación da cidade: "Esta dicha çibdade esta setuada e edificada en una ysla, la qual 
es çercada de la mar e no tiene mas de una puerta por donde ayan mantenimiento los que 

en ella son moradores [ ... ] et des contra la dicha puerta está situada la pescaria e arrabal"; 

malia o dito xa existían as portas "dos Sares" e do "Perrote". A "dos Sares", reparada en 1458, 
utilizábana os que vivían en San Tomé e na zona da torre de Hércules; a do Parrote, quizais 

aberta no século XIv; menciónase en 1464 e servíalle ao embarcadoiro. Os veciõ.os estaban 

obrigados a defender a súa cidade, segundo unha cédula de 14 76. É daquela cando "algunos 
capitanes dei rey de Françia [ .. . ] quieren venir sobre la çiudad y apoderarse de ella"33

• 



En 1495 os Reis Católicos ordénanlle ao gobernador de Galicia, Diego López de 
Haro, a defensa das costas e portos, e que pana "mucho recabdo e guardia en la fortaleza 
e villa de Bayona e en las otras de la costa que están a vuestro cargo, e fazed que Vasco de 

Vivera lo ponga en la fortaleza de La Coruna, y e! alcaide de Vivera en la fortaleza de 
Vivera, y asy los otros alcaides que están en la costa de la mar" . Na Coruna "se deve de fazer 
una torre en e! puerto, donde lo avimos visto quando allá estávamos, para que en ella se 

ponga alguna artillería, porque con aquélla y con la fortaleza se podrá muy bien guardidar . 

el puerto que no puedan entrar navíos contrarias". Erguer a torre era urxente: "Todo se 
deve dexar e luego hazer esta torre"34

• En 1496 obrigóuselles aos clérigos a contribuír á for

tificación do porto da Coruna, e na súa protesta ante os Reis Católicos din que se realizaron 
"çiertos valuartes [ ... ] e [ ... ] la dicha çibdad ha gastado en reparar los muros y barreras della 

e en conprar bonbardas e polvora e armas". 

Os reis tamén lle encargaron a Diego López de Haro, en 1497, que trasladara os 
vecinos de Baiona a Monterreal, algo que xa fixera o ano anterior: "Bayona de Mino que 
[ ... ] está [ ... ] en lugar onde [ ... ] hubo guerras [ ... ] rescibieron mucho dano, e que-[ ... ] cuan

do las[ ... ] guerras acaescieren la dicha villa está en [ ... ] peligro e[ ... ] para el remedia dello 
sería bien que la población [ ... ] se pasase e muda se a Monte de Boy, que es junto con la 

dicha villa, que agora nos mandamos llamar Monterreal, porque allí estará más fuerte e 
más segura"35

. 

As murallas de Pontevedra, de cachotería -agás as portas e elementos máis vulne
rables-, coidáronse e reparáronse durante o século XV. TifJ.an foso e, segundo se cita na 

documentación, unha barbacá, así como a Bastida Grande na porta de San Domingos, que 
comunicaba coa Moureira. Das restantes nove· portas destacaban a de Santa Clara, que saía 

cara a Ourense; a da Ponte, a Santiago; e a de Trabancas, cara a Tui. Da reparación ocupá- · 
base o concello, que en 1440 lle encargou a Lopo Castano "adereçar a porta da Galea" e, 

un mes despois, "aderesçar as portas da dita bilia" . En 1444 aproba "aderesçar os muros e 
portas da dita vila e as fesesen fechar e dar as chaves delas a taes personas vesifJ.os" de boa 

reputación e leais para que se ocupasen delas. En agosto reclámanlle a Pero das Donas o 

que recibira "para reparaçon do muro que caeu açerca da Porta da Galea e é! non fesera en 

elo cousa algunna, que os dese a Garçía Goterres para aderesçar de pedra a Porta das 
Travanquas". No exterior da muralla apegáronse en 1493 catro casas para as "mulleres dei 
partido" nunha "herdade caiba _que está de fora do muro desta dita vila, ena barbacan, 

entre has torres das Trabancas et dos abades", e estarían "arrimadas ao muro da dita vila"36
• 

Case nada se sabe da muralla de Lugo no século XV, e as fontes do XVI non adoitan 
distinguir entre esta e a fortaleza . A segunda xa lle pertencía ao bispo a comezos do XIV, 
pero na fin do XV usurpouna Fernando de AcufJ.a, enviado dos Reis Católicos, o que xerou 

un enfrontamento co conde de Lemos, irmán do bispo Alonso Enríquez. Os irmandifJ.os des
truíron unha parte dela e, malia reconstruírse decantado, a mediados do XVI, precisaba 

unha custosa reparación. Os enfrontamentos e o abandono da muralla fan que en 1523 a 

raífJ.a Xoana e o seu filio Carlos impofJ.an un imposto de mil ducados para reparar os muros 
que estaban "muy aportillados y las torres dellas caydas y otras para se caer"37

• 

Noutras poboacións e lugares de Galicia as fortalezas sufriron o acaso e demolicións 

dos irmandifJ.os. A súa reconstrución non foi sempre posible palas normas ditadas polos 

Reis Católicos e a posición que os seus donos terían adaptado na difícil sucesión ao trono. 
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Thmpouco se libraron de problemas as fortalezas dos arcebispos de Santiago, nin certas 
igrexas de Noia, Muros e Padrón nin o palacio arcebispal compostelán, ampliado e mellora

do por Lope de Mendoza e Rodrigo de Luna38
, ainda que os salóns e corredores menciona

dos no preito Thbera-Fonseca desapareceron posteriormente. 
É probable que os graves disturbios que en 1403 culminaron en Lugo co asasinato 

do bispo don Lope lle afectaran ao palacio episcopal, xa que en 1434 o prelado deixa no seu 
testamento unha importante manda para reparalo. Con todo, foi don Alonso Enríquez o 
prelado que ampliou e mellorou o palacio lugués; as súas salas están englobadas no con
xunto barroco actual. Con esta intervención, que completaba unha torre, citada en 14 79, o 
bispo pretendia reafirmar o seu sefí.orio sobre a cidade39

• 

En Ourense os palacios episcopais foron asaltados en 1455 e, pouco despois, viron
se afectados polos enfrontamentos entre os condes de Lemos e de Benavente. A súa 
reconstrución aproveitouse para amjJlialo, o que orixinou preitos e tensións cos que se sen
tian prexudicados, reclamacións que continuaron no século XVI40

• 

Thmén en Tui, o mantemento da muralla, máis necesaria por ser cidade fronteiriza, 
e as obras no palacio episcopal foron frecuentes . En 1419 o bispo don Juan de Sotomayor 
insta o cabido e o concello para "que aguisassem e alçassem hum padaço de muro da dita 
çidade que estava derribado". Ao se escusar ambos e aumentar a necesidade, consegue 
unha bula de Uxio IV que obriga os cóengos "a reparar. y rehacer los muros de la ciudad, a 
hacer velas durante la noche", situación que se repetiu posteriormente. Amais, durante o 
XV recibiu un impulso definitivo a obra do claustro da catedral e construiuse o palacio epis
copal nun momento e terreo que orixinaron diferentes opinións•1

• 

O má is significativo acontecemento de Mondofí.edo no século XV foi o seu incendio, 
a noite do 6 de novembro de 1425, que lembran o Calendario e o Tumba Fechado catedra
licios: "Ardeu a çibdade de Villamaior de noite, a primeira dormidura"; lumes similares 
afectaron a Viveiro e Ribadeo, polo que o bispo Gil Soutelo obtiva de Martifí.o V unha bula 
para unir á mesa capitular certos beneficios•2 para facerlle fronte a tan cuantiosos gastos. 
Os incendios continuaron no XVI co do palacio episcopal en tempos de Suárez Maldonado. 

Intervencións noutras cidades de Galicia 
A utilización de madeira na estrutura das casas, fachadas, pisos, divisións internas, cuber
tas e mobiliario facilitou que o lume fora frecuente e de doada propagación, ao que axuda
ba a estreiteza das rúas, ás veces case que cubertas polos beiris das fachadas . Aos incendios 
de Mondofí.edo, Viveiro e Ribadeo cómpre engadirlles o que destruiu unha parte de Lugo, 
ao que se retire unha acta do Cabido da catedral do 18 de maio de 1453, un "grande fogo 
que queymou et destroeu a mays grande et mellor parte desta dita çiudade, do qual fogo et 
destroyçon agora jasen en hermo hunas nosas praças de casas [ ... ] as quaes estan et jasen 
junto con a Carniçeria da dita çiudade [ ... ] en o canto da rúa que deçende da Ferraria para 
a Porta Minaa"43

• 

Para evitar tan devastadores incendios, os Reis Católicos ordénanlle ao Concello da 
Corufí.a en 1493 sobre os materiais que se deben empregar: "Las casas della son todas 
fechas de madera que están a peligro de fuego, porque si en ella se açendiese, no avría cosa 
con que se pudiese atajar [ ... ] mandamos que de aquí en de lante todas las casas que se fisie
ren de nuevo, o se ovieren de reparar por viejas las fagays faser e fagays que fagan las 



delanteras, e laderas, e lo detrás de parte de fuera de 
cal e canto, e de rapia o ladrillo, e no de madera". O · 

seu temor axifía se fixo realidade, xa que en 1502 
sufriu un incendio que dous anos máis tarde reducira 

a súa poboación a uns douscentos vecifíos44
• 

O Concello de Ourense solicítalle ao rei en 1454 

unha rebaixa de impostos pala mortaldade causada 
pala derruba dunha casa, na que perderon a vida "fasta 

çento et quareenta et sete personas onrradas"; pala 
peste que, en pouco máis dun ano, matara "mays de 

tres mill personas"; así como polos onerosos pagamen
tos a clérigos e os contratempos militares que arruina

ran a moitas . A solicitude completábase coa lembranza 
do gastado en reparar a ponte: "Fasta hun conto et oyto 

çentos mill maravedíes. A qual se derrocou tres veses 
et está derrocada e nos destroydos et gastados"45

• 

Hospitais para peregrinos e pobres 

Os peregrinos e pobres que cumpría albergar en 

Santiago superaban ás veces a capacidade das tribunas 
da catedral e do vello hospital da Acibechería, fundado 

no século XII. En previsión de que todos tivesen aloxa

mento durante o Ano Santo de 1462, o arcebispo don 

Alonso I de Fonseca ordena "que se faga el reparo de 
los monesterios de Sant Francisco et Santo Domingo, 
porque [ ... ], especialmente el día de Santiago, los pere

grinos fallen donde sean receptados"46
• 

Como o hospital necesitaba fondos para o seu 

mantemento e arranxo, en 1465 o administrador 
apura o cobro das rendas que lle pertencían47

• Logo do 

incendio de 1490 reedificouse e ampliouse coa axuda 

de don Alonso II de Fonseca, pero cando se rematou xa non era necesario debido a que o 
Hospital Real estaba xa funcionando. No da Acibechería instalouse a nacente Universidade 

de Santiago, que en 1651 llelo vendeu aos monxes de San Martifío Finaria, excepto as 
pezas que, como a portada, se reutilizaron no Colexio de San Xerome; outras empregáron
se nos edificios monásticos. 

En 1464 o abade de San Pedro de Fóra, mosteiro situado preto da Porta do Camifío, 

cédelles un terreo a uns devotos para erguer unha ermida e un hospital para peregrinos, 
como relata o epígrafe dun lintel na capela de Nosa Sefíora das Angustias48

• En 1458 o arce

bispo Rodrigo de Luna cédelle unha parcela próxima á igrexa de Santiago de Padrón para 
un novo hospital, porque "no havía ospital para recever o albergar los peligrinos y romeros 

y pobres", e dispón o necesario para atendelos. Outras veces incentívase a súa fundación 

coa concesión de indulxencias, por exemplo en Fefifíáns, ou se solicita a súa concesión para 
os que morran nel ou contribúan ao seu mantemento, como se fai en 1464 para un hospi-

Portada do Colex io 
de San Xerome, 
Santiago de Compostela 
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tal que, en 1493 se sitúa "en la pescadería de la dicha çibdad, para donde fuesen acogidos 
los pobres e pelegrinos". Finalmente, outros hospitais acollían preferentemente pobres, 
como o de Pobra do Deán49

• 

O Hospital Real 
Os Reis Católicos fundan e dotan o Hospital Real de Santiagosº e, en 1499, encoméndan
lle a súa obra a don Diego de Muros, deán de Santiago, xa que "concurren muchos pere

grinos e pobres [ ... ] a visitar ai bienaventurado seflor Santiago [ ... ]. hay mucha necesidad 

de un espital donde se acojan los pobres peregrinos e enfermos que allí vinieren en rome
ría" . Mándanlle elixir "sitio, lugar e suelo [ ... ] cómodo e conveniente cerca de la Santa 

Iglesia para edificar e! dicho hospital con todas sus oficinas", e que contrate a súa constru
ción segundo o "consejo et parecer de maestre Egas o de maestre Enrrique, su hermano 

et [ .. . ]conforme a la traça que sus altezas de aca enbiaron". Mentres o hospital non estea 
en funcionamento dispoflen que "se tome una o dos casas cerca de donde se ha de hazer 

e! hedeficio principal et que se probea con diligencia como se hagan ochenta o cien camas 
en que puedan caber dozientas personas, dos en cada cama''. Os hospitaleiros recibirían 
un "razonable salario"s1

• 

Enrique Egas, "o mestre máis representativo do gótico hispanoflamengo", que se 

inspira en obras italianas, redactou o proxecto en 1504. Hoxe amosa planta de cruz grega 

inscrita nun rectángulo, mais na súa orixe era un rectángulo con cruz latina no media, cuxa 
cabeceira era a sancristía; as coxías organizábanse ao redor dos patios dianteiros, un desti

nado a homes e, o outro, a mulleres . As imaxes dos fastosos piares do ciborio forman o 
"grupo escultórico más importante en Galicia a comienzos dei sigla XVI [ ... ]. cuyo valor lo 

sitúa a la cabeza de [ ... ] Espafla". Os nervios da bóveda debuxan unha estrela de oito pun

tas; e en cada cuarteirón, de catro, composicións que lembran a Juan Guas. As portadas dos 
patios se "relacionan con e! arte manuelino coetáneo, siendo [ ... ] sugerente [ ... ] que [ .. . ] la 
piedra empleada fue traída de Portugal", e erguéronse cara a 1510; en 1561 Rodrigo Gil de 

Hontaflón informa de que "los arcos y columnas y toda guarnición en lo baxo como en lo 

alto está corrompido y enmendado y fuera de toda buena arte", e aconsella intervirs2. Na 

portada principal introduciuse en Galicia a arte do Renacemento. 

Bóveda da cape la do antigo 
Hospital Rea l de Santiago 
(hoxe Hostal dos Re is 
Ca tó licos) 
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lmaxes de devoción na Calicia do século XV 

Alicia P. Suárez Ferrín 

"A pintura de Flandres satisfará, senhora, 
gera lmente, a qualquer devoto; 
mais que nenhuma de Itá lia, 
que lhe nunca fará chorar uma só lágrima, 
e a de Flandres muitas; 

isto não pelo vigor e bondade daquela pintura, 
mas pela bondade daquele tal devoto" 

on estas palabras recollía Francisco de Holanda, no primeiro diálogo da súa Da pin
tura antiga (1548)', unha coflecida máxima de Miguel Anxo que sen dúbida pofüa 

de relevo que a función primordial das imaxes de ascendencia flamenga que ao 

longo do século XV invadiran o continente de norte a sur, e que aínda permanecerían en 

plena vixencia, no ámbito relixioso, durante boa parte do XVI, era a de conmover o fiel para 

excitar así un sentimento de devoción que comezara a ser buscado con empeno a partir do 

nacemento e vertixinoso arraigo das ardes mendicantes na vida cotiá das vilas e aldeas de 

toda Europa, e tamén de Galicia2
• 

Un século e media antes de que o pintor lisboeta, formado en Roma, escribise o seu 

tratado, Jean Charlier de Gerson (t 1429) sinalaba que "Deus non é o que os nosos alias cor

porais ven, senón o que ven os alias do noso corazón"3
• Pois ben, unha miniatura a toda páxi

na no folio 43vº do luxoso Libra de Horas da duquesa María de Borgofla, elaborado contra 
1480, presenta en primeiro plano unha serie de obxectos reais -un rasaria, un coxín, e o pro

pio Libra de Horas- que a propietaria, ausente, emprega habitualmente para meditar sobre 
a Paixón, representada con gran realismo nun altar a modo de ventá, fiestra que a propia 

María traspasou para participar ela mesma nos episodios finais da vida do Redentor•. E é que 

un traza fundamental da espiritualidade da última Idade Media constitúeo o desenvolvemen
to dun desexo do fiel modélico por se identificar coa Vida e Paixón de Xesús Cristo, obser

vando polo miúdo os episodios sagrados; non en balde, tanto a liturxia e a teoloxía como a 

literatura e a arte manifestaban ao mesmo tempo -e tentaban espertar nel- unha crecente 

fascinación pala humanidade de Cristo5
. Este fenómeno foi o corolario dun proceso que, 

aínda que pode rastrexarse con anterioridade6
, se converte en normativo da man das ardes 

mendicantes a partir do século XIII7
, coa achega, desde fins do XIV, dos místicos xermanos 

e da devotio moderna dos Países Baixos, cuxo auténtico promotor foi Geert Groote (t 1384), 

e o seu maior divulgador, Tomás de Kempis (t 14 71), coa súa De Imitatione Christi ª . 



O correlato visual deste proceso reflíctese na enorme popularidade que foron 
adquirindo as denominadas "imaxes de devoción" ou Andachstbilder; un termo, o xer

mano, en certa maneira lícito xa que, aínda que non se rastrexa máis alá do XVIII, foi a 
propia historiografia alemã a que por vez primeira formulou a orixe, significado e uso 

destas ir:naxes9
. Estas representacións, que hoxe etiquetamos como "obras de arte", eran 

concibidas como ferramentas que permitían sentir máis alá do visible, contemplar a 

Deus cos ollos do corazón -segundo a afortunada expresión do reitor Gerson-, mercé á 
bondade do propio devoto -engadiría Miguel Anxo-. Cómpre entendelas, pois, como 

obxectos pertencentes á categoría que Hans Belting clasifica como "imaxes antes da era 
da arte"'º. Isto explicaría a devoción e o agarimo amosado ante obras que, para os nosos 

canons, presentan una factura rudimentaria, como acontece co retablo pétreo encaixa

do no lenzo oriental da capela dos Condes da igrexa de Santa María de Gracia, en 
Monterrei11

, ao cal se lle poderían ;:iplicar os versos que Suger lles dedicou ás portas da 
antiga abacial de Saint-Denis: "Aurum nec sumptus, operis mirare laborem", pois -como 

foi proposto recentemente- nesta sentenza o termo labor non se refire ao traballo mate
rial do artífice, senón ás fatigas de Cristo representadas alí12

; do mesmo xeito, ao devoto 

que meditase sobre a Paixón de Cristo fronte á obra ourensá concerniríalle máis o tema 

que as consideracións estéticas. Poderiamas imaxinalo, pois, seguindo as "instrucións" 

de certas obras como o Zardino de Oration, que lle aconsellaba ao fiel pasar lentamente 
dun episodio ao seguinte, meditar sobre cada un deles e deterse ante cada fase do suce

so, "e cando un sentimento de devoción te colme, non continúes mentres ese doce e pia
doso sentimento dure" 13

• 

Logo desta breve aproximación ao mundo da devoción baixomedieval14
, abordarei 

basicamente tres temas que se localizan tanto na escultura como na pintura mural do sécu

lo XV galego, e que gozaron dunha especial popularidade polo seu contido iconográfico 

"simple" -outros temas cun contido teolóxico máis complexo estaban reservados aos mem

bros do clero regular' 5
-; trátase da Misa de san Gregorio, o Pranto sobre Cristo morto e a 

imaxe de santa Ana, coa Virxe e o Neno. Deles, e doutros temas estreitamente vinculados 
a eles, coi1servamos exemplares notables no panorama artístico da rexión. 

A Misa de san Gregorio 

O desenvolvemento desta iconografia é tardío; a lenda que lle deu orixe data dos últimos 

anos do século XIV, e a súa representación acadou auxe ao longo do XV16
• Durante unha 

misa oficiada polo papa Gregorio, un dos presentes dubidou verbo da veracidade da tran

substanciación, e nese momento unha milagrosa visión do Varón de Dolores, aparecida 
sobre o altar, disipou o seu receo. 

Aínda que se sinalou que máis de setecentos anos separan a época na que viviu 

Gregorio da primeira formulación tanxible desta escena, algúns cren que debeu ter algún 

apoio en lendas anteriores vinculadas a este papa. É o caso de Manuel Trens e de Marianne 
Lorenz, quen sitúa a súa orixe na época carolinxia e para isa rescata unha historia segun
do a cal unha muller, que se ría do papa mentres este consagraba unha sagrada forma ela

borada por ela mesma, tiva que se render ante a evidencia cando da hostia xurdiu un dedo 
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Cri sto Va rón de Dolores, 
cos instrumentos da Paixón, 

no rexistro inferior do 
hemiciclo da ábsida 

principa l. Pintura mural ao 
fresco, in situ. lgrexa de San 
Salvador de Vilar de Donas, 

Pa las de Rei (Lugo) 
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do Senor17
• Non en balde, Caroline W. Bynum pon en dúbida que esta lenda tivese algo que 

ver coa aparición da iconografia que aqui se aborda, xa que -segundo expón- non se repre

senta na escena a ningunha muller, excepto a algunha santa ocasional1ª. 
Segundo esta historiadora, especialista en relixiosidade medieval occidental, ainda 

que son moitas os exemplares da Misa de san Gregorio executados sobre una gran varie
dade de soportes visuais -desde pinturas murais ata relevos, pasando por táboas e grava
dos-, tres elementos son comúns a todos eles: fai a súa aparición a figura do Varón de 
Dolores sobre o altar, na maior parte das ocasións sangrando e flanqueado palas arma 

Christi; ainda que non sempre se está celebrando a santa misa, si se representa no lugar a 
un eclesiástico; e, en todos os casos, o verdadeiro tema é a presenza do invisible19

• 

Ainda que é unha cuestión controvertida e actualmente en revisión por parte dal
gúns investigadores, parece que unha das razóns do grande éxito desta iconografia ao 
longo dos séculos XV e XVI radicou na súa defensa do dogma da transubstanciación, xunto 
cun crecente desexo dos asistentes á misa por participar visualmente no rito da consagra
ción da hostia, converténdose nunha auténtica Augenkommunion2°. Neste sentido póden
se entender os exemplares galegos de pintura mural conservados en Santo Antoifio de 
Toques e San Martifio de Curvián, estratexicamente localizados no lenzo de parede adxa
cente ao arco triunfal, coa clara vontade de establecer un paralelismo entre o oficiante real 
e a imaxe atemporal da Misa de san Gregorio, estratexia que en Vilar de Donas chega á 
súa máxima expresión ao se representar no rexistro inferior do muro do hemiciclo da ábsi

da ao Varón de Dolores xurdindo do sepulcro e mostrando as súas chagas fronte ao altar 



onde o sacerdote, novo Gregorio, revive de xeito cotián o impresionante milagre21
• As cor

tinas en trompe-J'oeil abundan na idea de apparitio, implícita na misa de san Gregorio, e 
entroncan cunha tradición litúrxica segundo a cal o retablo, oculto tras unhas cortinas, era 
desvelado no momento da consagración; tamén poden aludir a certas representacións de 
dramas sacros22

• 

Pertencente a unha capela funeraria privada era, por outra parte, o retablo pétreo 
custodiado hoxe na mesma ábsida principal da igrexa de San Salvador de Vilar de 
Donas23

• Como demostrou no seu estudo de reconstrución o profesor Vázquez Castro, este 
retablo estivo orixinariamente situado baixo o baldaquino que, con bastantes modifica
cións, aínda se conserva hoxe no brazo norte do transepto, e ambos os dous formaban 
parte do enterramento do nobre don Álvaro Pifleiro. Datado por algúns a comezos do 
XVI, Julio Vázquez adianta a súa cronoloxía aos anos setenta do XV Non en balde, nunha 
visita pastoral de 1494, indubidable data ante quem, descríbese a peza: "Dicho altar es 
labrado de piedra bianca de canterya en que esta en e! la estorya de los martyryos y San 
Gregoryo y en otro cabo la ymajen de la Piedad, asy labrada de canterya; y en media des
tas dos estoryas e! sagrario"24

• 

Algunhas escenas da Misa de san Gregorio ofrecen unha particularidade: a un.lado 
da escena poden aparecer tumbas das que xorden os mortos, aos que salpicou o sangue sal
vífico do Varón de Dolores25

, ou ben se asiste. á liberación das almas que penan no 

A Misa de san Gregorio e o 
Pranto sobre Cristo morto; 
no centro, o cáliz e, ao 
fondo de ambas as 
historiae, os instrumentos 
da Paixón. Retablo pétreo 
procedente da capela 
funeraria de don Álvaro 
Piiieiro. lgrexa de San 
Salvador de Vilar de Donas, 
Palas de Rei (Lugo) 
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A Q uinl ;i Angusli ;i , con 
s;i nlo Agosli iio e san 
Domingos (?), e dous 

clo;iclores. Reiablo pélreo 
proceclenle cl unh;i c;ipela 

da ;inliga igrex;i convenlual 
ele S;i n Domingos ele 

Ponleveclra. Cusiocl iacla 
enlre ;is ruín ;is de San 

Domingos polo M useo 
ele Pontevedra 

O Pranlo sobre Cri slo 
morto, coas arma Chrisli ao 

fonclo, e o prior don V;i sco 
en primeiro pl;i no. Pinlur;i 

mur;i l ;io fresco, in situ. 
C;ipel;i maior de S;i n 
Vicente de Pombeiro, 

P;inlón (Lugo) 
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Purgatorio26
; e é que a fu nción desta Andachstbild adquiriu rapidamente unha dimensión 

soteriolóxica . Moitas destas imaxes acompafí ábanse de indulxencias que acurtarian as 

penas dos que debían pçisar polo duro trámite do Purgatorio -nos propios escritos do papa 

Grego rio a ludíase xa á ce lebración eucarística como o sufraxio máis eficaz para axudar as 
a lmas dos defun tos- 2., . Deste modo, pois, don Álvaro encomendáballe, mediante este reta

blo, unha pronta sa lvación da súa alma á renovación diaria do sacrificio de Cristo na misa. 

O Pranto sobre Cristo morto 

Pero o retablo de Vilar de Donas, tal e como se detallaba na visita pastoral de 1494, presen

ta outra escena: a ymagen de la Piedad ou, segundo a terminoloxia iconográfica actual, o 
Pranto sobre Cristo morto. Cofíécense outros casos nos que a Misa de san Gregorio se aso

cia con algún episodio da Vida e Paixón de Cristo28
, o cal toma sentido ao lembrar que o pro

pio Rabi afirmaba, en Xoán VI, que El é o pan que veu do Ceo. Gregorio, pala súa parte, 
sinalara que Belén estaba predestinada para o Nacemento do Neno, xa que o seu topónimo 

significaba "domus panis"29
• 

Ainda que o pranto non aparece desenvolvido en toda a súa extensión nos evanxeos 
canónicos, neles si hai mencións aos seus personaxes secundarias -as Marias, Xosé de 

Arimatea, Nicodemo- e ao dó por Xesús30
. A orixe do tema rastréxase en Bizancio, onde a 

cerimonia da unción posuia grande importancia, pero o seu auxe en Occidente non se pro

duce ata os séculos XV e XVP1. 

A diferenza do que entendemos por Piedade, na que só a Virxe chora a morte do seu 
Filio (imago), a Lamentación ou Pranto sobre Cristo morto adoita adquirir un aspecto coral 





O Calva ria, coa Lanzada 
do centurión. Pintura mural 

ao fresco, in situ. Claustra 
Nova da catedral 

de O urense 

Santa Ana coa Virxe e o 
Neno, e un doante. Pintura 

mural ao fresco, in situ. 
Cara setentrional do 

primeiro piar do lado do 
Evanxeo. lgrexa de San 

Vicente de Pombeiro, 
Pantón (Lugo) 

122 

mediante a adición de personaxes (histo

ria)32, como é o caso da peza de Vilar de 
Donas ou -seguindo con exemplos escul
tóricos- o retablo da Quinta Angustia de 
San Domingos de Pontevedra, obra proli
xamente analizada por Carmen Manso33. 

Nesta peza, datada contra 1480, acom
paflan a Virxe, co Filio morto sobre os 
seus xeonllos, Xosé de Arimatea e 
Nicodemo. Dúas figuras representadas 
nos extremos outórganlle ao conxunto 
un carácter singular: santo Agostiflo, 
cunha maqueta da cidade de Hipona en 
chamas, e un santo dominico -o propio 
san Domingos de Guzmán ou san 
Vicente Ferrer-. No ángulo inferior 
dereito, a pequena escala, dúas doadoras 
femininas . Tamén en pintura mural se 
localizan exemplos de gran calidade téc

nica e compositiva, como é o caso do 
Pranto sobre Cristo morto figurado no 
muro norte do tramo recto da ábsida de 

San Vicente de Pombeiro, datado por inscrición en 146234
• No ángulo inferior esquerdo 

desta escena, de novo a pequena escala e nun plano anterior, máis próximo ao espectador, 
aparece representado igualmente o doador que interveu na promoción da obra, o prior don 
Vasco; este expón nun filacterio ondulante a súa mensaxe en letra gótica minúscula caligrá
fica dun modo que resulta moi familiar se se ten en mente a pequena figura suplicante do 
arcebispo don Lope de Mendoza na peafla da valiosa Virxe do Perdón, de alabastro policro
mado, que presidia a capela por el fundada na catedral de Santiago durante o segundo cuar
to do século XV35

• 

O emparellamento da misa e o pranto no retablo de Vilar de Donas é doado de com
prender se se ten en conta que esta última Andachtsbild era así mesmo entendida como un 
tema de marcado acento eucarístico36

; non en balde, ambas as escenas vincúlanse por 
medio dun enorme cáliz situado no centro, sobre o cal en tempos existiu un sagraria. 
Eucarística tamén, icona escénica, e emparentada tematicamente coas dúas escenas do 
retablo pétreo referido, é a soberbia escena pictórica do Calvario, co motivo da Lanzada do 
centurión, que alberga a Claustra Nova da catedral de Ourense; nela non só se enxalza o 
poder taumatúrxico e salvífico do sangue do Redentor, senón que se chegou a incluir no 
conxunto, como referencia directa á misa, a figura grave dun anxo que, pola súa indumen
taria escura e a súa actitude solemne ao elevar o cáliz, se asemella á dun clérigo oficiante 
no momento da transubstanciación37

• A disposición, a carón desta escena, do trigramma 

simple de Cristo -en letra gótica minúscula florida- insiste nesta relación, tendo en conta 
que este emblema apareceu milagrosamente escrito con sangue sobre a hostia consagrada 
durante unha misa celebrada polo papa León lX38

. Como sinalaron Elizabeth C. Parker e 





' \ 
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Charles T. Little, conforme a misa se foi entendendo como unha reiteración cotiÉÍ da Paixón 

e Sacrificio do Redentor, as imaxes do Crucificado tenderon progresivamente a facer cada 
vez máis finca pé na súa humanidade, no seu sufrimento39

; e asi, tanto nos prantos referidos 

en pintura e escultura, coma no Calvaria de Ourense, a Passio do Redentor e a compassio 

do fiel-espectador, metaoolizada esta última a través da figura doente de Maria, búscanse e 

aliméntanse mutuamente40
• 

Da grande importancia que adquiriu a historia do Pranto sobre Cristo morto é teste
muflo indiscutible o feito de que apareza a miúdo en moitas dos baldaquinos, algúns des

membrados, que se conservan na nosa rexión41
; a Piedade, pola súa banda, é máis frecuente 

nos cr uceiros que, xa alleos á cronoloxia medieval, foron erixidos por toda Galicia. 

Santa Ana coa Virxe e o Neno 

Como tantos outros temas da iconografia relixiosa tardomedieval, a figura 

de santa Ana, nai da Virxe, non aparece rexistrada en texto canónico nin
gún; son, en primeira instancia, os evanxeos apócrifos -o Protoevanxeo 

de Santiago, o Evanxeo da Natividade de María e o Evanxeo do 

Pseudomatea4 2
-, e, despois, a Lenda Dourada, os escritos responsa

bles da súa crecente popularidade desde o século XIV en diante . 
Entre eles, o Protoevanxeo de Santiago retire a coflecida historia 

do matrimonio estéril dos pais da Virxe, san Xaquin e santa Ana. 

Rexeitado do templo por non ter descendencia, Xaquin retírase 

ás montaflas. Pola súa parte, Ana suplícalle a Iahvé que_ os libre 

desta desgraza, e é recompensada cunha visión anxélica que 

lle anuncia que será nai. 

Ainda que en Bizancio o culto a santa Ana cofleceu 

un pronto desenvolvemento -ata o punto de que o empe

rador Xustiniano mandou construir unha iQTexa na súa 
honra-, en Occidente houbo que agardar a redacción da 

devandita Legenda Aurea para que dese comezo o seu 
auxe, pero non é ata ben avanzado o século XV cando 

empezan a circular de xeito masivo as súas imaxes, 

que chegaron mesmo a se gravar en campás e lâmpa

das domésticas. Non obstante, non é doado atopar 

representacións de santa Ana nas que esta apareza soa; 
adóitase figurala na súa calidade de nai da Virxe e 

avoa do Neno Xesús43
• 

En Galicia consérvanse varias exemplares que 

cumpren esta premisa de mostrar de modo ·explícito 
a xenealoxía feminina de Cristo, como a ir'naxe con

servada en pintura mural sobre unha das caras dun 

piar cuadrangular da antiga igrexa monástica de 
San Vicente de Pombeiro, precisamente situada na 



cara opos~a á dunha Trindade configurada como Trono de Graza, a súa xenealoxía divina, 
pintada na mesma época e pola mesma man44

• Trátase dunha santa Ana Tripla. A composi

ción amosa a santa sostendo no seu colo as figuras miniaturizadas -un traza moi habitual 
en terra xermana- da Virxe e o Neno. Xesús recibe un pomo que lle entrega a súa avoa, e 

que poderia interpretarse como unha metáfora do propio Cristo se se toma en consideración 
un texto anónimo franciscano: "Dela virá unha flor que é unha Virxe plena de graza chama

da Maria, 'quen durante toda a eternidade permanecerá inmaculada. Desta flor, que á a 
Virxe Maria, o máis doce froito, o Filio de Deus e o Redentor da Humanidade virá á luz do 

dia e deixarase ver"45
• Santa Ana, segundo a iconografia típica, neste momento aparece 

caracterizada como unha muller madura, coa cabeza discretamente cuberta por unha touca . 
En escultura cómpre salientar pezas como a fermosa santa Ana Tripla conservada no 

convento monfortino de San Vicente do Pino, cunha peafía percorrida por unha serie de 

arcos que albergan profetas46
, pero o exemplar máis sobresainte é o grupo que no seu 

momento pertenceu á desaparecida capela funeraria do arcebispo doo Lope de Mendoza47
• 

Labrado en pedra calcaria e magnificamente policromado, o grupo presenta unha santa 

Ana ensimesmada que protexe docemente, coo ambas as mans, a súa sagrada descenden
cia. Nai e filia están sumidas nunha fonda melancolía porque intúen a futura Paixón do 

Neno, simbolizada no paxarifío inerme que Xesús sostén entre as súas mans'ª. 
Discutiuse sobre o significado desta tripla agrupación, considerándose que esta 

"Trindade feminina" poderia aludirá Inmaculada Concepción de Maria49
• De feito, consér

vase unha imaxe do XV coa seguinte oración inscrita: "Ave gratia plena: Dominus tecum: 

tua gratia sit mecum; benedicta tu in mulieribus et benedicta sit sancta Anna, mater tua, 

ex qua sine macula et sine peccato processisti, virgo Maria, ex te autem natus est Jesus 
Christus, filius Dei vivi. Amen"5º. As recentes achegas de Virginia Nixon mostran, non obs

tante, que o tema é máis complexo do que a primeira vista poderia parecer, e vincúlano coo 

certas estratexias para o contrai do matrimonio e a sexualidade, coa promoción da súa figu

ra como intercesora e coa necesidade imperiosa por parte de moitas congregacións relixio

sas de conseguir financiamento mediante doazóns5 1
• 

Tamén se localiza en Galicia algunha imaxe de santa Ana absorta no labor de educar 
a súa Filia, grupo que se cofíece como santa Ana ensinándolle a ler á Virxe, unha iconogra

fia de posible orixe inglesa que se ve reflectida na fermosa escultura que hoxe preside un 

retablo pla,teresco dunha capela do deambulatorio da catedral de Mondofíeda52
• 

En resumo, ainda que se abordaron neste traballo só unhas poucas obras seleccio

nadas pola súa iconografia de tipo devocional, amósase a través delas que Galicia foi terra 

pródiga. en, exemplos visuais da derivación, durante os últimos tempos da Idade Media, cara 
a unha vivencia relixiosa coo máis empatia por media da cal se buscaba que o fiel remata

se por se identificar emocionalmente co mundo do divino."·· 

Santa Ana coa Virxe e o 
Neno, pedra calcaria 
policromada. Procedente 
da desaparecida capela 
funerari a de don Lope 
de Mendoza na catedral 
ele Santiago. Museo ela 
Catedral, Santiago 
ele Compostela 
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[manuscrito sen publicar!. lám. 164). Foi reproducida en calor en CEBRIAN 
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A imaxe como suxeito-axente da memoria 

Manuel Núfiez Rodríguez 

centro de gravidade desta análise busca formular dúas demandas: (_en que ter

mos se establece a relación entre o que os sínodos do século XV denuncian e a 
necesidade de preservar a ortodoxia e os contidos da doutrina cristiá?, (,Cal é o 

. poder das imaxes, o uso das artes visuais, para suscitar o coflecemento relixioso, estimular 

. a devoción e a eficacia da pregaria? Dúas cuestións nunhas circunstancias de inquietude 

. entre o seflorío dos arcebispos composteláns e, de xeito especial, os cabaleiros galegos. 

Pero tamén de problemas de funcionamento na organización eclesiástica, ante os absentis
mos parroquiais e incumprimento do ministerio ante a freguesía. De decadencia moral e 

ignorancia do laico. En síntese, a nova situación relixiosa en crise provoca o seguinte: 

"Algunas personas, así clérigos comó !egos, han incurrido e están en sentencia de excomu
. nión mayor", por "el poco temor de Dias, menosprecio de su sta. iglesia e de los manda

mientos apostólicos". Isto recollíase no Decreto de don Rodrigo de Luna dei 14501
• Temores 

· non descoflecidos por don Lope de Mendoza (t1445) ou os seus predecesores do século XIV, 

don Rodrigo de Padrón ou don Berenguer de Landoira2
• 

Cando J . Sánchez Herrero e D. Baloup analizan o coflecemento da doutrina cristiá en 

León e Castela, durante os séculos XIV e XV3
, non difiren nos seus achados das achegas con

tidas nos concilias ou sínodos diocesanos de don Lope de Mendoza ou de don Rodrigo de 
Luna sobre o oficio pastoral e o descoflecemento da devandita doutrina. Así, por exemplo, 

don Lope de Mendoza, ante os hábitos pouco edificantes que danaban as conciencias, xa 

facía unha clara advertencia no 1416 a "los clerigos curas et los que tienen algunos benefi

cias seruideros en nastro arçobispado et contra los estatutos de los santos canones se ausen

tan et non Residen en ellos, por lo qual las iglesias non son seruidas nin los parrochianos 
dellas de los sacramentos administrados"•. Moitas outros intentos de orientación cara a un 

principio disciplinar considéranse nos distintos sínodos para defender a integridade e a difu

sión dos saberes doutrinais entre clérigos e segrares. Pero aquí non se podería ir máis alá 
dun encadeamento global con todo o que aquela situación relixiosa demanda, para así dar

lles entrada ao parqué, ao cometido e funcionamento da imaxe como transmisora dos conti

dos da fe; por exemplo, as seis figuras nos dous lenzos da gran torre do Relaxo, ymagines 
debedoras, en boa medida, dun interrogante: (_constitúen a parte dun todo explicado ou, 
pala contra, son o resultado dunha preferencia iconográfica? De certo que, como haberá que 

formular máis adiante, a catedral de Santiago nas súas artes figurativas tamén foi debedora, 

en boa medida, do espolio e deterioro. Deste xeito, (,Canto se sabe nos nosos días, do com

pleto conxunto fúnebre erguido para a maior honra de don Lope de Mendoza? Sen dúbida, 



ainda restan valoracións que filtran o que foi aquela capela dedicada á Nosa Sefiora do 

Perdón -rematada en 1451-, así como o sepulcro do devandito arcebispo e o catecismo en 
imaxes complementario5. Pero, a carón disto, non se descofiece outra historia sombria: odes
baratamento de tal panteón para maior beneficio da capela da Comufión. Eran outros os 
compromisos ou prioridades, posto que, se argumentaba, "era dei agrado dei Cauildo mudar 

e! panteón o sepulcro que está en medio por e! embarazo que hace"; segundo consta na acta 
capitular do 27 de xaneiro de 1 764 recollida por J. M. Caamafia6. De todos os xeitos, a nova 

capela da Comufión quebrara a realidade construída no medievo e, con ela -como cumpri

ria estimar máis adiante-, escindira todo aquel catecismo en imaxes, tan acorde cos trata
dos da doutrina que os sínodos non deixaban de impor para o seu cofiecemento. 

Ambos os exemplos, as ymagines da gran torre do Relaxo e o conxunto funerario de 

don Lope de Mendoza, cítanse aqui como propostas elaboradas pero á vez, en tanto que 
abrían novos horizontes, naquel momento, dentro dunhas circunstancias moi concretas. É 

dicir, os dous conxuntos citados non deixaban de ser vectores que axudaban a afianzar a 
ortodoxia naquela Igrexa "misioneira" de fins do medievo (D . Baloup), onde, ás veces, xunto 

co descofiecemento dos contidos da doutrina, tampouco o analfabetismo abría camifios. 
Consecuentemente, xunto coa prioridade oral, para se centrar nos fundamentos da fe, o 

laico necesita empregar a súa visión para fixar aquilo que a imaxe devocional explica; tanto 
ante as imaxes-relicario, que focalizan un maior culto, como ante as que axudan a cofiecer, 

crer e ter fe 7
• 

Cando J-C Schmitt analiza a tese de Gregorio o Grande sobre a presenza das ima

xes no recinto eclesial, reafírmase na súa función esencialmente memorial e didáctica. De 
xeito que, para un mellor cofiecemento, cómpre experimentar brevemente co feito de ver, 

co que suscita a visión, para pasar de inmediato ao ler. Só daquela se poderá comprender 

para venerar; mais nona imaxe, senón o que representaª. GComo considerar a presenza sin

gular de cinco apóstolos -Pedro, Santiago, Xoán Evanxelista, Filipe e Paulo- e a do que se 
lle concede o nome de "Precursor" -Xoán Bautista- na denominada gran torre do Relaxo?, 

lCOmo explicar o meditado conxunto da capela do arcebispo don Lope?, woderíase falar 
dunha ponte tendida entre o que ambos os conxuntos propofien e as reunións sinodais da 

época dispofien? 
Para responder a estas cuestións, a prioridade pola capela do devandito arcebispo 

vén marcada por constituir, en bastantes aspectos, un verdadeiro prontuario sobre o valor 
da pregaria e das catro oracións: Pai Noso, Credo, Ave Maria e Salve; sen omitir aqueles 

santos cuxa "devocion nos avemos" . Atendida por seis capeláns e con misas de obrigación 
diaria, o repertorio de imaxes móbiles e fixas permite admitir un esforzo de reflexión e 

coherencia, tal e como correspondia ás súas demandas polo cumprimento do ministerio 
pastoral, ante a crise disciplinaria; labor xa resaltado polo seu contemporáneo don Gonzalo 

de Alba, bispo de Salamanca, cando no 1410 declaraba que "los obispos deben conocer e! 

cuerpo doctrinal, difundir el mensaje religioso, defender la integridad ante los herético y 

controlar el camino"9
• Esta disposición sinodal convida a considerar as ordes tamén recolli

das nos sínodos celebrados por don Lope nos anos 1415 e 141610
• 

As imaxes móbiles, ou manipulables para os actos rituais, sábese que eran "doura

das, esmaltadas e ben obradas"; así, as de santa Madalena, san Xoán Bautista, santo André, 
santo Antonio. Sen dúbida, a imaxe da Nosa Sefiora do Perdón imponse pola súa presenza 

; 
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singular. Na peafia, don Lope encomenda a súa alma con 

aceno elevatio manum, disposición moi acorde con canto 

"dexo dicho e! sefior arzobispo sobre las misas de obligación 

en su memoria y con e! contenido de la filacteria que !e 
acompafia: MEME[N]TO MEY. Mientras implora su ACUER

DATE DE MI"; o corpo en xenuflexión-submisión suxire o 
acompafiamento vocal; proclama a importancia especial dun 

efecto verbo-motor, ou voz-xesto, que expresa a importancia 

da súa rogativa a María conforme se fixa na Salve. Oración 
que, segundo recolle o cardeal Jerónimo dei Hoyo, se cele

braba "todos los dias delante dei altar de Nuestra Sefiora la 

Prefiada" e, en ocasións, na propia capela de don Lope. 

En esencia, o modus orandi de don Lope ante a Virxe 

expresa unha combinación de adoración, súplica e peniten
cia. No tocante á Virxe, a súa secuencia xestual, ou efecto 

kinesics, vén determinada polo chamado principio de 
Eutrapelia. Conforme a Tomás de Aquino, a devandita noción 

implicaba unha forma de combater os propios prexuízos da 

Igrexa con relación ao rnrpo, de xeito que, a dimensión de 

Nai universal, harmoniza o seu sorriso de xesto non turpis e 
a individualidade corpórea. Daquela, as formas elaboradas 

desta escultura eran o resultado dunha refle_xión estética que 

rehabilita a figura humana, a harmonía do conxunto orgáni

co, e con ela os componentes que, como os xestos ordenados 

do corpo, rostro e mans, tamén son expresión de harmonía 

vital. Deste modo, conforme a Hugo de San Víctor, os move

mentos interiores da alma establecen unha correspondencia 

coa linguaxe do corpo. Tratábase de afondar na mensaxe que 

lle dá vida e sentido ao indulto ante a falta, ao tempo que o 

autor da imaxe manifestaba o seu cofiecemento dos distintos 
formularias asociados á mímica. 

O repertorio deste conxunto funerario era "de ala

bastro muy grande y muy bien labrado", e acollía a imaxe 
xacente de don Lope, un Cristo debuxado na cabeceira e, 

nos laterais, a iconografia dos doce apóstolos e os evanxelis

tas. Asentado o conxunto sepulcral sobre leóns supostamen

te de alabastro11
, o crucifixo focaliza a fe de quen asumiu o 

contrai episcopal, e os doce enviados para predicar o evan

xeo de Cristo constitúen unha proposta xa manifestada no 

Sínodo de León de 1303: "Los doce articulas, conforme se 
dicen en e! credo in Deum, asignando cada artículo a uno 

de los doce apóstoles" 12
• Finalmente, os evanxeos son eixes 

de referencia para o que ensina e predica o significado da 

"boa nova" . 



Neste percorrido polo que puido ter sido aquel conxunto memorial as portas nunca 
poderán pecharse, ante o risco de escamotear canto alí se ofrecía. Ainda que todo indica 

que os seus contidos non entraron en discordancia coas disposicións do citado decreto de 
don Rodrigo de Luna, ao denunciar "e! poco temor de Dios, menosprecio a su sta. iglesia et 

de los mandamientos apostólicos", sen deixar de ameazar coas medidas de excomufí.ón os 
que incumprisen. Avaliacións moi afins, así mesmo, cos acordos dos sínodos castelán-lepne
ses, onde tamén se insiste na necesidade de reafirmar o culto a Cristo, a Maria, ao Colexio 

Apostólico, pero, sobre todo, que os clérigos superen a ignorancia da doutrina cristiá. 
Cuestión que, dito dun modo breve, xerou dúbidas e polémica. 

Como home do seu tempo que era, don Alonso de Cartagena, antigo deán da 
Igrexa de Santiago, teria sido compafí.eiro de don Lope de Mendoza na corte; aínda máis, 

J . M. Caamafí.o non perde de vista a contemporaneidade dos conxuntos funerarios de 

ambos. Pero o que aqui interesa sonas disposicións tomadas por don Álvaro como prela
do de Burgos. Así, no sínodo de 1443, ainda envida de don Lope, lembra "la obligación 

que tenían los curas de predicar la doctrina cristiana, si la sabían, o de decirla por la tabla 
o prontuario si no la sabían"13

• Don Lope, pola súa vez, outórgalle nos seus sínodos unha 
grande importancia á capacidade de se expresar con voz forte, saber ler e cantar, como 

requisito para os clérigos que desexen ordenarse, xunto co cumprimento disciplinaria 
(sínodo de 1435). Malia que son dúas facetas sinodais diferentes, ambas responden á 

mesma demanda: cumprir o ministerio pastoral, nun intento de achegar e administrarlles 

os ofícios aos fregueses; ou mellor, os rudimentos da doutrina e aprender cantando os seus 
contidos. Ainda que, conforme ao indicado por Hyeronimus Münzer no seu Itinerar ium 

Hispanicum (1499), este desexo por mellorar a instrución relixiosa, ao viaxeiro só o escan

daliza, ante as deficiencias no funcionamento: "Permanentemente hay en la iglesia un gri
terio popular que pareceria que no debería darse; ai santo Apóstol le importaria más que 

se !e honrara con mayor respeto" 14
• Mantífí.ase unha situación non moi diferente á indica

da por don Rodrigo de Luna en 1450, cando afirmaba que algunhas persoas entran na 

nosa igrexa "asi a oyr misa, como a estar et fablar et participar con algunas personas den
tro dei coro et el circuito dei sto. Altar dei Apostolo Santiago". 

Para os que estaban "a oyr misa" e a "seguir e! oficio pastoral", o sermón para a edu
cación catequética e baixo a tutela eclesiástica tifí.a tres obxectivos; proposta para a que se 

pode volver, de novo, cara á Virxe do Perdón. En efecto, esta imaxe non era tampouco allea 
ao feito de ver para comprender, memorizar despois, e interiorizar finalmente15

. De xeito 

que, se a instrución relixiosa ocupaba un lugar central, onda ela estaba a eficacia da imaxe 
para conmover, inspirar cara á devoción e ter presente os contidos da fe. Como se observa, 

neste intento pola eficacia da fe salvadora, a imaxe pasaba a ser, segundo D. Arasse, "suje

to agente de la memoria" 16
, polo seu choque visual e emotivo, que axuda a se reafirmar nas 

propias crenzas. Esta asociación que deberia levar a non idealizar, posto que a imaxe é só 

un vehiculo e a súa meta está en neutr_alizar todo poder de impacto, para non mediatizar o 
choque espiritual e emotivo. Conflito que pode acurtar os resultados. 

No tocante ás seis imaxes da gran torre do Relaxo, son a verdadeira alternativa a 

unha dúbida sen doada resposta: inicialmente, (,eran as seis actuais ou foron máis? Se a 
proposta programada no enterramento de don Lope de Mendoza, ou no de don Álvaro 

Núfí.ez de Isorna (t1449), era a clara resposta aos cultos persoais de ambos, as esculturas 

Virxe do Perdón, 
procedente da capela 
de don Lope de Mendoza, 
mediados do sécul o XV. 
Ca tedral de Santi ago 
de Compostela 
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dos costadas leste e norte daquela torre difunden e afondan na mensaxe de Pedro, 
Santiago, Xoán, Filipe, Paulo e Xoán Bautista. Polo cal, restan vinculadas ao culto público 
e ao ministerio pastoral dos encargados de preservar todo principio de orde. De xeito que 

a ortodoxia desta mensaxe apostólica semella destinada a sensibilizar cos obxectivos da fe 
contidos no Credo Apostolorum: desde o Credo in Deum Patrem Omnipotentem, ata o 

Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Remissionem Pecatorum, 

Carnis Resurrectionem et Vitam aeternam. 

Antes de seguir, cómpre considerar o programa de acción no resto de Occidente. 

Se é certo que o último antipapa abdicou no mesmo ano da elección do arcebispo don 
Rodrigo de Luna (1449), en tempos dos seus dous predecesores, don Lope de Mendoza e 

don Álvaro Núií.ez, en Francia e Italia un elevado número de franciscanos e segrares amo
saban un claro desexo por retornar a unha vita vere apostolica. Tales eran as graves con

secuencias do Cisma de Aviií.ón e de numerosos concilias estériles nos seus resultados. 

Moitas outros datos poderían aducirse, pero o que aqui interesa é a dificultade do retorno 

do papado ad limina apostolorum11
• E, con todo, no resto de Occidente tamén se mantiií.a 

o intento, coma nos sínodos peninsulares xa citados, de ensinar un catecismo de base 

apoiado no Credo Apostolorum e nunha moral fundada sobre os Mandamentos da lei de 



Deus18
• Entales circunstancias, e posto que a pastoral non era indiferente aos doce artigos 

"conforme se dicen en el Credo", cumpriría volver a reformular cal foi o verdadeiro núme

ro de imaxes: (,Viuse afectada a primitiva torre durante o sitio do 1466 con Alonso de 
Fonseca?, (,Cal foi a situación inicial das esculturas? ... ; pero (,Como esquecer o que puido 

ter sido o programa iconográfico de cada portada do cruceiro catedralicio durante o româ

nico?, mue destino acadaron as imaxes perdidas?, (_malográronse? Así mesmo, (_non foi 

malogrado e espoliado o conxunto funerario de don Lope de Mendoza? E, sen alongar os 

interrogantes, (,de ónde procedia o relevo fragmentado coas imaxes acéfalas de Santiago, 

san Domingos e santo Antonio, hoxe no Museo Catedralicio?; e, con todo, os tres eran san
tos de advocación preferente de don Lope de Mendoza. Estes interrogantes, a carón dou

tros varios, impoflen unha atención máis panorâmica que polarizada sobre o posible 
Colexio Apostólico, xunto co Bautista. 

Se ben en tempos de don Lope foron varios os sínodos que ansiaban a solución disci
plinar e, a este momento, tamén correspondeu o antigo reloxo da torre, ambos os criterios 

non permiten referendarlle de xeito absoluto aquel programa iconográfico. Latexa só .a sos

peita. E é que, en termos históricos, sabemos que a catedral, asediada e rodeada durante 
cinco meses -Revolución irmandifla- precisou de arranxos en varios lenzos que ameazaban 

Relevo con Santiago o 
Maior acompaiiado por san 
Francisco (ou santo 
Antonio?) e san Domingos 
de Guzmán. Obradoiro 
compostelán, ca. 1425. 
Museo da Catedral, 
Santiago de Compostela 
(cal. nº 127) 
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San Xoá n e san Paulo. Torre 
do Reloxo da ca tedral de 
Santi ago de Compostela 
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San Filipe e Santi ago. Torre 
do Relaxo da catedral de 
Santiago de Compostela 
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Sa n Paulo e san Xoá n 
Bautista. Torre do Relaxo 

da ca tedral de Santiago 
de Compostela 
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ruína; segundo acordos do Cabido, atento a consolidar o edificio material. _De feito, aínda o 

citado Hyeronimus Münzer chegou a ver "cuatro robustas torres en las cuatro esquinas [da 
catedral]" e, é entón cando "se está edificando otra igualmente robusta", en data de 13 de 

decembro de 149919
• (..Acaso se refire á torre chamada dos sinos (da Trindade ou do Relaxo) 

cuxa reparación fora ordenada en acordo capitular de 23 de novembro do 1485? Lembra 

López Ferreiro como, daquela, residindo Alonso de Fonseca (tl 508) en Valladolid e 

Salamanca, o Cabido acorda "consolidar e! edificio material", mais tamén "reformar y mejo

rar el edificio moral de la Iglesia"2º. 
En consecuencia, para mellorar a instrución relixiosa, canto hoxe se ofrece na gran 

torre do Relaxo, entre as bandas da antiga torre dos Sinos ou da Trindade, (..SOn os restos do 
conxunto apostólico disposto daquela? Para darlle resposta cómpre rastrexar de novo a dispo

sición sinodal. O Sínodo de Toledo de 1480 é insistente no valor indispensable da fe para aca

dar a salvación; pero, sobre todo, no valor de canto queda enunciado no Credo Apostolorum 

e, consecuentemente, na recuperación daqueles "mandamentos apostólicos" que don Rodrigo 

de Luna consideraba menosprezados o 18 de abril de 1450. Pero se o Sínodo de Toledo (1480) 

é próximo en data co acordo capitular compostelán (1485), aínda o sínodo toledano de 1498, 

insistía en impofler o valor dos doce artigos contidos no Credo, "asignando cada artículo a uno 

de los doce apóstoles, conforme ai Sínodo de León dei 1303"21
• Por último, posto que no Credo 

Apostolorum se fai referencia á Carnis Resurrectionem e, figurativamente queda asociada co 

Descenso ao Limbo, o Bautista, o precursor, precedera a Cristo nos Infernos, segundo o 
Evanxeo de Nicodemus, onde servira de mensaxeiro, de apóstolo, en tal periplo. 
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A vida cultural galega no outono da Idade Media. 
Lingua e literatura no século XV 

Marina Arbor Aldea 

espois do gran desenvolvemento demográfico, económico, relixioso, políti

co e cultural dos séculos XII e XIII, Galicia vivirá, durante as centurias do 
XIV e do XV, un longo período de decadencia. A formación (ca. 1140) e pos

terior consolidación do Reino de Portugal e a unificación dos territorios de Galicia, León 
e tastela baixo Fernando III, que situou a capital do reino en Toledo en 1240, provoca

ron que Galicia fase perdendo, a partir de mediados do século XIII, o peso político de 
que gozara durante os reinados de Fernando II (1157-1188) e Afonso IX (1180-1230). A 

esta perda de poder político sumáronselle, nas dúas centurias seguintes, distintos 

enfrontamentos bélicos que debilitaron gravemente a sociedade galega e que, ao cabo, 

supuxeron a perda total de autonomia para o noso país. O primeiro conflito que mere

ce destacarse é a guerra civil desatada tras a morte de Afonso XI, en 1350, que se sal

dou coa vitoria trastamarista e que supuxo a refeudalización de Galicia, outorgándolle a 
hexemonía do poder a unha nobreza laica de escasa fortuna ou allea ao país, moí gue

rreira e agresiva, que sostivo enfrontamentos constantes coa nobreza eclesiástica e cos 

sectores sociais que integraban o terceiro estado. Froito deste clima de abusos e de vio
lencia foron as Irmandades, que protagonizaron as cofíecidas como Guerras Irmandifías, 

guerras que se pecharon co restablecemento da vella arde social e coa derrota militar da 

fidalguia, do baixo clero, do campesifíado e da burguesia . Por fin, a cuestión sucesoria 

suscitada tras a morte de Henrique IV, en 14 7 4, resolveuse coa instauración dunha 

monarquia absoluta que someteu politicamente os sectores nobres laicos rebeldes de 

Galicia, castigándoos co exilio ou incorporándoos ás tarefas militares e diplomáticas pro

movidas por Castela. Descabezada a vella nobreza galega, desfeita a burguesia e someti

dos os sectores eclesiásticos, o territorio galego integrouse definitivamente na monarquia 
hispánica, nun proceso que se viu favorecido palas reformas administrativas emprendi

das por Fernando e Isabel. 

Neste contexto de dificultades políticas e de conflitos sociais continuas, arrequen
tados palas adversidades económicas -descenso das rendas agrícolas e da produción no 

campo- e demográficas -enfermidades; peste negra ou bubónica de 1348-, as vilas cos

teiras ainda cofíeceron, grazas ao desenvolvemento comercial, un relativo auxe e, en 

Santiago, Lugo e Ourense desenvolvéronse os gremios de oficias. No que se refire ao eido 

educativo e cultural, continuaron as experiencias inauguradas nos séculos precedentes, 

ainda que no XV, e particularmente na súa segunda metade, se asiste a un declive acu

sado dos estudos. 



Durante o século XII Galicia vivira un 
período de grande efervescencia cultural, 
sobre todo no ámbito da Compostela de 
Xelmírez. En Santiago, á calor das peregri

nacións, ademais de iniciarse as obras da 
catedral, formárase o scriptorium cate

dralicio, reorganizárase a Schola gram

maticorum e escribíranse os dous gran

des monumentos da prosa latina do 
medievo, a Historia Compostellana e 
o Codex Calixtinus. Tamén durante o 
século XII, así como nas primeiras décadas 

da seguinte centuria, os mosteiros galegos coflece-
ran un gran desenvolvemento, que debeu ter a súa plasma-

ción na vida educativa e cultural. A partir do XIII, porén, a educación 
perdeu folgas no ámbito monástico -ainda que debeu proseguir a copia de 
libras corais e a organización de tombos, como o demostran os de Lourenzá e Taxas 

Outos, Celanova ou Caaveiro-, xa que se concentrou nas escolas catedralicias. 
Nun contexto no que os contactos ou o desprazamento aos centros do saber de 

Europa eran frecuentes e fecundos, en Santiago, durante os séculos XIV e XV, están docu

mentados mestres de gramática e mestre-escolas; tamén en Mondofledo existe, para o 
mesmo período, constancia documental da presenza de mestres de Gramática e de 

Teoloxía; Tui, Ourense e Lugo dispuflan de xuristas, de mestres de Gramática e mestres que 
desempeflaban o citado cargo de mestre-escola. Así mesmo, cabe sinalar que nas colexia

tas da Corufla, Baiona, Xunqueira de Ambía ou Ribadeo se ensinaban as primeiras regras 

de Letras e Gramática. 
Ao progreso da educación contribuiron tamén, e de forma moi notable a partir do 

século XIII, as ardes mendicantes franciscana e dominica. Nos conventos dominicos de 
Santiago, Tui, Lugo, A Corufla, Pontevedra, Ribadavia, Viveiro e Ortigueira desenvolvéron
se estudos filosófico-teolóxicos ao longo dos séculos XIV e XV; en Santiago dispúxose o esta

blecemento dun Estudo Xeral de Teoloxía, "signo da demanda de formación existente en 

Galicia e mesmo da calidade dos seus mestres", signo que se viu reforzado pala "constitu

ción dominicana da província de Santiago a fins do século XIV, confirmada no 1418, incor
porando a ela os conventos de Galicia, León e Asturias, en momentos nos que os Estudos 

de Santiago dispofüan de ordinario dun mínimo de cinco doutores"' . A pesar de que os estu
dos decaeron a finais do século XV, "palas Actas da Congregación celebrada en Salamanca 
no 1489 coflecemos que na Corufla había estudos de teoloxía dogmática, e moral e de gra
mática, e de teoloxía, lóxica e gramática en Lugo"2• Tamén os franciscanos contaron con 

figuras de relevo no seo da súa arde d1Jrante estes dous séculos. Nos mosteiros franciscanos 
de Monterrei, Viveiro e A Corufla había, a finais do XV, unha cátedra de Filosofia; a media

dos desa mesma centuria en Betanzos asiste Afonso Pernas, mestre en Teoloxía pala 
Universidade de Tolosa. Tumén nos conventos de Lugo, Viveiro e Pontevedra se do.cumen
ta, no XV, un número singular de mestres, malia as reformas ascéticas que se promoveron 
durante esta centuria no seo da arde e que tiveron negativas repercusións culturais. 

Misa l, século XV. 
Ca tedra l-B as íli ca de San 
Ma rtiiio de O ure nse 
(cat. nº 14 1) 

139 



Caba leiro medieva l. 
Atr ibuído a Mestre Pero, 

sécu lo XIV. Museu 
Naciona l Machado de 

Castro, Coimbra (Portug;i l) 
(cat. nº m) 

140 

Esta actividade educativa e cultu ral púidose nutrir cos libras que circulaban durante 
eses anos e que debían escribirse nas ofic inas galegas. Poucos sonos datas que temos sobre 
os scriptoria e os códices de que se dispofí.ía no momento, códices que na súa maior parte 

era n de natureza xurídica ou teolóxica. Sábese que no século XIV o bispo ourensán Vasco 

Pérez Marino posuia as obras físicas de Alberto Magno e as Etimoloxías de santo Isidoro; 
en Ourense estaba tamén a Historia Escolástica de Pedro Coméstor, mentres que en 
Santiago se dispofüa da Historia Eclesiástica de Eusebio, así como de escritos ciceronianos 

e das obras de Aristóteles. Os datas apuntan, asi mesmo, a que na escola catedralicia de 

Lugo habia libras de teoloxia, dereito, medicina e ciencias naturais; tamén na catedral de 
Tui, segundo o inventario de 13 79, se gardaban uns vinte e cinco volumes. En varias testa

~entos datados a finais do século XIV e en anos diferentes da seguinte centuria fánselle, 
asi mesmo, doazóns de libras ao Cabido compostelán. Por outra parte, o arcebispo desta 
cidade, Lope de Mendonza, mandou escribir varias códices, entre eles o Flores sacrae scrip

turae, e o seu sucesor na mitra compostelá, Álvaro Núfiez de Isorna, tifia na súa biblioteca, 
arredor de 1449, libras de Decretais, un Speculum Doctrinale, o Repertorium de Durando, 

a Novella de Xoán de Andrés sobre o libra de Sexto, unha biblia, unha Jfistoria eclesiástica 

e as actas do Concilio de Basilea, entre outros volumes. Tamén en Santiago o arcediago de 
Deza, Rui Sánchez de Moscoso, fundou, arredor de 1453, unha biblioteca para peregrinos 

nas Casas Reais con libras de todas as materias do saber, mentres o Cabido preparaba as 

insta lacións da súa biblioteca, afectada de graves danos xa a finais desa mesma centuria. 
Por fi n, en Santiago debeu elaborarse o cofiecido como Breviario dei Canónigo Miranda, 

probablemente executado por Fernando Bermúdez de Castro, que desde 1460 desenvolvia 

un pa pel de relevo na vida eclesiástica compostelá. 

A imprenta de tipos móbiles aumentará, nas portas do século XVI, o número de volu

mes dispofiibles. En 1483 o Cabido de Santiago encargoulles a Juan de Bobadilla e a Álva
ro de Castro cento trinta breviarios. En Ourense imprimirase, neses anos, o Breviario 

A uriense; en Monterrei edítase, en 1494, o Misal Auriense; en 1495-1496 o Cabido de 

Santiago encargou setecentos misais en pergamifio e un número elevado de breviarios. 

Finalmente, en 1495 editouse en Mondofiedo o único texto en romance que saiu dos pre
los galegos nesta centuria, Breve form a de confesión, de Alonso de Madrigal. 

Estamos nos anos finais do século XV; a imprenta chega tarde a Santiago, o que 
denota o atraso cultura l que vive unha sociedade profundamente desarticulada, que atra

vesa momentos de escaseza . Ao longo da centuria, o mecenado cultural en Compostela 

correrá a cargo dos arcebispos Lope de Mendoza, Álvaro Núfiez de Isorna e os Fonseca; 
de nobres como o duque de Arxona e os condes de Lemos, e, en menor medida, dalgúns 

cabidos dos moste iros. En Santiago hai constancia da existencia de bibliotecas que son 

propiedade dos rexedores e xuristas que habitan na cidade; no Cabido están presentes 
persoeiros ilustres, como Rodrigo Sánchez de Moscoso, o canonista Martin de Galos, o 

deán Alonso de Cartagena ou as familias dos Diego de Muros e dos Fonseca, promotoras 
do humanismo. Será xustamente neste reducido núcleo de intelectuais no que terá o seu 
xermolo a Universidade. Esta nace na escola para pobres que o escribán e recadador real 

compostelán Lope Gómez de Marzoa crea en 1495 co apoio do abade de San Martifio 

Pina rio Frei Xoán de Melgar, o cofiecido "Estudo de Gramática'', que se instalou nas depen

dencias do mosteiro de San Paio de Antealtares. A escaseza de fin de século condicionará 
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o desenvolvemento posterior da Institución, que virá marcado polo labor de Diego de 

Muros III -obtén a bula fundacional do 1 7 de setembro de 1504- e pala obra de Alonso 

III de Fonseca, nomeado arcebispo de Santiago en 1507, que funda o Colexio de Santiago 
Alfeo ou de Fonseca en 1522, colexio que se transformará, andando o século, na nova 

Universidade de Santiago. 
No marco político-social, educativo e cultural descrito nas lifías precedentes prodú

cese a separación das normas lingüísticas galega e portuguesa, acusada xa nos séculos XIV 
e XV No reino lusitano, o portugués, fortalecido pala corte, desenvolverase amplamente 

como língua !iteraria, e a súa norma fixarase paulatinamente. En Galicia, o galego, apoia

do talvez por algún tipo de práctica escrita en romance introducida nas escolas catedrali

cias, monásticas e conventuais en convivencia co ensino regrado en latín, cofíeceu un 
amplo cultivo escrito durante os séculos XIII e XIV; no século XV, particularmente na súa 

segunda metade, irá recuando ante a presión do castelán, que se afirma como língua da 
corte e da cultura que daquela se promove. 

O galego -"lenguage gaUego", denominái:;Jao don Juan Manuel no seu Libra de los 

Estados- foi nos séculos XIII e XIV a língua da riquísima lírica profana que os trobadores 

peninsulares cultivaron nas cortes nobres e rexias de Galicia, Castela e Portugal, como ben 

indicou Jofre de Foixà nas súas Regles de Trobar (ca. 1290), e foi tamén a língua das 
Cantigas de Santa María, que Afonso X compuxo no seu scriptorium de Toledo. Así mesmo, 

foi durante estas centurias a lingua da prosa, tanto na súa vertente ficcional -Crónica 

Troiana, Historia Troiana, Livro de Tristan- como historiográfica -Crónica General e 

Crónica de Castilla- ou xurídica -ao galego tradúcense o Fuero Real e as Siete Partidas de 
Afonso X ou as Flores de Derecho de Mestre Jacobo de Junta, así como o Ordenamiento de 

Alca lá de 1348, promovido por Afonso XI. 
Pero ademais, durante estes dous séculos o galego foi, o mesmo que no XV, a língua 

da administración; a galego vertéronse os regulamentos de gremios e confrarías -ordenan

zas da confraría gremial dos "correeiros" de Santiago (1442, 1449, 1462) e da dos acibechei
ros (1443); actas dos gremios de Noia (1467, 1471); actas da Confraría de Santa María das 

Mercedes de Santiago (14 75, 1483); actas do gremio de "cambeadores" de Santiago (1490)

e as actas e acordos de concellos, como os de Santiago, A Corufía, Betanzos, Pontevedra e 

Ourense. Durante este período foi tamén a língua da economía: en galego redactáronse con

tratos privados, testamentos ou libras de contas de distintas institucións -así, o Livro da 

Teença do Orreo (Santiago, 1483)-. Así mesmo foi, aínda que a menor escala, a língua da 

Igrexa, que a empregou tanto na súa vida interna como na súa documentación -as actas dos 
sínodos diocesanos de Mondofíedo, Ourense e Santiago están escritas total ou parcialmente 

en galego entre a segunda metade do XIV e a primeira da seguinte centuria; catedrais e 

mosteiros verten ao latín, pero tamén ao galego, a súa documentación notarial-. En galego 

redactáronse, por fin, os documentos de carácter privado durante estes séculos. 

Non obstante, os acontecementos políticos e sociais antes descritos mudaron esta 
situación de normalidade lingüística, constituíndose en factor decisivo para a introdución 

do castelán en Galicia e para a perda de terreo do galego como lingua da escrita e, tamén, 
da literatura. A grave debilitación da sociedade galega, consecuencia daqueles acontece

mentos, viuse potenciada pala chegada a Galicia de nobres foráneos que ocuparon as ins

titucións eclesiásticas, xurídicas e administrativas do país e que introduciron nelas a súa 
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língua . O proceso de castelanización comezou na cúpula da Igrexa e da nobreza, e foise 
estendendo paulatinamente a toda a pirámide social. A partir de mediados do século XV, 
o castelán, língua dos arcebispos de Santiago, foi penetrando nas institucións eclesiásticas 

que estaban en contacto con estes e outros bispos galegos; idéntico proceso se verificou nos 
mosteiros bieitos e cistercienses e nos conventos dominicos, que pasaron, a finais do XV, a 
depender de casas centrais situadas fóra de Galicia. Por outra parte, os cargos máis impor
tantes do país, como o de Alcaide Mayor dei Reino de Galicia e o de Corregidor de Galicia, 

pasaron a ser ocupados por indivíduos de fala castelã; así mesmo, se as oficinas notariais 
da nobreza aínda empregaban o galego maioritariamente durante a primeira metade da 
centuria, na segunda metade do século XV o uso notarial do castelán xa era corrente entre 
a alta nobreza galega. O proceso de asimilación lingüística estaba en marcha; continuará 
e culminará nas décadas e séculos sucesivos, como ben sinala H. Monteagudo: "Dando 
cabo a unha decadencia sociocultural que vifia arrastrando desde finais do século XIV, e en 
condicións de sometemento político a un poder central decidido á promoción do castelán, 
no século XVI o galego reprégase á oralidade, vendo tronzada a súa traxectoria ascenden
te' como lingua escrita, de cultura e formal" 3

• 

Neste marco lingüístico, e en íntima conexión con el, apagado o esplendor das cen
turias precedentes, a vida !iteraria en Galicia vai ir consumindo os seus últimos alentos 
durante o século XV. Coa morte de don Denis de Portugal, en 1325, desaparecera o último 
gran centro de produción lírica do occidente ibérico; o seu bastardo don Pedro, retirado en 
Lalim, concentrou na súa corte a actividade de compilación das cantigas profanas; dese 
cenáculo saíu a grande antoloxía que marca o punto final da escola galego-portuguesa, o 
célebre "Livro das Cantigas" que o propio conde de Barcelos lle lega no seu testamento a 
Afonso XI de Castela. A partir deste momento -don Pedro morre en 1354-, no outono da 
Idade Media e abandonado o territorio portugués -o lirismo cortesán volverá a unha idade 
de prata en Portugal só durante o reinado de don Manuel I (1495-1521)-, a poesía dos tro
badores encontrará o seu último refuxio nas cortes de Castela, apagándose lentamente 
ante as novas modas que chegan á corte e ante os novos gustos que imperan entre unha 
aristocracia que amosa un interese cada vez maior polas artes e as letras. 

Nas cortes dos 1tastámara -Henrique II (1369-1379), Xoán I (1379-1390), Henrique 
III (1390-1406), Xoán II (1406-1454)- escríbense as últimas pezas de poesía que empregan 
o galego, aínda que prefiado de castelanismos. Estes textos, pertencentes ao movemento 
que a crítica denomina "Escola galego-castelã", son testemufio da convivencia de dous 

mundos poéticos, o da antiga tradición galego-portuguesa, da vella cantiga, e o das novas 
correntes que impofien unha poesía que podemos denominar "de salón", destinada prefe
rentemente á lectura, na que predomina o dezir alegórico de orientación humanística e de 
marcada influencia italiana. Os poemas producidos durante este longo período de case cen 
anos copiáronse, xunto a outros redactados xa en castelán, en distintos cancioneiros elabo

rados durante os séculos XV e XVI. De entre esas antoloxías destaca, pola súa riqueza en 
textos en galego, o Cancionero de Baena, compilado por Juan Alfonso de Baena, secretario 
de Xoán II de Castela, como regalo para o monarca arredor de 1430. 

Conservado nun manuscrito único depositado na Biblioteca Nacional de París, Baena 

contén case seiscentos textos, pertencentes a cincuenta e seis autores. Este cancioneiro, no 
que conviven poetas que se sitúan cronoloxicamente entre 1350 e 1406, data da subida ao 



trono de Xoán II e reúne composicións que seguen os parámetros da 
vella escola galego-portuguesa, así como pezas de tendencia italiani

zante, enmarcables na corrente alegórico-dantesca. Os textos per

tencentes á primeira corrente son os máis numerosos, en parte pola 
preferencia que Baena amosa palas formas xa consagradas e polo 
virtuosismo do rimador como a máis alta dote poética. Nesta poesia 

altamente elaborada, reflexo da sociedade na que se produce, unha 

sociedade cortesá, que aprecia a sutileza e o enxefio do cabaleiro
poeta, continúan usándose os recursos técnicos -paralelismo, leixa

pren, dobre, mordobre, rima de "macho e femea"- da vella escola, 
ademais da temática amorosa de inspiración cortés, que desborda o 

marco da canción para empapar as poesias de carácter circunstan
cial ou moral. Entre os autores que compofien no estilo antigo, 
empregando a língua galega, destacan Macias, que conta con esca

sos textos en Baena, só seis, pero que gozou dunha grande influen
cia !iteraria grazas á lenda dos seus amores desgraciados; o 
Arcediago de Toro, nado cara a 1340 e finado a comezos do século 

XV; Garci Fernández de Gerena, que compón entre ca. 1365 e 1400, 
ou Alfonso Álvarez de Villasandino, autor de dilatada vida !iteraria 
-compón entre ca. 1374 e 1423- e que foi cualificado por Argote de 

Molina como "e! más celebrado poeta de Espafia". 
Mentres en Portugal se vai afirmando o portugués como lín

gua da prosa -na corte de don Duarte (1433-1439) florece unha rica 

prosa doutrinal; o xénero consolídase con Fernam Lopes e cos seus continuadores-, en 
Galicia este xénero tivo un escaso desenvolvemento ao longo da Idade Media, nutríndose 

basicamente de obras latinas, castelás ou francesas que se traducen ou adaptan ao galego. 
Esta falta de creación propia contrasta coa gran cantidade de documentos en prosa non 

' !iteraria que se conservan para o período medieval. Tui circunstancia pódese explicar reco-
rrendo ao argumento da selección lingüística que operaba na Idade Media en función do 
xénero !iteraria que se cultivaba -o galego funcionaba como língua da lírica-, pero tamén 

considerando as peculiares vicisitudes históricas que se vivían no territorio galego e que 
propiciaron a falta dun mecenado capaz de impulsar a magna empresa que constitúe a 
escrita de grandes textos en prosa. A este respecto, debe considerarse que o nacemento 

da prosa romance está en relación directa co interese das cortes rexias por crear unha his

toriografia comprendida por todos, competitiva coa prosa latina, que servise como propa
ganda da magnificencia dos monarcas. Perdido o poder político, sometida cada vez máis 
Galicia á órbita de Castela, a achega da primeira á prosa non terá cabida no século XV; esta 

cultivarase, como os demais xéneros !iterarias, en castelán. 

Como sinalamos con anterioridade, do século XIV datan textos en língua galega que 
documentan a difusión no occidente peninsular das correntes !iterarias e estéticas que mar
caron a Europa do medievo e que dan conta da educación !iteraria que debían ter, cando 
menos, os poderosos da sociedade galega - a mediados deste século remóntase o fragmen

to conservado do Livro de Tristan, que se insire na tradición da materia de Bretafia e que 
glosa, máis concretamente, a lenda tristaniana; ao denominado "ciclo da guerra de Ttoia" 
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adscríbense a Crónica Troiana, que rematou en 1373 Fernán Martiz, clérigo e capelán de 

Fernán Pérez de Andrade, sefíor de Pontedeume e Betanzos, e a Historia Troiana, conser

vada nun manuscrito bilingüe galego-castelán incompleto que data da segunda metade do 

século XIV; ambos os textos son traducións-reelaboracións do Roman de Troie, composto 
entre 1155 e 1165 por Benolt de Sainte-Maure-. Desta centuria conservamos, así mesmo, 

dous textos historiográficos de extraordinario valor, que traducen ou adaptan produtos cas

teláns: a Crónica General e a Crónica de Castilla, que traducen a Versión amplificada en 

1289 da Estaria de Espafía de Afonso X, a Crónica de Castilla e a Crónica particular de san 

Fernando, e a Xeral Estaria, que traduce os seis primeiros libras e parte do sétimo da 
General Estaria de Afonso X. Continuando con esta tradición, tamén no século XV se pro

ducen algúns textos en prosa, sobre todo na súa primeira metade; despois, a composición 

destas obras verase seriamente condicionada palas vicisitudes político-sociais que marca

ron a vida de Galicia durante este período. 
De entre finais do século XIV e comezos da seguinte centuria datan os Miragres de 

S,antiago. Este texto, adscrito por algúns sectores da crítica ao denominado "ciclo carolin
xio", pero que responde ao espírito dos textos haxiográficos, consérvase nun manuscrito 

mutilado, o 7455, da Biblioteca Nacional de Madrid. Contén unha tradución parcial do 

Codex Calixtinus ou Liber Sancti Jacobi, composto durante o século XII posiblemente baixo 

a orientación de Xelmírez e conservado no Arquivo da Catedral de Santiago. Das cinco par

tes que compofíen o Codex -libra litúrxico, libra dos milagres, libra da translación do corpo 

de Santiago, o Pseudo-Turpín e a Guia de Peregrinos-, ao galego vertéronse unicamente, e 
de forma simplificada, os milagres, que narran diversos episodios sobrenaturais protagoni

zados polo Apóstolo; o Pseudo-Turpín, que narra a expedición de Carlomagno a Hispania e 

a morte de Roldán e dos seus pares en Roncesvalles; e a parte da Guia de Peregrinos rela

tiva á descrición de Compostela, das súas igrexas e catedral. Engadíronse ademai_s; e toma
dos doutras fontes, catro milagres, a vida e paixón de Santiago Alfeo, a destrución de 

Xerusalén, a vida e morte de Pilatos, o traslado da cabeza de Santiago Alfeo a Compostela, 

a Epifanía e a Asunción da Virxe. 
Ademais do Codex Calixtinus, o autor dos Miragres empregou como fontes do seu 

texto a Legenda Aurea do dominico xenovés Xacobo de Voráxine, as Etimoloxías de santo 

Isidoro, o apócrifo Vindicta Salvatoris, a Historia Scholastica de Pedro Coméstor, o 
Pantheon de Godofredo de Viterbo, o Fios Sanctorum, o evanxeo de Mateo e outros escri

tos latinos. Elementos fantásticos e relixiosos mestúranse neste texto, no que conviven os 

feitos épicos con magníficas descricións e pasaxes moralizantes, nun modo de. contar que 
se verifica como característico da época medieval. 

No ámbito da prosa denominada histórica, durante o século XV compófíense dous 

textos fundamentais, a Crónica Galega de 1404 e a Crónica de Santa María de Iria. 

Cume da historiografia medieval galega, a Crónica Galega de 1404, escrita primiti

vamente en galego, é unha compilación bilingüe da historia de Espafía. Composta arredor 

de 1404, consérvase en tres manuscritos, ben parcialmente, ben na súa totalidade4
• Está 

constituída esta crónica por catro partes desiguais e trata unha ampla materia, que abarca 

o período comprendido entre as orixes do mundo e os reinados que seguiron o de Fernando 

III, para concluir con Henrique III. O autor, que escribe no reinado deste monarca, e que 

talvez era un eclesiástico vinculado a Galicia, baséase, para a primeira parte do texto, que 



contén unha historia do mundo, desde as súas orixes ata a chegada 

dos xermanos á Península, na Chronica Maiora de santo Isidoro 
-seguida a través do Liber Chronicorum do bispo Pelaio de Oviedo-, 
complementada con curiosas interpolacións tomadas das 

Metamorfoses de Ovidio, da Biblia e doutros escritos relixiosos, así 
como, para os episodios do ciclo bretón, do Liber Regum. Para a 
segunda parte, que se abre coa chegada dos godos e que conclúe co 

reinado de Ramiro I, emprega a Versión amplificada da Estaria de 

Espana e, para a prolixa xeografía universal nela incluída, sérvese 
das Etimologías de santo Isidoro, que deberon ser consultadas a tra

vés dalgunha Xeografía medieval. Na terceira parte, que relata os 
acontecementos que se suceden desde o reinado de Ramiro I ata a 

morte de Fernando III, transcríbense a Crónica General e a Crónica 

de Castilla; para a historia das cruzadas emprégase a Historia rerum 

in partibus transmarinis gestarum de Guillerme de Tiro, que puido 
seguirse a través dunha versión romanceada. Finalmente, para a 
cuarta parte, que narra brevemente acontecementos relativos aos 

reinados posteriores a Fernando III, utilizouse a Crónica de Castilla, 

que se completou con noticias que parecen orixinais. 

A Crónica de Santa María de Iria, que testemufía a existen
cia dunha tradición historiográfica local en romance, continuadora 
da antiga tradición historiográfica galega en latín, non se conserva 

na súa redacción orixinal, senón en copias refundidas que presen
tan dúas versións. Estas están representadas, respectivamente, 

polo manuscrito depositado no Arquivo da Catedral de Santiago, 

escrito por Rui Vázquez en 1468 e do que seguramente derivan as 
copias conservadas na Biblioteca Nacional de Madrid5 e na 
Biblioteca Universitaria de Salamanca6

; e polo códice conservado 
na Biblioteca Vaticana, datado no século XVII, que lle atribúe o 

texto a Xoán Rodríguez do Padrón. Relata a Crónica a historia da 

Igrexa de Santa María de Iria, sé do bispado compostelán antes do 
seu traslado a Santiago, e inclúe unha episcopoloxía de Iria e de 

Compostela desde os seus inicias ata os tempos de Xelmírez. O 
autor serviuse de dúas fontes latinas fundamentais para elaborar o 

seu texto: o Chronicon Iriense -datado a finais do século XI, relata 
a historia da sé episcopal de Iria desde o ano 561, no que André, pri

meiro bispo da sé, asiste ao primeiro concilio de Braga, ata o ano 

985, momento no que Vermudo II conquista León e no que é bispo 
de Iria o futuro san Pedro de Mezonzo- e a Historia Compostellana 

-de comezos do XII, tómase como fonte para os relatos dos bispa
dos irienses do século XI e do traslado da sé a Compostela, e tamén 

para os primeiros tempos de Xelmírez-. Historia, relixión e fantasía 
danse a man no texto, que puido servirse así mesmo do Chronicon 

ex Historiae Compostellanae e que presenta, ademais, numerosas 



Tratado de Albeitari a, 
foi. 8v. Hoxe en 

paradoiro descor1ecido 
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interpolacións que, no caso da versión contida no códi

ce da catedral de Santiago, narran sucesos vividos 

durante as Guerras Irmandifías. 
Do século XV data tamén o manuscrito, hoxe en 

paradoiro descofíecido, que contén o único texto de 
carácter técnico conservado para este período, o 

Tratado de Albeitaria. Copia dun orixinal perdido, tal

vez datado no século XIV, contén unha tradución da 

célebre e difundida obra De medicaminibus equorum, 

composta por Giordano Ruffo de Calabria, coidador 

dos cabalas de Federico II de Sicilia. Dividido en seis 
partes de tamafío desigual, este tratado de veterinaria 

aborda temas relativos á concepción e nacemento do 
cabalo, ao seu mantemento, á garda e ensinanza do 

poldra, ás características físicas do equino, ás súas 

enfermidades e aos remedias que se poden aplicar 

para curar as doenzas do animal. 
Finalmente, e polo que se refire ao teatro, non 

se conserva ningunha mostra de literatura dramática 

en lingua galega para o período aqui considerado. 
Ainda que un sector da crítica se ten mostrado favora

ble a deducir de certos indicias recollidos en textos 

doutra natureza, como nas propias cantigas ou en cer

tas disposicións xurídicas e relixiosas, a existencia 

dunha actividade teatral no occidente ibérico, o certo é 

que son escasísimas mesmo as mostras de dramas litúrxicos en latín, a diferenza do que se 
verifica no leste da Península. O único texto desta natureza que se conserva, a Visitatio 

Sepulchri, datado no século XII, de factura extraordinariamente simple, constitúe xa de por 

si un indicio da extrema pobreza que debía caracterizar, no que ao teatro se refire, a Idade 
Media en Galicia e, en xeral, en todo o occidente ibérico. Unha vez máis, e a diferenza de 

canto aconteceu en Portugal, que ve constituírse a súa tradición teatral con Gil Vicente 

durante os reinados de don Manuel e de don João III, en Galicia haberá que esperar ata o 
século XVII, en pleno período de silencio da literatura galega, para encontrar o primeiro 

texto dramático, o Entremés famoso sobre da pesca no río Mino, da autoría de Gabriel 

Feixóo de Araúxo. Á parte quedan diversas noticias relativas a farsas, entremeses e mesmo 
distintos espectáculos caracterizados pola súa teatralidade, que sobreviviron, nalgúns 

casos, ata o momento presente. 

En 1483 Pedro Pardo de Cela foi decapitado en Mondofíedo. Esta data simbólica e 

convencional vén marcando na historiografia !iteraria galega o comezo dun período escu

ro, de silencio, para as letras galegas. O galego deixa de ser vehículo dos textos de nature

za instrumental, pero tamén dos escritos literarios, repregándose á oralidade. Comezarán 

así séculos de oprobio para unha lingua e para un pobo que carecerá case por completo de 

produción escrita no seu lamento a través da voz das letras á calor do século XIX. 



NOTAS 

1 COSTA Rico. A., Historia da educación e da cultura en Galicia, Vigo, 2004, 

p. 201-202. 

2 Ibidem. 

3 MONTEAGUDO, H., Historia social da lingua galega, Vigo, 1999, p. 140. 

4 Biblioteca Menéndez Pelayo de Santader, M-62; Mosteiro do Escorial. 

ms. X-i·8; Ms. Vindel, depositado na Hispanic Society of America de 

Nova York, ms. 8. 2278. 

5 Ms. 1228; século XVI. 

6 Ms. 1924; século XVII. 
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A conformación dunha moda burguesa na Galicia 
baixomedieval segundo a escultura funeraria 

Alfredo Erias Martínez 

alicia, na Baixa Idade Media, coa súa personalidade específica, non estaba illa
da, non era un mundo á parte da Península nin do continente. Pequenas cida
des e vilas espallábanse polo territorio, tendo como dinamizadores económicos 

os vellos camiflos herdados de Roma e mesmo da Idade de Bronce, as feiras e, no caso da 
costa, os portos. As relacións marítimas' e mesmo a influencia de artistas de fóra téfiense 
documentado suficientemente, así como os grandes estilos artísticos que presentan aquí 
numerosas obras, en ocasións de xeito sobresaínte. Ademais, hai que ter en conta a gran
de influencia do Camiflo de Santiago. En definitiva, Galicia, daquela como hoxe, formou 
sempre parte de Europa . 

Miremos agora a xente desas vilas e cidades, tendo en conta unha idea moi xeral e 
axiomática: os grupos sociais de todas as culturas tenden a fixarse no grupo ou grupos supe
riores para imitalos, apropiarse do seu poder, dos seus símbolos, etc. 

Con estas reflexións de partida, tentaremos ver un certo panorama de como se con
formou a moda burguesa baixomedieval galega. Para iso empregaremos os mellores retra
tos que existen: os representados nos sepulcros antropomorfos, que se incrementan desde 
o século XII ata chegar ao seu momento culminante no XV. Con todo, debe quedar claro, 
por unha parte, que esta visión será moí parcial, posto que atinxe só á minoritaria clase alta; 
por outra, que máis aló da pouca variedade destas pezas, a xente das vilas lucía, con toda 
seguridade, unha maior cantidade de prendas, adornos e cores; e que, ademais, para albis
car esa riqueza non contamos con pinturas sobre táboa, aínda que si coas de mural das igre
xas2, que directa ou indirectamente nos achegan a ese mundo formal e cromático, pero que 

non son obxecto deste traballo. 

A imaxe dos burgueses 

Os homes poderosos por excelencia e, polo tanto, os modelos fundamentais que cómpre 
seguir son os chamados nobres ou cabaleiros. Dentro destes poden distinguirse dous tipos: 
cabaleiros con armadura e ou sen ela, en xeral con roupa talar, polo menos nas representa
cións sepulcrais coflecidas3

• Será este segundo tipo o que imiten os burgueses. 
En Galicia, os cabaleiros con roupa talar máis antigos son dous de San Pedro de 

Rocas e un de Xunqueira de Ambía (séculos XII-XIII), que non teflen espada, pero si espo
ras. En San Francisco de Pontevedra está enterrado Paio Gómez Charino, falecido en 1295; 



viste segundo a moda de Castela -que non obstante non foi moi imitada aqui- e represén
tase coas pernas cruzadas ao estilo do David de Praterías, como símbolo de poder. Máis 
tarde, a finais do século XIV, un irmán de Fernán Pérez de Andrade, probablemente Nuno 
Freyre, o Mestre de Christus en Portugal (igrexa de San Francisco de Betanzos e hoxe no 
Museo das Marinas), presenta tamén roupa talar, ademais do bonete e a espada. Tamén do 
século XIV vemos un cabaleiro en San Domingos de Ribadavia da família Maldonado ou 
Aldao, que responde a estes modelos antigos, con espada e longa barba (volverá acurtarse 

desde finais do século XIV). O mesmo ocorre co cabaleiro Vasco Pérez de Temes (Lousada, 
A Barreira, Lugo), do século XIV, e ainda con outro de San Francisco de Ourense, represen
tado de pé, con aire antigo, pero que pode datarse no XIV ou máis tarde. 

Frei Álvaro de Quiroga -igrexa de Incio, falecido arredor de 1480- dános a imaxe 

dun comendador -do Incio, Portomarín, Quiroga e Osono- da Orde dos Cabaleiros 
Hospitalarios de San Xoán de Xerusalén, con todos os elementos que lle son propios: bone
te, roupa talar arcaica -de prestixio-, espada -cun rasaria pendurado dela- e a Cruz de 

Malta enriba do corazón. 
San homes da nobreza, ainda que cun reflexo directo nas capas altas do pobo, ou 

mellor, da burguesia das nacentes vilas e cidades, encabezada cuantitativamente polos 
notarias, pero aos que tamén se engade algún médico, xurado, comerciante, artesán e 
pouco máis, polo menos nos nosos sepulcros. O resultado final é unha certa ambigüidade, 

unha mestura de símbolos indicativos dunha vocación de cambio de estamento, de aumen
to de nível social, que doadamente confunde ao investigador que busca encadrar as formas 

nun marco preestablecido. Pero esta mestura tamén pode responder a outras circunstan
cias, ainda que non sempre o temos documentado, como o feito de que xentes da alta bur

guesia casen con outras da nobreza. Poderia ser este o caso do "iurado" Pedro Martiz 

Reimóndez (igrexa de San Francisco de Betanzos), home importante do Concello na segun

da metade do século XIV -os xurados elixíanos as parroquias como representantes munici
pais-, un dos que representou a Betanzos ante Afonso XI no mosteiro de San Francisco da 
Coruna no 1345; estaba casado con Maria Rodrigues, quizais familiar de Fernán Pérez de 

Andrade ou da súa primeira muller, Sancha Rodríguez, o que xustificaría o escudo de 
Andrade no remate da vaína da espada, así como o propio feito de ter un sepulcro impor
tante no cruceiro de San Francisco de Betanzos•. 

Hai que ter tamén en conta que a utilización de escudo non é na Baixa Idade Media 

exclusiva dos nobres como o será andando os séculos: oficias gremiais e mesmo famílias de 
marineiros, panamos por caso, adoitan ter o seu escudo ou o seu símbolo distintivo, conver
tendo o apelido en imaxe falante (un carballo por Carvallido, por exemplo) ou mesturando 
imaxes de ferramentas do seu oficio con símbolos cuantitativos (raias) segundo se trate do 
primeiro fillo, do segundo, etc. (laudas de Noia ... ), nun fenómeno que se estende tamén pala 

costa portuguesa . 

Á hora de enfrontármonos cunha imaxe medieval debemos ter presente que o artis
ta que a executaba non sempre tina a mesma categoria, porque o resultado pode enganar

nos gravemente. Foi o que pasou co que supono médico da igrexa de San Francisco de 
Betanzos, cando don Carlos Martínez Barbeito, nunha introdución a unha obra de Garcia 
Ledo (1983) e cun absoluto espírito romántico, describe unha visita súa á igrexa, lembran

do unha pasaxe de Valle-Inclán onde fala dunha "cripta lóbrega y húmeda", mesturando 
153 
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tumbas, caveiras e ratas. Trae a colación tamén a Lorca, na visita en que o acompafí.a á 
Colexiata do Sar, e un xesto de Federico entre os sarcófagos, como se quixera "transmitir
les un hálido de vida y a la vez recoger e! espíritu de la muerte". E, logo de describir os 
sepulcros betanceiros, remata así: "Y un personaje enigmát_ico, un mandarín chino o sacer
dote mogol que nadie sabe lo que hace en San Francisco de Betanzos, a no ser que fuera 
peregrino a Santiago y aquí dejara sus despojos[ ... ]. Si no se averigua nada cierto sobre é!, 
habrá que inventarie y pronto una biografia". Ten a desculpa de que cando o escribiu, xa 

vello e enfermo, baseouse nun debuxo que favorecia esta hipótese5
. 

Un Marco Polo á inversa, en Betanzos e no século XIV, resulta grato para a nosa ima
xinación, pero é case absurdo6

• Comprobamos nas miniaturas e pintura medieval europea 
que esta representación respondía, con moita probabilidade, á dun médico, aínda que é 
única entre as imaxes sepulcrais galegas; non obstante, hai exemplos similares en 
Catalufí.a. En canto á datación do sepulcro, semella ser de mediados ou da segunda meta
de do século XIV, e segue un modelo que nos retrotrae ao século XIII. É practicamente segu
ro que tiva relación con Fernán Pérez de Andrade, tanto pala cronoloxía deste cabaleiro, 
como polo feito de que os médicos estaban ligados á nobreza -non existía o concepto asis
tencial de hoxe-. Ademais, Andrade foi un gran construtor de hospitais. E mesmo cabería 
a posibilidade de que fase xudeu, posto que xudeus eran os grandes médicos medievais. 

Cobre a cabeza cun bonete que presenta un pequeno rebordo á altura da sen, de copa 
baixa redondeada e rematada no cumio por unha pequena borla. O bigote ten a mesma dis
posición que vemos noutros sepulcros betanceiros da época, nobres e burgueses, deixando 
afeitado en forma de triângulo boa parte do beizo, debaixo do nariz. En cª nto á perilla, enro
lada en forma de helicoide, non existe ningún caso igual noutros sepulcros galegos; pero na 
escultura do Mestre Mateo e os seus discípulos si vemos exemplos semellantes entre algúns 
dos seus profetas procedentes do Pórtico da Gloria (Museo de Pontevedra). Con todo, a imaxe 
galega máis similar, incluída a perilla, encóntrase nun capitel de San Francisco de Santiago 
do século XIV En calquera caso, parece que ouso desa perilla non debeu ser moi habitual; 
de feito, era un signo de alto nível intelectual, recofí.ecido socialmente. 

Do xibón ou doublet, nomes que substituíron o antigo gipon desde mediados do 
século XIV, só vemos as mangas. Estaría abotoado por diante de arriba abaixo, e quizais se 
lle aplicaba á mesma prenda o nome que nos documentos aparece como aljuba. Debaixo 
do xibón, fora da vista, iría a camisa ou camisón. 

Enriba do xibón leva unha cotardía ou cote-hardie, que era a túnica do período ante· 
rior (mediados do século XII-mediados do XIV), pero agora ten colo baixo; ía axustada ao 
corpo e abotoábase por toda a dianteira ata abaixo -sen botóns nalgúns casos, sempre nos 
grupos populares, e pofí.íase pala cabeza-. Iríase acurtando co tempo. As mangas eran 
axustadas, pero desde o cóbado eran acampanadas e chegaban aos xeonllos, e aínda máis 
abaixo1

. En Espafí.a, os documentos de ben avanzado o século XIV falan da cotardía e gar

dacós, equivalentes, sen dúbida, á cote-hardie e garde-corps, que en Francia xa se usan nos 
primeiros anos desa centuriaª. 

Enriba viste unha garnacha con todos os elementos, incluídas as dúas lingüetas con 

que adorna o escote -orixe das que aínda vemos nos xuíces-. É unha prenda internacional 
que aparece no XIII. En Espafí.a os textos máis antigos que falan da garnacha son documen

tos catalano-aragoneses dos primeiros anos dese século, aínda que a súa orixe se descofí.ece. 



Caracterízase polo corte especial do seu escote e palas mangas curtas. Foi unha prenda 
usada por reis, nobres e burgueses durante os séculos XIII e XIV, que no XV quedou relega

da a individuas de certas profesións de prestixio9
. 

Está claro que existían elementos que tinan a misión de distinguir socialmente a quen 
os levaba. O vestido longo e, máis especificamente, as lingüetas pectorais cumpren esa ft.m

ción para médicos e farmacéuticos -aínda que non exclusivamente-, profesións que estiveron 
moi unidas, mesmo confundidas correntemente, ata tempos recentes. 

Cómpre tamén ter en conta que a prenda longa foi no século XIV a preferida dun 
grupo social novo que se formou arredor dos reis, príncipes e grandes senores. Ocorreu isto 

en Occidente, cando se constituíron corpos administrativos para dirixir a recadación de 
impostos, a policía ou a xustiza. Eran funcionarias que procedían das capas altas da burgue

sía e que procuraban distinguirse. 
En Betanzos hai aínda máis exemplos de burgueses. O notaria "Joan Bonome" (igre

xa de Santa María do Azougue), moi parecido ao xurado Pedro Martiz Reimóndez, ten como 

e! unha garnacha ata os pés, sen signos de pretender parecerse aos nobres -non leva espa
da-, como non sexa, claro está, pola propia lauda de vulto, indicadora dun home poderoso 

na cidade, e polos anxos aos dous lados da cabeza, sobre os almofadóns, seguindo o mode
lo dos sepulcros de Fernán Pérez de Andrade e da súa dona. 

Curiosamente, outro notaria de Betanzos, representado nunha lauda máis pobre, en 

baixorrelevo, e do que só se conserva unha parte inferior (Museo das Marinas), presenta a 

espada propia do estamento cabaleiresco. 
O cumio das contradicións simbólicas entre estamentos atopámolo no sepulcro de 

AFONSO : D[e] : CARVALLIDO : MERCADOR :, orixínario con toda probabilidade da igrexa de 
Santa María do Azougue e hoxe no Museo das Marinas10

• A lenda di abertamente que é un 

comerciante, polo que non hai renuncia nin se agacha unha profesión incompatible, desde 
logo, co feito de ser nobre. O saio -encima dun xibón-, que lle cobre os xeonllos, e máis o 

bonete son coherentes coa figura dun burgués. Non obstante, o sepulcro monumental, á beira 
do da súa dona, ten antecedentes evidentes nos do matrimonio poderoso por excelencia na 

Galicia da segunda metade do século XIV: Fernán Pérez de Andrade e Sancha Rodríguez, na 

ábsida de San Francisco de Betanzos. A sucesión de escudos sobre un marco arquitectónico 
de claustro conventual lembra a fronte do sarcófago de Sancha (Museo das Marinas); o mesmo 

que os anxos dos almofadóns remiten aos sepulcros de Andrade e Sancha. 
O escudo falante (carballo) singulariza o valor do propio apelido, vena de onde vena, 

fronte a outros símbolos máis frecuentes dos nobres, pero non deixa de ser a imaxe dunha 
arma defensiva, propia dos cabaleiros, por máis que se reconvertese ao mesmo tempo en 
símbolo de identidade da linaxe. 

A espada remarca esta pretensión de se igualar coa nobreza. E por último, hai que 
facer referencia ao feito máis singular: Afonso de Carvallido aparece documentado no prei

to Tu.bera-Fonseca como "alcaide de hermandad" na derradeira e máis importante guerra 
irmandina, a de 1467-69; é a única imaxe dun líder irmandino que temos" . Digamos, pois, 

que estamos ante un burgués poderoso, un gran comerciante, que loita contra a nobreza 
terratenente e dos castelos á beira de campesinos, comerciantes, artesáns e mesmo nobres 
da cidade -como Alonso de Lanzós-, que non considera que certos símbolos sexan priva

tivos da nobreza. 
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~h~ I iro de S~n Pedro 
ele Roc.1s, Esgos, Ourense 
(ss . XII-X III ) 

.ib.11 •iro el ·s oiie ido ele 
l<ibaelavia (s. XIV) ela fa milia 
1V\a lelonado ou Aldao 

Probablemente, Nuiio Frei re de 
Andrade, mestre ela O rcle ele 
Christus en Portuga l (s. XIV) 
(Museo elas Marinas, Betanzos) 

Cabaleiro descoiiecido de 
O urense (s. XIV, igrexa ele San 
Francisco de Ourense) 

Frei Álvaro ele Quiroga 
(igrexa ele lncio, fa lec ido 
arredor ele 1480), comendador 
ela Orcle dos Cabaleiros 
Hospitalarios de San Xoán ele 
Xerusa lén no lncio, Portomarín, 

Quiroga e Osoiio 

O xurado de Betanzos, Pedro 
Marliz Reimóndez (s. XIV) 



Probable médico de Fernán 
Pérez de Andrade (s . XIV, igrexa 
de San Francisco, Betanzos) 

NotMio da Coruna, finado no 
1385, filio do lamén notario 
" Pedro Yanes" e esposo de 
"Maior Dominges" (igrexa 
ele Sa ntiago) 

O notario de Betanzos Joan 
Bonome (s . XIV, igrexa de Santa 
M aría do Azougue) 

Roi Lopes, nolario de Melide 
(s . XV, igrexa de San Pedro) 

Burguês descoi'iec ido 
da Coru1ia (fin ais dos. XIV, 
procede da·igrexa de Sa n 
Domingos e hoxe está no 
Museo Arqueolóxico) 

Diego García, nolario de Melide 
(s . XV, igrexa ele San Pedro) 



Xastre ou mercador de panos el a 
Coruria (s. XV, igrexa ele San 
r-rancisco e hoxe no Museo 
ArqLreo l xico) 

$,i ncha Marti z (fi nada no '1393, 
olex iata de Santa María cio 
amp , 1\ Coruiia) 

O "honrado bachiller Alonso 
Gonzá lez, coéngo de Santiago e 
O urense" finado no 1460 
(catedra l de O urense) 

M uller "A" ela Coruiia (procede 
da igrexa de San Domingos e 
hoxe está no Museo 
Arqueolóxico) 

"M aior Dominges", mu ller 
dun notaria da Coruiia 
(finada arredor de 1385, 
igrexa de Santiago) 

Muller "B" da Coruii a (procede 
da igrexa de San Domingos e 
hoxe está no M useo 
Arqueolóxico) 



lnés Eanes, mu ller do notaria de 
Melide Ro i Lopes (s. XV, igrexa 
de San Pedro) 

M uller de Noia dos. XV 
nunha ménsula da igrexa 
de San Mart iíio 

Sepulcro de Sancha Rodríguez, mu ller de Fernán Pérez de 
Andrade (s. XIV). En orixe estaba na ábsida de San Francisco 
de Betanzos (hoxe a lauda segue nese edificio o sa rcófago e os 
leóns no M useo das Marinas) 

Debuxas de Alfredo Eriasº 
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En Noia, diversas imaxes sepulcrais de fins do século XV ou comezos do XVI seme

llan tamén burgueses que imitan, con espada, escudo, etc., aos nobres, cunha vestimenta 

moi parecida á do "mercador" e irmandiflo de Betanzos: unha moda da segunda metade do 
século XV, con bonete e saio curto, ainda que finaran despois. É o caso de Pedro Carneiro, 

Juan de Estivadas e outros xacentes máis da igrexa de Santa Maria a Nova. 

A Corufla, cidade burguesa por excelencia, presenta varias exemplos máis puros 

desta moda. É o caso dun notaria da igrexa de Santiago, finado no 1385, que mostra unha 
cotardía sen botóns que lle chega ata os pés. Similar vestimenta, pero con botóns na parte 
superior, leva un personaxe descoflecido na fronte dun sarcófago que procedeu da igrexa 

de San Domingos (Museo Arqueolóxico), e ainda vemos outros exemplos da época coa 

mesma vestimenta na colexiata de Santa Maria do Campo. Por último, cabe destacar un 
xastre, quiza is, ou un mercador de panos, procedente da igrexa de San Francisco e hoxe no 

Museo Arqueolóxico. 
San tamén moi interesantes dous notarias da igrexa de San Pedro de Melide, Roí Lopes 

e Diego Garcia, que visten cotardía de anchas mangas, ainda que acurtada -estamos en pleno 
século XV-, polo que xa non chega ata aos pés; os dous levan espada. Os sarcófagos de Roi e 

a súa dona, Inés Eanes -esta ten unhas vestimentas que derivan das do sepulcro de Sancha 

Rodríguez, en Betanzos-, presentan diversos escudos na fronte, creando un escenario que 
simula un claustro. En resume, aqui volvemos constatar a vontade de parecerse aos nobres. 

Na catedral de Ourense sorprende o magnífico sepulcro do "honrado bachiller Alonso 

González, canónigo de Santiago e Ourense", que finou no 1460, porque nada nel responde 

á idea dun "canónigo" . Viste bonete e sa io talar longo con pregos á maneira dos burgueses 

da época, cinguido por un cinto do que sae -no seu costado dereito- unha ben ornamenta

da va ina pa ra a espada. Descansa, da cintura para riba, sobre grosas libras, que simbolizan 

o seu sa ber e o seu oficio. Mesmo os pés, que os cabaleiros adoitan apoiar sobre un can fiel, 

fa no aqui sobre un libra. Un anxo intercesor vela, mentres, a fronte do sarcófago, que pre
senta tres escudos, e a propia lenda deixa constancia de quen foi este home. En definitiva, 

toda unha mestura de símbolos a cabalo entre a burguesia triunfante e a nobreza. 

A imaxe das burguesas 

Desde os anos 80 do século XIV ata, máis ou menos, unha centuria máis tarde, dáse en 
Galicia un fe nómeno na moda feminina digno de mención. Mesmo poderiamas falar por 

primeira vez dunha "moda galega'', dada a súa persistencia e tamén por algúns elemen

tos que a fan específica 12
. 

Isa si, dificilmente chegaremos a saber se se trata unicamente dunha moda funera

ria ou tamén - é o que cremos- da gran moda que paseaba nos grandes acontecementos a 

muller poderosa daquel tempo, fase nobre ou burguesa. 

Todo comeza no sepulcro de Sancha Rodríguez13
, primeira muller de Fernán Pérez 

de Andrade, da que o último documento data de 1373; supoflemos que finou poucos anos 

máis tarde. Hoxe, da súa imaxe na lauda -fronte ao sepulcro de seu media irmán Aras 

Pardo en San Francisco de Betanzos- , só se conserva o lateral, mentres que o sarcófago e 
os leóns-soporte monumentais se atopan no Museo das Marinas. En orixe situouse no lado 



do Evanxeo da ábsida de San Francisco, e cando estivo rematado o sepulcro de Andrade 

este ocupou o seu lugar e o dela pasou ao lado da Epístola. O resultado tiva que ser espec

tacular: probablemente, ademais, laudas e sarcófagos estarían pintados, o mesmo que os 

relevos cinexéticos que os rodeaban nun plano superior nas paredes da ábsida . Andrade 

-o cabaleiro máis importante na Galicia do seu tempo (a segunda metade do século XIV), 

que empezou a medrar precisamente cando casou con Sancha, filla de Airas Pardo o vello, 

e que triunfou definitivamente logo da guerra civil entre Pedro I e Henrique de Trastámara 

(1352-1369)- levantou en San Francisco algo parecido a un panteón real para apoteose 

propia e da súa família . Gustaba dos heroes clásicos ao estilo da Crónica Troiana, que el 

mandou traducir a galego, e queria dalgún xeito ser lembrado como un deses heroes14
. Así 

pois, a imaxe de Sancha debeu crear un impacto inmediato, sobre todo na burguesa e pró

xima A Corufla. 

Nótase claramente que a vestimenta de Sancha deriva da das raíflas de Castela. De 

feito, por aquel tempo, probablemente antes que Sancha, finou (13 7 4) a galega Ioana de 

Castro, viúva de Pedro I, que ten o seu sepulcro na catedral de Santiago. Pero Sancha con

verte o manto longo noutro de tres cuartos, mantendo o brial. O resto da lauda está racha

do, pero pode reconstruírse tendo como referencia os numerosos sepulcros que a imitaron: 

un colar característico, tomado probablemente das raífl.as de Castela, e un rollo de bandas 

de tea na cabeza, que, aínda sendo unha prenda internacional, semella ter forma específica 

en Galicia. Ela mantería as mans xuntas en actitude de eterna oración, mentres dous anxos 

intercesores -novidade en Galicia tomada do sepulcro da raífla santa Isabel de Portugal en 

Santa Clara a Nova de Coimbra, finada no 1336- a velaban sobre os almofadóns. 

As mulleres burguesas da Corufla empezaron inmediatamente a copiala, aínda 

que sobre laudas planas, en baixorrelevo, moita máis sinxelas e baratas que a monumen

tal de vulto de Sancha. A primeira foi "Maior Dominges", finada no 1385 ou pouco antes 

-a súa lauda, xunto coa do seu home, notaria, atópase na igrexa de Santiago-, á que 

segue Sancha Martiz (falecida no 1393), na colexiata de Santa María do Campo; e dúas . 

máis (unha morta no 1411) que, procedentes da igrexa de San Domingos, se conservan 

no Museo Arqueolóxico; ainda hai catro mais no Museo Arqueolóxico traídas da igrexa 

de San Francisco. 

Fóra da Corufla os efectos vémolos na xa citada Inés Eanes, muller do notaria de 

Melide, Roi Lopes, e noutras mulleres máis, tamén nobres, aínda que os seus casos non sem

pre están ben documentados: desde o propio Melide (igrexa de Sancti Spiritus) a Sobrado, a 

San Domingos de Bonaval, en Compostela -aquí están tres mulleres da família de Andrade, 

unha delas, a súa segunda esposa, Constanza de Moscoso-, a Pontevedra na familia dos 

Soutomaior (ruínas de San Domingos), a Tui, Inés Álvarez (igrexa de San Domingos), a Noia 

(muller representada nunha ménsula na igrexa de San Martiflo) e mesmo a Fisterra (igrexa 

de Santa Maria das Areas), ainda que aquí a moda só permaneza no rollo. Por último, pécha

se o círculo e a moda volve aparecer en Betanzos, ao xeito clásico, máis ou menos un cento 

de anos despois no sepulcro de "Clara Sanches", muller de Afonso de Carvallido, aquel "mer

cador'' e "alcaide de hermandad" da última guerra irmandifla. 

Resulta curioso que o sepulcro de Sancha Rodríguez tivese tanto eco e durante moita 

tempo na metade occidental de Galicia. Era a imaxe e o símbolo da poderosa muller medie

val, que copiaron abertamente as burguesas. A família deste tempo descansaba máis sobre 
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a idea da solidariedade, que se derivaba dos Jazos de sangue á maneira xermánica, que 
sobre a autoridade incontestada do pai (pater famílias) como fora propio de Roma. Agora 
ben, ao reimplantarse progresivamente o Dereito Romano no renacemento, a idea da famí
lia cambiará e a muller pasará a estar máis sometida, tanto aos pais como ao esposo, a todos 
os níveis . Por isa, encanto entramos no século XVI, e sobre todo despois de Carlos V, a nece
sidade dos sepulcros monumentais, especialmente no caso das mulleres, parece desapare
cer case por completo e só quedan, aquí e acolá, algunhas excepcións, a título de revivais, 

para confirmar que os códigos sociais da Baixa Idade Media desapareceran ou, mellor, se 
hibernaran para revivir de vez en cando, sobre todo no século romántico e historicista por 
excelencia, o XIX. 

Conclusións 

En liflas xerais, tanto nos homes como nas mulleres, o que podemos chamar moda burgue
sa galega deriva, en distintos graos, da dos grandes seõores (os nobres}, da dos reis e raíõas 
e da dos seus persoeiros da administración. Non obstante, a tradución destes modelos a 
Galicia fíxose en clave de sobriedade. Non temos aquí o exceso e a ostentación doutros luga
res da Península e de Europa. Pouco que ver, polo tanto, coa denuncia que no 14 77 facía o 
confesor da raíõa Isabel, frei Hernando de Tulavera, en relación co que el ve no contorno dos 
reis: "Acontece fallecer y esceder en el vestir vistiendo en demasiada quantidad en una vez, 

quando alguna persona, varón o muger, viste juntamente demasiadas vestiduras, o en el 
número de ellas, o en el tamaflo, o en las longuras. Como quando alguno trae juntamente 
jubón, sayo y balandrán o zamarro, y capuz o manto, bonete y sombrero, y guantes de 
nutria ... Y cresce la demasía quando es más luengo y más complido de lo necesario y de lo 
que razonablemente bastaría"15

. 

É o que nos din as mellores imaxes con que contamos: as dos sepulcros. Pero debe 
quedar ben claro que a burguesía que así se visualiza é un grupo poderoso e, por conse
guinte, pequeno, exclusivo: notarias, médicos, xurados, grandes comerciantes ... ; persoas 
que se poden permitir mirar máis arriba, cara á nobreza. O resto da xente das nosas vilas 
e cidades haina que seguir buscando nas tebras. 
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O cambio de rumbo do comercio marítimo 
na Baixa Idade Media 

Elisa Ferreira Priegue 

o último cuarto do século XIV a Galicia marítima dá unha das grandes viraxes 
da súa historia, e emprende o rumbo cara á integración nos procesos económi
cos xerais, secuela da crise baixomedieval. 

Non debemos entender isto como un feito negativo: o que estaba a suceder era un 
fenómeno común a outras rexións marítimas, especialmente do mundo atlántico, que se 

pode definir como unha "emerxencia das economías rexionais" fronte a un comercio ante
rior baseado nuns grandes polos mercantís limitados e centrados no comercio de luxo. 

A alteración dos condicionamentos mercantís -barcos máis eficaces e baratos, deman
da de artigos básicos e modestos por uns consumidores de base socioeconómica cada vez 

máis ampla- impulsou a entrada no comercio a longa dist?ncia de mercancías antes pouco 
rendibles de mover, demasiado modestas para que o seu prezo en destino absorbese os altos 
custos do transporte no período anterior. As especias, sedas, peles de luxo, panos de valor, sen 
desaparecer das rutas, pasan a un segundo plano ante a circulación masiva de panos corren
tes, viflo ordinario, sal, peixe, coiros, madeira, cereais, etc. É a grande oportunidade de todas 
as rexións marítimas e os seus traspaíses, que producían estes artigos desde antigo pero non 
podían colocalos no mercado. É o momento dos salineiros, salgadoiros, tratantes de gando e 

· de madeira, viflateiros, e outros comerciantes e artesáns. 
O que pasa en Galicia é, polo tanto, parte dun fenómeno de máis amplo alcance 

que se vai vivir en todo o ámbito marítimo de Occidente, cos seus trazas propios, polo que 
respecta ao espazo atlántico. Imos teimar aquí nestas novas, sen intentar abarcar unha 
visión completa das antigas lifias, produtos e rutas, que se manteflen en paralelo coas 
novas tendencias. 

A crise baixomedieval e as súas repercusións 

A nova concepción do transporte mar1timo e a modernización da flota mercante galega 

A escaseza de artigos de primeira necesidade, sobre todo alimentarias, nos primeiros 
anos posteriores á Gran Peste fixo necesario, como ben sabemos, romper os esquemas 
mercantís tradicionais e, na procura de solucións de urxencia nun primeiro momento, pór 
as canles palas que discorre outro tipo de comercio: un comercio que non ten como obxec
tivo transportar pouco, luxoso e caro, senón moita, de consumo masivo e barato, e, malia 

todo, ás veces moi lonxe. Mercancías delicadas como o gran, o sal, etc., que necesitan ser 



transportadas a longa distancia a cuberto dos golpes de mar, e mercadorias de baixo 
prezo final que non soportan uns fretes moi elevados. Cómpre reducir gastos de transpor

te, e vaise actuar principalmente sobre os barcos. 
A pequena revolución tecnolóxica que apuntaba xa desde comezos do século XIV 

contribuirá á difusión, desde o mundo atlántico, e ao longo dos séculos XIV e XV, de buques 

áxiles e baratos, con innovacións como o temón de codaste, fronte ao venerable sistema dos 
temóns laterais; un velame máis sofisticado, que culmina na combinación de velas cuadras 

e de coitelo; e un desefio cada vez máis hidrodinámico dos cascos. Isto dálle ao buque maior 
axilidade de manobra e menos dependencia dos ventos por popa ou través; nunha palabra, 

as viaxes poden facerse máis curtas e con menos tempos mor-

tos . Gafian terreo os tipos dun ou dúas pontes, cuxa falta se 
sentia especialmente no espazo mediterráneo. Baixo estas 
cubertas as mercadorias van mellor protexidas, especialmen

te as que se cargan a granel, permitindo desprazar a longas 
distancias e con mar groso produtos baratos e vulnerables á 
auga como o trigo e o sal. A intensificación deste tipo de trá

fico e o número crecente de transportistas de mediana e 

pequena envergadura van impofier un buque mercante 
tamén de tamafio medio-pequeno, áxil de cargar e descargar 
-isto significa estadias máis breves nos portos- e de pouco 

calado, que permite o acceso a moitos máis portos menores .. 
O corolario disto é que as tripulacións tamén se reducen, polo 

que os custos se abaratan. 
En Galicia prodúcese unha renovación profunda da 

flota a partir do último cuarto do século XIV. Podemos atopar 
ainda barcos de modelo anticuado con dous temóns, cocas 
que aqui aparecen xa na súa fase terminal; pero a vida media 

dun barco medieval, a diferenza dos posteriores, é curta, e o 

seu custo de construción non é prohibitivo. Isto permite unha 
rotación áxil da flota galega, que se fai incorporando continua
mente tipos e modelos non só máis avanzados, senón moi 

estandarizados. Unha gama limitada deles, case todos -agás 
a carabela, de demostrada orixe portuguesa-, correspónde
lles aos máis correntes de orixe gascoa, usados no Golfo de 

Biscaia e no Canal da Mancha. Neste sentido, nada de orixinal; nin sequera nas embarca

cións menores se detectan achegas rexionais. Non sabemos como chegaron ata os armado
res galegos os primeiros modelos; probablemente comprados de segunda man. Pero o feito 

é que se constrúen moi cedo nos portos de Galicia, e mesmo se venden no estranxeiro. 

A expansión salineira e o comercio galego de salgadoiros 

Galicia nunca tivo unha produción salineira que cubrise as súas necesidades. Desde moi 
pronto estivo cl(l.ra a necesidade de importar sal. Primeiro como unha mercancía máis, pero 

a partir de 1338, o Ordenamento de Alfolíes convertiaa nun monopolio real, que se impor

taba e despachaba ao público a través duns estancos, os alfolíes. Malia que habia moitas 

Portada do Hospital do 
Espírito Santo, Noia 
(A Coruiia); actualmente 
no edificio do Concello 
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Modelo de nao "Santa 
Ma ría''. Rafael Monleón, 
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Madrid 
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salinas no interior de León e Castela, para Galicia temos que pensar sempre nunha impor
tación por mar, tradicionalmente desde o norte de Portugal e desde a rexión de Saintonge; 
unha importación aleatoria, sempre suxeita aos altibaixos da meteoroloxía e das relacións 
de Castela cos seus vecifíos portugueses, franceses e ingleses continentais. 

Un cambio radical introduciuse co chamado "boom do sal", un relanzamento orien
tado cara á produción masiva e ao tráfico internacional das salinas bretoas de Guérande e 
a baía de Bourgneuf, así como das portuguesas de Aveiro e Setúbal. Isto iniciou unha etapa 
de excelentes relacións políticas e mercantís entre o ducado de Bretafía e a Marisma de 
Castela -na que Galicia será o principal consumidor-, á parte de entrar nunha dinámica 

As novas rutas do Sw-

de mercados complementarios: os bre
tóns, amais de levar o sal aos portos 
galegos, comprarán grandes cantidades 
de vifío. Esta boa relación durará todo o 
que dure o estado ducal bretón, e empe
zará a se deteriorar coa anexión deste a 
Francia. Con esta última e Portugal as 
relacións serán máis inestables, e o 
abastecemento nas zonas salineiras 
novas e tradicionais moito máis irregu

lar. Cando saímos da Idade Media, moi
tas destas antigas relacións rompen, 
pero para ese momento cóntase xa a 
maiores co sal da baía de Cádiz. 

Esta dispofíibilidade practicamen
te sen restricións vai axudar a lanzar a 
industria e comercio de salgadoiros, que 
vai abrir os portos galegos, sobre todo os 

das Rías Baixas, aos mercados de 
Andalucía e do Mediterráneo occidental. 

A demanda de peixe en conserva -en aceite, seco pero sobre todo salgado- era moi 
forte no Mediterráneo, pobre en pesca. Desde o último cuarto do século XIV desprazában
se ata os portos pesqueiros portugueses os antepasados afastados deses "fomentadores" 
cataláns do século XVIII, comprábanlles as súas capturas aos pescadores, procesábanas, 
envasábanas e enviábanas aos portos da Coroa de Aragón. É unha etapa que vai durar 
pouco porque os propios portugueses, xunto cos galegos, que frecuentan os seus portos e 

cofíecen a situación, van tomar a iniciativa de se facer co mercado e transportar eles mes
mos o pescado ao Mediterráneo. Parece fóra de dúbida que as primeiras viaxes galegas se 
fixeron no inverno de 1379-1380, e desde ese momento foron unha constante regular, agás 
algúns breves lapsos causados por guerras, conflitos fiscais e ocasionais crises da sardifía 
nos portos de orixe. 'Il'as a importantísima escala de Sevilla, e a de Cartaxena, os primeiros 
portos nos que se introducen son Valencia, Mallorca e Barcelona; despois pasarán a Xénova, 
Marsella, Pisa, Civitavecchia -para abastecer Roma-, Nápoles e os principais portos sicilia-



nos. Trátase dun tráfico estacionai, de inverno, con cifras de exportación importantes -nos 

casos que cofíecemos-, e unha flota cuxos patróns logo das últimas descargas, cara á pri

mavera, redondean os seus ingresos e dedican os seus navíos ao transporte nesas mesmas 
augas e a retornos rendibles en dirección aos portos atlánticos. 

A hora das Rías Baixas: prosp eridade e poboam en to costeir o 

Os portos das Rías Baixas -Pontevedra, Noia, Muros, Padrón- de sefíorío do arcebis
po de Santiago, e o reguengo de Baiona, malia teren estatuto do que hoxe chamaríamos 

"porto internacional'', mantivéranse nunhas cotas de movemento moi baixas para o tráfico 

xeral; a súa baza consistía en algo que pesaba pouco na balanza: o pescado, ese pescado 

que a partir dalgunha data entre 1375 e 1380 foi a base do seu comercio de salgadoiros. 
Constitúense poderosas confrarías de mareantes; constrúese unha flota de altura numero
sa e áxil, continuamente actualizada, nos portos principais; ademais asistimos a unha pro

liferación de poboamento intercalar no litoral das rías, pequenos portos pesqueiros de fun
dación sefíorial, suxeitos en cada ría ao porto dominante, que canaliza todas as actividades 

comerciais e transportistas, pero moitas dos cales, ao ritmo do seu crecemento, terán ambi
cións urbanas; algúns faranas realidade: Vigo, Cangas, Marín, Vilanova de Arousa, Rianxo, 
A Pobra do Deán ... 

A crise bordelesa e a entrada do vüí.o galego nos mercados atlánticos 

Outra lifí.a comercial que se verá alterada pala Peste Negra e na que Galicia logrará intra-. 
ducirse é a do vifí.o, esta vez en augas do Golfo de Biscaia e do Canal da Mancha. Fronte á 

demanda de vifíos de importación de calidade e prezas máis populares alzábase o práctico 
monopolio dos vifíos exportados desde Bordeos, cuxa principal saída estaba en Inglaterra, 

pero que tamén vendían en Flandres e mais noutras partes. Secundábanos os vifí.os de 
Anjou, saídos pala Rochelle. 

Mural las de Monterrea l, 
Ba iona (Pontevedra) 
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Real Cédula dos Reis 
Ca tólicos pola que se 

regula a venda de peixe 
fresco na Coruiia, 1485. 

Arquivo Históri co 
Municipal da Coruii a 

(cal. nº 14) 

Rea l Cédula dos Reis 
Ca tólicos pola que se 
exime os mareantes e 

mariiieiros da Coruria de 
pagar dezmos, 1490. 

Arquivo Históri co 
Municipa l da Coruiia 

(ca l. nº 15) 

174 

A mortaldade deixou sen cultivar os vi:õedos bordelés e anxevino durante tres 
anos. Cando se recuperaron, outras das novas "economias rexionais emerxentes" e 
menos tocadas pala peste anticipáranselles pala man e competían vantaxosamente coa 
súa produción, ben introducidas nos importantes mercados inglês, flamengo e bretón. 
Da costa cantábrica a principal é Galicia, que inicia o movemento baseándose na reven
da de vi:õos comprados no interior; isto durará o que tarden en producir os seus novos 
vifledos plantados preto dos portos do Norte -desde A Coru:õa ata Ribadeo- co único e 
declarado fin de producir vi:õo exportable . Este vi:õo non se selecciona pala súa calidade, 
senón pala súa proximidade a un porto de mar, o que simplifica e abarata o transporte. 

Prodúcese unha importante expansión do vi:õedo 
nas Rías Baixas cos mesmos criterios, e de cara a 
ter unha mercadoría de intercambio coas impor
tacións bretoas de sal e de efectos navais. 
Respecto dos Ribeiros de Avia e de Mino, malia se 
atopar máis ao interior, van ter unha activa comu
nicación por terra cos principais portos; así, esta
blécese algo que para a economía urbana da 
Galicia medieval é atípico: uns autênticos eixes 
comerciais de Ourense e Ribadavia cos portos, 
fundamentados con convenios de intercambio e 
abastecemento exclusivos. 

A peregrinación por mar e as importacións de 
panos ingleses 

De novo a crise baixomedieval, esta vez nas súas 
manifestacións relixiosas, vaille imprimir dinamis
mo ao porto coru:õés, e vai ser un paliativo para as 
súas conflitivas relacións con Inglaterra. As pere
grinacións colectivas por mar, fronte ás individuais 

por terra, que lle imprimiron carácter ao Camiflo 
Francês, son agora moi frecuentes . A esta verten

te popular e masificada da peregrinación únense os peregrinos ao estilo tradicional con 

dificultades para ir por terra debido ao longo cami:õo polo territorio francês, en guerra 
endémica . Escandinavos e hanseáticos, bretóns e franceses acoden ao porto que monopo-
liza, desde hai tempo, estes desembarcas: A Corufla. Pero son sobre todo os ingleses os 
que acoden masivamente, malia o case continuo estado de guerra coa Coroa de Castela. 
O transporte de peregrinos convértese nun negocio lucrativo para os armadores e patróns 

dos numerosos portos do sur de Inglaterra desde os anos 60 do século XIV, non soamente 
palas pasaxes que lles cobran a estes peregrinos, que tamén comercian abertamente, 

senón tamén porque as licenzas e salvocondutos que levan permítenlles continuar uns 
intercambios -panos ingleses contra viflo galego- nos que ambas as partes están moi inte
resadas . As cifras de movemento que temos son moi elevadas, e esta corrente -amais dou
tras viaxes de galegos aos portos ingleses- canaliza o grosa do seu comercio ata a fin das 
peregrinacións inglesas. 
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A continuidade das vellas lifias 
En paralelo coas novas correntes de tráfico discorren as tradicionais desde que Galicia se aso
mou ao mundo marítimo do golfo de Biscaia en busca dos artigos manufacturados de que 
carecia e que lle resultaban máis accesibles importados por mar. Os panos ingleses, flamen
gos e do norte de Francia foron e seguen sendo a mercancía dominante. Ademais, segundo 
se vai elevando o nível de civilización material e de poder adquisitivo nos centros urbanos, a 
gama de mercancías amplíase enormemente: roupa confeccionada, accesorios do vestido, 
utensílios finos de todo tipo, especias, efectos navais, etc., adquiridos nese gran bazar de 
Occidente que é Bruxas, e secundariamente en Londres, Southampton, Plyrnouth -en 
Inglaterra-, Harfleur e Rouen -en Normandia-, que non só lle dan saída á produción de 
panos francesa, senón tamén á variada artesanía de luxo de París; e Nantes, visitado tamén 
no contexto das rutas do sal e das viaxes de transporte. Este comercio está caracterizado polo 
peso das importacións galegas, mal compensadas coas mercancías máis básicas e modestas 
que achegan a estas prazas, e que teflen que ser redondeadas con difJ.eiro en efectivo. 

A distribución de todos estes produtos ao longo da fachada cantábrica da Coroa de 
Castela vai ser outro capítulo importante protagonizado á vez por galegos e biscaíflos: o pes
cado e o vifJ.o galegos contra o ferro de Biscaia e os panos, así como outros artigos estran
xeiros traídos por vascos e cántabros. 

Os portos galegos no século XV 

O sistema de portos privilexiados 

A configuración do litoral galego trouxa consigo unha característica organización do urbanismo 
costeiro: o porto de fondo de ria, que monopoliza e canaliza todas as actividades mercantis da 
mesma e exerce unha relación de domínio sobre os portos menores. A isto superpónselle un sis
tema de privilexios de "carga e descarga" de cara ao tráfico estranxeiro, sistema establecido xa 
de moí antigo; a estes privilexios vanse aferrar os portos tradicionais, un en cada ría, a ser posi
ble, e compartindo augas nos casos de Noia e Muros, e da CorufJ.a-Betanzos-Pontedeume. Hai 
que apresurarse a dicir que as cargas e descargas clandestinas noutros portos estaban á orde 
do dia, e eran unha continua fonte de conflitos entre eles e cos axentes fiscais. A nómina oficial 
destes "portos", os únicos que tifJ.an dereito a abrirse ao tráfico exterior, era reducida; a real, 
ainda máis, pois lirnitábase a Ribadeo, Viveiro, A CorufJ.a, Muros, Noia, Pontevedra e Baiona, os 
únicos cuxas flotas tiflan presenza significativa en augas estranxeiras. Á hora de recibir tráfico 
de fóra, a escala galega por excelencia, o auténtico porto internacional era A CorufJ.a, onde toca
ban todas as grandes rutas entre o Atlántico e o Mediterráneo. 

Unha era de conflitos 

Baixo o signo da guerra 
Os patróns e mercadores galegos van ter que desenvolver a súa actividade nunhas augas 
inseguras e violentas, teatro da Guerra dos Cen Anos e da súa onda expansiva. O estado de 
guerra vai ser endémico con Inglaterra e Portugal, dous mercados importantes que se van 



manter a pesar de todo: treguas frecuentes, salvocondutos colectivos e individuais, bandei
ras de conveniencia, asaltos finxidos para cubrir un transbordo de mercancías en alta mar; 

no caso inglés, a peregrinación, que non decae en tempo de guerra, autoriza, dentro dos 
seus salvocondutos, un comercio razoable. Á marxe das relacións entre os estados, existe 

interese por parte dos mercadores de ambas partes por que o comercio siga. 
Non obstante, a violencia e a inseguridade van ser habituais, non só cos países belixe

rantes senón tamén en episodios de crise con Flandres, Francia, a Hansa; actividade corsaria 
e represalias políticas e mercantís van desanimar moitas veces aos galegos a saír á mar. O 

paliativo, cada vez máis utilizado nestas novas linas fortes do pescado e o vino, vai ser contra

tar transportistas neutrais, frecuentemente dos 
Países Baixos ou dos portos hanseáticos. 

Tumpouco no Mediterráneo, malia a súa 

condición de neutrais, van estar a cuberto des
tes ataques cando actúan como transportistas 
entre países en guerra, e sofren represalias e 

arrestas, a veces por corsarios casteláns ao ser

vizo da potencia inimiga. A principias do século 
XVI súmase outro factor de risco: a presenza da 
piratería berberisca, que vai frear visiblemente 

as viaxes estacionais con pescado. 

O fondo irmandifio 

O comercio galego medieval máis característico 

era de base urbana e fortemente orientado cara 
ás rutas marítimas. O estamento senorial -reli

xioso e laico- non acostumaba a comercializar 
directamente os excedentes das súas terras, o 

tráfico estaba en mans de intermediarias, veci
nos das cidades e das vilas marineiras e frontei

rizas. Este era o denominador común dun 

grupo que tina unha composición social moi heteroxénea. 
En efecto, entre os mercadores, armadores e patróns de barco atopamos cabaleiros, 

escudeiros -unha fidalguía urbana moi aburguesada- e veemas do pobo, de moi diversos niveis 
de fortuna . Tumén con homes de mar -marifieiros- e o sector acomodado dos pescadores agre-

miados -mareantes-. Personaxes conecidos de todos estes grupos aparecerán implicados no 
movemento irmandiiio, alzados contra os senores galegos en busca de liberdade de acción e 
de xestión nas súas vilas, seguridade nos caminos, freo ás exaccións e á fiscalidade arbitraria. 

As loitas intestinas da xente de mar 

Rivalidade entre portos. Pala captación do tráfico e dos ingresos fiscais derivados 
dei. É unha loita que se vai empenar dentro de cada ría entre o porto privilexiado -que 
perde condicións de navegabilidade e movemento- e outros novos e puxantes que xorden 

cara á súa boca, con capacidade, seguridade e augas profundas, e que compiten vantaxo
samente con eles, obtendo finalmente o estatuto urbano e o privilexio de carga e descarga. 

Protocolo do Hospital do 
Santo Espíritu de Noia, 
1440-1 598. Arquivo 
Históri co Universitari o, 
Santiago de Composte la 
(cat. nº 122) 
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Cá li z do procurador 
Gómez Fernández. 
Obradoiro castelán 

[Burgos (?)J, último terzo 
do século XV. Rea l Basíli ca 

pa rroquial de Santa María a 
Maior de Pontevedra 
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Rivalidade entre as vilas marifíeíras e os seus 

arrabaldes pesqueiros. Estes últimos adquiren gran des
envolvemento en vilas como Pontevedra, A Corufía, 
Muros. Os seus vecifíos, considerados uns cidadáns de 

segunda, a efectos de participación no goberno concellei
ro, e rnarxinados do tráfico xeral, adquiren considerable 

capacidade mercantil e armadora, e convértense en cen
tros comerciais paralelos, en competencia coa vila. 

A Ioita polos caladoiros. O despegue da pesca e 
dos salgadoiros vai levar a unha gran presión sobre os 

recursos pesqueiros. Os pescadores organizanse en con
frarias: aínda que alegan ser de antigüidade inmerno

rial, a maioria delas arrancan do último cuarto do sécu
lo XIV Primeiro loitase por expulsar das súas praias aos 

pescadores de fóra de Galicia que vifían tradicionalmen

te faenando nas súas augas. A contenda seguirá entre 

os portos pesqueiros dentro de cada ría ou da vecifía, 

por limites e caladoiros, e culminará tendo como mazá 
da discordia, xa nos albores da Idade Moderna, os pro

pios métodos de captura: novas artes de pesca, non 
observar dias de descanso, rexeite á presenza dos bale

eiras -tamén forasteiros- que perturba as súas activida
des e, segundo afirman, fai fuxir a pesca. Esa pesca 

-pescada, sardiõa, congro- é a base do comercio gale

go de exportación ao Mediterrâneo. 
Tras esta apertada síntese, e ao chegar ao sécu

lo XVI e ao albor convencional da Idade Moderna, non 

podemos dicir que se vaian ver grandes cambias, 

sequera a media prazo. En Galicia, corno nas outras 

rexións da Europa marítima, a nova era comezara na 
segunda metade do século XIV e prolongaríase ata a 

segunda metade do XVI. 
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O comercio da cerámica valenciana 
nas rutas do Atlántico Norte 

Jaume Coll Conesa 

As louzas valencianas "de Maliqua" e a súa dispersión mediterránea 

fabricación de louza decorada valenciana non está testemuõada documental

mente ata a segunda década do século XIV Con todo, xa en 1319 se consignan 

entre os bens do cidadán Miquel Lloret escudelas e mais trincheiras turolenses e 
malagueõos, "viginti quin [que in] ter parabsides et tallatorios p * * 1 * terre maleche, et turo

lii" 1• É difícil saber se o documento, con esas mencións, se refire ás louzas importadas ou a 

producións locais, porque adoito se denominaba louza de Málaga á dourada, pola reputa

ción das producidas naquela cidade, xa mencionada por Ibn Said (1240); por outra banda, 

non sabemos se a mención a Teruel se empregou pola decoración en verde de cobre e vio

leta de manganeso, típica de ali. 
Todas estas dúbidas resólvense na documentación datada a partir de 1325, na que 

xa aparecen oleiros de Manises, entre eles algúns apelidados al-Murcí, fabricantes de "opus 

albe et picte" ou "terre picte consimilis operi Maleche". En 1326 xa se menciona a louza 
dourada como produto fabricado polos oleiros de Manises, "opus aureum et album", e 

tamén que é similar á malagueõa, "terre picte Manizes consimilis operis Maleche"2
• 

O inicio desas producións en Manises foi un asunto moí debatido, e Olivar Daydí e 

Llubià3 suxeriron que a instalación de oleiros "malikíes" puido producírse logo de que Pedro 
Bo"il I, sefior de Manises, fose enviado como embaixador ao reino nazarí durante o sitio de 

Almería, entre 1309 e 1310. Desde entón, é probable que se asentaran oleiros que cofiecí

an a cobizada técnica da louza dourada, pero a documentación mercantil conservada, en 

referencia a Manises, menciona só os cántaros en expedientes anteriores ás datas indica

das, un de 1317 e outro de 1319. Por estes e outros documentos de Paterna, de 1285, 1317 
e 1320, sabemos que tanto esta cidade como Manises eran centros fabricantes de contedo

res cerámicos utilizados para exportar excedentes de aceite e vifio. 

Sobre a corrente comercial xerada por eses produtos e a base artesanal oleira arti

culouse posteriormente o corriercio de bens de valor engadido, como os tecidos ou a louza 

decorada e, especialmente, a dourada. López Elum destacou neste sentido o feito significa

tivo da presenza de mercadores c:!e Narbona e Mallorca, ligados ademais ao comercio téx

til nos contratos de 132 5 e 1326. 

A conquista de Sardeõa, en 1326, marcou sen dúbida o inicio da expansión das lou

zas douradas de Manises cara ao Mediterrárieo. De feito, louzas douradas valencianas dos 



grupos máis antigos incrustáronse nas fachadas de Santa Susana en Busachi ou en San 
Antonio de Orosei (Sardefía)4

• En pouco tempo, xenoveses especialmente, toscanos e vene

cianos convertéronse nos seus distribuidores, tanto no Mediterráneo coma no Atlántico, 

garantindo así o seu éxito comercial. Esta difusión comezouse a producir desde datas moi 
temperás, se xulgamos a documentación escrita que cofíecemos, segundo manifesta o 

marco cronolóxico da utilización dos pratos e escudelas de Manises de louza dourada nas 
fachadas ou campanís italianos como apliques decorativos5, con exemplos tan antigos como 

os de Santa Maria Novella, en Marti-Pisa (ca. 1332), e de Sant'Ambrogio Nuovo a Varazze 
(c. 1338-1350). É tamén incuestionable que estas louzas de Manises nos momentos iniciais 

seguían as rutas marcadas previamente pola louza dourada nazarí de Málaga . Tanto a súa 
morfoloxía como o seu apelativo "obra de Málaga" suxiren que se difundiron como un ben 
de substitución6

, debido se cadra á falta de capacidade produtiva dos obradoiros malague

fíos, granadinos e almerienses, ou polo bloqueo comercial que padecían. 

As primeiras louzas douradas valencianas, copia case literal do nazarí de tamafío 
menor, non pasaban de ser pequenos obxectos que amosaban o prodíxio de posuír decoracións 
que brillaban como o metal. Xa no século XIII, os fornos nazarís eran capaces de fabricar, polo 

que parece, os grandes vasos áulicos da Alhambra. Cara a mediados do xrv; os oleiros mudé
xares valencianos enfrontaron· o reto de acadar esta calidade en obxectos de maior tamafío, xa 

que era sumamente difícil conseguir, polos métodos empíricos da época, unha superfície uni
forme en brillo e cor nunha peza grande. Os vasos da Alhambra ou as placas cerámicas de 
Yusufill superaban o metro de altura, polo que requirían que o forno tivese.unha cámara de 

cocción dabondo ampla, e iso implicaba dificultades de control uniforme da atmosfera e a tem

peratura para conseguir unha mesma cor e punto de cocción do dourado entre a boca e a base. 

Escude la az ul e dourada de 
estil o malaguefi o clásico 
con rosa octopétala, séc ul o 
XV. Museo Nacional de 
Cerâmica y Artes Suntua ri as 
"Gonzá lez Martí", Va lencia 
(cat. nº 58) 
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Candil con temas en azul 
con decoración complexa 

xeométri ca, século XV. 
Museo Nacional de 

Cerámica y Artes Suntuarias 
"Gonzá lez M artí", Valencia 

(cat. nº 61) 
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Lonxe do virtuosismo malagueflo, Manises consiguiu as súas obras cúspide, algo 

medíocres, cara a mediados do século XV, con pratos de máis de 50 cm de diámetro e 

xerros, candeeiros ou outras pezas de similar altura, aínda que nunca chegaron a superar 
os produtos dirixidos á realeza dos fornos nazarís. A pesar disto, as louzas douradas valen

cianas foron moí recoflecidas e cobizadas en toda Europa. A súa denominación comercial 
dependía do lugar e contexto de utilización; era coflecida a xa comentada apelación de 

"obra de Málica", aínda que non se empregaba sempre co significado de louza dourada . De 
feito, a reputada obra fina de Manises era denominada polos propios oleiros como "obra de 

Málaga" e os seus mestres intitulábanse "mestres de obra de Malequa'', malia seren "vehins 

dei loch de Manizes", como recolle un documento de 1405, e mesmo do lugar de Paterna. 
Tumén se chamou "obra de Manises'', ou "Mayólica" ou "de Majorica" -derivado con toda 

probabilidade do seu transporte a través de Mallorca como xa destacou Van de Put-. 

Mallorca, como centro redistribuidor de grande importancia no comercio mediterráneo7
, foi 

a orixe do mito da maiólica; así se chamaba a louza chegada a Italia en viaxes con escala 

nesta ilia, como pode verse en documentos do pisano Giovanni di Bernardi da Uzzano, onde 

se retire que en 1442 "taglieri, scodelle, o simile di Majorica", ou no memorial de contas do 
rei René de Anjou, que rexistra en 1447 a débeda a Jacobo de Passi "pour trois platz de 

terre de Mailloreque, 1 florin six gros" . 

O certo é que as louzas de Manises chegaron polas rutas mediterráneas ata Baalbek, 
Damasco, Thagha, Hama, Raqqa, Mileto, Estambul e Fustatª; tamén foron moi frecuentes 

en Francia, con estudos de resumo realizados por M. Démians-d'Archimbaud e L. Vallauri9 

e de F. Amigues 10
, e Italia, países onde unha extensa bibliografia atopa sínteses de 

Francovich e Gelichi11 para A Toscana, de Berti e Tongiorgi para Pisa, e de Nepoti12 para a 

zona adriática presentados no coloquio da cerámica medieval no Mediterráneo occidental 

de Toledo, celebrado en 1981 . Tumén se atopan esporadicamente en Austria e na costa de 

Croacia, segundo sinalou T. Bradara. 

Antes de centrármonos no tema da difusión atlántica que acadan estas producións, 
cómpre facer referencia aos foros permanentes de debate que ten a divulgación mediterrá

nea desas louzas; por unha banda os congresos da cerámica medieval no Mediterráneo 

occidental, convocados pola Association Internationale pour l'Etude des Céramiques 

Mediévales en Mediterranée, con sede en Aix-en-Provence, e o Convegno Internazionale 
della Ceramica de Albisola, organizado polo Centro Ligure per la Storia della Cen;i.mica e 

acollido polo Museo del Priamar de Savona. 

O comercio da cerámica valenciana na fachada atlántica europea 

A cerámica valenciana acadou unha distribución comercial considerable no norte europeo, 

que pode rastrexarse a través de varias fontes como a iconografia existente, a documenta

ción dos rexistros portuarios e inventarios, e os achados arqueolóxicos. 
Con todo, respecto das fontes arqueolóxicas cómpre destacar que as primeiras siste

matizacións sobre os achados desa área se deben a Hurst' 3
. Nos seus traballos, inicialmente, 

a partir do atopado en Inglaterra organizou as louzas en varios grupos que son de interese 
aquí, por procedencia e por valor cronolóxico. Un primeiro grupo foi denominado Early 
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Andalusian Lustreware ou andaluz temperán, que incluía as louzas malaguefias antigas do 

século XIV; o segundo foi chamado Late Andalusian or Early Valencian Lustreware, o anda

luz tardío ou valenciano temperán, cuxa chegada se supón que se produciu cara á segunda 

metade do XIV ou inicios do XV; o Mature Valencian Lustreware ou valenciano maduro 

abarcaba as producións valencianas do século XV, especialmente desde 1425. Nun estudo 

posterior, coo Neal 14
, introduciu un cuarto grupo, a louza dourada valenciana tardía ou Late 

Valencian Lustreware, que incluía as series do último cuarto do século XV e principios do 

XVI. Esa seriación levaba implícita a idea de que as importacións de louza ibérica decora
da, e especialmente dourada, se iniciaron desde focos nazarís que foron posteriormente 

substituídos polos obradoiros valencianos. 
Hoxe poden facerse algunhas matizacións a esta meritoria clasificación, xa que, se 

ben é certo que as louzas andalusís foron as primeiras en chegar aos seus destinos norte

europeos, existen producións valencianas desde 1325 que foron importadas e que non 
aparecían na sistematización de Hurst. Ademais, ese grupo temperán de Valencia ten un 

desenvolvemento cronolóxico que non se axusta á proposta de Hurst, segundo os estudos 

que hoxe cofíecemos' 5
. 

Durante un tempo a súa clasificación foi útil e clarificadora, pero hoxe en día resulta 

máis oportuna unha maior precisión que tefia en conta as sistematizacións desenvolvidas na 

zona de orixe. Por iso, actualizaremos a seriación das louzas estanníferas valencianas deco

radas de cuberta branca, as chamadas maiólicas, segundo os grupos e cronoloxías que hoxe 
manexamos en relación cos talleres de orixe -Manises e Paterna- e que presentamos breve

mente a seguir: 

No século XIV recofiécense louzas decoradas en verde e negro coo tres estilos: clá

sico ou de debuxos detallados de carácter epigráfico, heráldico, antropomorfo ou zoomorfo; 

o segundo é o evolucionado, que presenta motivos máis estilizados, xeralmente xeométri

cos ou vexetais; e, por último, o esquemático, coo decoracións de temas radiais moi sinxe
los'6. A súa evolución sucédese durante esta centuria cunha tendencia á simplificación, xa 

que desde mediados de século non semella perdurar o primeiro estilo. 

Na louza dourada existe un primeiro grupo chamado de estilo malaguefío primitivo, 

cunha serie decorada só coo reflexo metálico e outra que incorpora xa o cobalto ou "safra", 

mencionado por primeira vez na documentación local en 1333. Crese que ambos aparece

ron nas orixes da produción e están adoito asociados a contextos como a guerra de Mallorca 

de Pedro III, de 1343, ou a Morte Negra, de 1348. 
Por outra banda, están a louza valenciana dourada de estilo malaguefio evoluciona

do e a de estilo Pula, moi similares entre si; só se diferencian por algúns temas propios e o 

uso duo azul pálido e dourado amarelado nas primeiras, fronte ao cobalto subidÕ e doura
do máis avermellado característico das segundas. Destas derivaron as louzas clásicas tamén 

chamadas de estilo malaguefio ou persa17
• 

Prodúcense, así mesmo, louzas coo decoración azul de cobalto que se agrupan en 

varias series decorativas: estilo malaguefio coo composición radial e un azul pálido, moi 

pouco frecuente; azul simple, coo motivos tamén radiais e un azul marino denso cuxa pro

dución maioritaria se rexistra no século XV; a louza dourada complexa coo bandas de 

temas xeometrizados, tamén desta centuria; e o mesmo a de tema figurativo gótico. Unha 

última serie moi popular foi a esquemática, coo sinxelos debuxos estilizados'ª. 



As louzas douradas chamadas clásicas, do século XV, agrupáronse polos elementos 
decorativos que presentan19

, seguindo a sistematización e cronoloxía propostas por Albert 

Van de Put xa en 1904 e 1911, que foron completadas e seguidas por todos os autores ata 
o de agora -series da "coroa", "brionia''., "flores ou círculos de puntos", "follas !azo", "hedra", 

"Ave Maria", etc. - . Por manter as propostas presentadas, os estudosos da súa comercializa
ción organizarémolas nos grupos Mature Valencian Lustreware - valenciano maduro- , do 

que distinguiremos dúas subseries cronolóxicas, grosso modo 1400-1450 e 1450-14 75, e o 
Late valencian Lustreware - valenciano tardio- , que inclúe as posteriores a 14 75. 

Na táboa I ofrécese un resumo e aproximación cuantitativa das cerámicas localizadas 
na bibliografia manexada, que permite facer unha avaliación da importancia relativa do volu

me de louzas valencianas comercializadas, segundo as súas series e o destino que acadaron. 

Irlanda e Gran Bretana 

A via atlántica, seguida palas rutas que distribuían as louzas valencianas, confírmase con 
achados en Portugal - Mértola, Lisboa, Porto- , en Madeira2º -Funchal- , en Galicia, en 
Cantabria - San Vicente de la Barquera- e no País Vasco. 

En relación coa súa difusión británica, Childs21 abordou a cuestión das relacións polí

ticas e institucionais entre Inglaterra e Espafí.a, que atravesaron por períodos tensos que 
dificultaban os contactos comerciais e por outros de franca alianza que os facilitaban. Os 

comerciantes, con todo, salvaban as posibles disputas con acordos, salvocondutos ou 
mediante vias alternativas a través de intermediarias flamengos, portugueses ou xenove

ses, polo que non é doado comprobar a directa ·asociación entre os períodos de tensión e a 
ausencia de importacións. Si resulta evidente que cando as circunstancias o facilitaron exis

tiu unha maior probabilidade de arribada destes produtos. 
Segundo Childs, durante os séculos XIII e XIV case todas as cerámicas espafí.olas che

gaban aos portos británicos grazas aos xenoveses, e de certo que non é ata a fin do XV cando 
se confirmaron os contactos directos entre estes e os do sur peninsular ibérico. Os espafí.ois 

recalaban nos portos de Southampton, Sandwich, Winchlesea, Bristol e Londres22
, e na súa 

ruta cara ao norte, na Rochele, Nantes ou Harfleur. Hurst23 indica, ademais, que as maiores 

entradas de louzas ibéricas se realizaban por Southampton e Londres, e en menor medida por 

Sandwich e Stonar, puntos de escala nas rutas xenovesas cara a Bruxas que evitaban o ascen
so do Támesis. Cómpre sinalar a especial relevancia dos navios vascos que portaban bens 
locais e mesmo do sur peninsular, así como as viaxes doutros barcos cataláns, ainda que moita 

máis escasos; distinguir entre estes e os valencianos é naturalmente difícil, agás se se especi
fica o porto de orixe. Desde Barcelona ou Mallorca levábase vifí.o, aceite de oliva, xabón, figos, 
resinas e tinguiduras de cochinilla, azafrán e arroz; de Valencia tifí.an unha fama especial as 

súas améndoas, o azucre e unha gran variedade de especias. Childs constata, por outra parte, 

a existencia en 1433 dun cargamento procedente de Barcelona, de Ramón Amat, que levaba, 
ademais, un centenar de copas de louza, probablemente valencianas, valoradas en 5 xilíns24

• 

Non resulta doado recofí.ecer a presenza das cerámicas nos rexistros mercantis, xa 

que a principal fonte informativa son os das aduanas que diminúen intermitentemente 
ao longo do tempo . Durante a primeira metade do XIV redúcese o seu valor documental, 
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Bote azul decorado co 
tema "da castaiia", século 

XV. Museo Nacional de 
Cerárnica y Artes Suntuarias 
"Gonzá lez Martí", Va lencia 

(ca t. nº 60) 
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xa que só se impofíen as taxas aduaneiras para os bens traídos por estranxeiros, ainda 
que as louzas e cerámicas chegaban na súa maior parte a través destes; subsisten ade
mais escasos documentos detallados e inclúen poucas referencias á cerámica25

; por exem
plo, só o 41 % dos navios rexistrados por aduanas no século XIV levaban cerámicas, e 
ainda que desde a segunda metade do XIV as mencións se incrementaron, ainda son 
insuficientes para un tratamento estatístico rigoroso. Era común que as louzas hispánicas 
viaxaran como bens de luxo a carón de especias, sedas e louzas de Málaga ou Mallorca26

• 

Por outra banda, este comercio poderia carecer de contactos directos, xa que chegou pro
bablemente a través de Xénova21

; con todo, esta afirmación pode matizarse xa que é ben 
cofíecida a extensa rede que mantiveron os xenoveses nas costas mediterráneas penin
sulares unidas ás cidades levantinas e andaluzas, polo que a súa difusión puido, de certo, 
ser directa, ainda que manexada por eles. 

Ainda sabendo que os rexistros aduaneiros son unha fonte incompleta, a informa
ción que nos proporcionan non é, con todo, .rexeitable. A primeira mención da importación 
de cerámicas procede de Southampton, en 1289, e por ela sabemos que a raífía Leonor de 
Castela, casada con Eduardo I, mandou a Gundisalvo Martin comprar corenta e dous pra
tos ou escudelas -scutelli-, dez salseiras -salsarii- e catro xerras de cerámica "alie terrene 
extranei coloris". Outra mención de 1303 recolle que Domingo de Subist comprou en 
Sandwich pratos e xerras de "terre de malyk" por 30 s. En 1342 rexistrouse o arresto do 
navio Santa Maria de Barcelona, portador de cinco xerras de louza "cannes plen' de vascis 
figuli" , por tratar co inimigo francés2ª. Destas tres, as dúas primeiras é probable que se refe
r isen a louza nazarí e só a última á posible chegada de louzas valencianas. Outras mencións 
posteriores semellan ser máis claras, como a concernente a Antonio Calfate, que descargou 
do George e Katherine de Xénova cinco ducias de "pottes de malec' depict". Moitas outras 
noticias que se refiren a cuncas, vasos ou alas son máis incertas; por exemplo, é frecuente 
o apelativo "ola de Malik" -1438-39, 1442, 1448- para designar pezas procedentes, segun
do se di, de Xénova, "ollarum terrenarum de Jeen". Tumén chegaban louzas espafíolas 
desde os Países Baixos, como vemos consignado na noticia de 1429 referida ao buque de 
John Cockesson, de onde se descargaron sesenta ducias de "ollarum de malik' vacuarum". 
Cuantificar o volume real destas entradas a través dos rexistros é difícil, mais Childs reali
za unha estimación das unidades chegadas por ano baseándose nalgúns casos como o de 
Southampton, onde en 1432-33 foi rexistrado un total de 574 vasos cerámicos de todos os 
tipos -vaixela ou contedores- descargados por navios xenoveses, e destes, polo menos, 252 
eran de tipo "malaguefío'', é dicir, decorados ou de certa calidade; segundo os rexistros de 
Londres de 1429, ás 720 xerras de Málaga baldeiras vidas de Flandres, uníanse 192 traí
das por navios italianos. En 1445 chegaron, polo menos, 669 vasos, 521 alas e 142 pratos, 
e en 1465-66, unhas 250 olas29

• Naturalmente, esas cantidades son inmensas comparadas 

co volume total do material arqueolóxico recuperado. A. Gutiérrez recompilou algunhas 
mencións da chegada de louzas espafíolas dos séculos XIV e XV, que, con todo, aparecen 
consignadas sempre como de Malyk ou de Jeen30

• 

Analizando xa as fontes arqueolóxicas, atopamos unha primeira etapa con importa
cións nazarís. Estas louzas douradas tardoandalusís, probablemente procedentes de 
Málaga, recofíécense palas súas especiais decoracións e morfoloxías, así como palas súas 
pastas, con inclusións de xistos que percibimos como pequenas pintas rectangulares de cor 
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gris. É probable que chegara unha cantidade de pezas certamente abundante desde a 

segunda metade do XIII ata 1320 no caso das máis antigas; ainda que seguen a vir duran
te o resto do século XIV e no XV, a presenza do azul de cobalto na decoración dalgunhas fai 

pensar que poidan ser da segunda metade do XIV31
• Existe un numeroso conxunto de varia

da tipoloxia desas importacións en Inglaterra32 -Londres, Southampton e Stonar, 
Winchester, Lesnes Abbey (Kent), Dublin, Micheldever (Hampshire), Weoley Castle 

(Birmingham), Coventry, Hadleigh Castle (Essex), Old Bolingbroke Castle (Lincolnshire) e 
Denny Abbey (Cambridgeshire). 

Verbo das louzas valencianas do século XIV, Hurst indica que hai escasos achados 

de louzas decoradas en verde e negro, arredor dunha ducia, mais de tan diminutas 

dimensións que se fai difícil recofí.ecer a súa orixe, polo que foron catalogados como 

exemplos de procedencia mediterránea33
• Esta constatación é interesante xa que mani

festa a temperá chegada de produtos valencianos, con seguridade anterior a 1350; data

ción que se ve reafirmada pala recente identificación nos conxuntos británicos de louzas 
douradas de estilo malaguefí.o. 

En efecto, Londres deparou achados de louza dourada valenciana temperá de tipo 

malaguefí.o34
, dispersos en dez localidades onde se atoparon tamén pezas do estilo Pula, 

desde Midlands, East Anglia e Lincolnshire, cara ao norte, acadando Northumberland, e 

no oeste, chegando a Dublín35
; en Bristol, documéntanse en Temple St., Westbury 

College, Tower Lane e St. Bartholomew's Hospital36
; Gutiérrez37

, na súa aproximación a 
Wessex, indica que algunhas pezas do estilo Pula foron atopadas en Poole, Southampton 

e Winchester. 

Un prato de Deansway (Worcester) aparece decorado cunha lacería central formada 

por unha estrela de oito brazos inscrita noutra que presenta dous cadrados, todo rodeado 

por unha tupida sebqa de palmetas con roleo dobre na base, que se constrúe sobre a esti

lización dunha flor de !is. Tanto a súa calidade como a decoración indican que pode ter unha 
orixe valenciana e datarse no século XIV38

• De feito, pezas semellantes publicadas por 

Mesquida39 foron atopadas en Paterna na olería 1 da rúa Huertas. Todo parece indicar que 

pertencen ao grupo de louza valenciana malaguefí.a dourada evolucionada, xa da segunda 

metade do século XIV, dado que o grupo non se atopa entre os restos do casario de Torre 
Bofilla despoboado en 1448-145840

• Existen outros fragmentos do lugar de similar orixe e 

cronoloxia, que presentan concomitancias co grupo Pula. Para Ray a chegada destas pezas 

debe relacionarse co crecemento comercial de Worcester polo tráfico de las e roupas acon
tecido entre finais do século XIV e inicias do XV. 

O prato atopado en Pithay (Bristol)" é tamén relevante; decórase coa árbore da 

vida, flanqueada por dous cervos sobre cartelas de alafias; segundo Mesquida pode rela

cionarse, ademais, cos obradoiros de Paterna da rúa Huertas42 e con pezas de Manises, 

como xa indicou o propio Hurst. 

Allan' 3 non identifica en Exeter nin en Plymouth achados de louza dourada valencia

na do estilo malaguefí.o nin do século XIV, ainda que si rexistra a chegada de aceite de pro

cedencia valenciana nos seus orixinais contedores cerámicos. 

As producións do XV agrúpanse en Inglaterra no conxunto da louza dourada valen

ciana madura. Os investigadores consideraron que entre 1400 e 14 75 acadan a súa maior 

difusión, cun pico cara a 145044
• De feito parece ser, á vista da nosa táboa I e tendo en 



conta non só os achados ingleses senón os globais, que o 

máximo número de importacións se concentra no 

primeiro terzo de século, no que atopamos as 
series típicas da etapa chamada século XV 

Maduro I. Neste momento, a coroa de 
Aragón dominaba a produción de lou
zas de luxo no Mediterráneo occi

dental e os seus produtos alcanza-
ron gran difusión e prestixio, o 

que coincide ademais coa súa 

maior distribución na vertente 
atlántica continental que 
chega ata o Báltico. Máis de 

cen localidades presentan 
achados de louzas valencia-
nas en Gran BretafJ.a e 

Irlanda . Hurst45 afirma que, 

dado que as maiores entra-

das de louzas ibéricas se rea
lizaban por Southampton e 

Londres, a súa dispersión é 
ampla nesas zonas, rara en 

Sussex e máis abundante en 

Kent. A súa presenza foi tamén 

reducida en East Anglia e, malia 
seren puntos con numerosas importa

cións, en Boston e Lincoln, máis arriba; 
esta pauta reprodúcese con maior intensida-

de en Yorkshire. Cara ao norte, chega moi 

pouca a Scarborough e Hull . Allan46 considera que é 
relativamente abundante a louza valenciana clásica ato

pada en Exeter e Plymouth, malia a estrita normativa sobre os 

refugallos urbanos que obrigaba a se desfacer deles fora das poboacións, polo que estes 
achados pofJ.en de manifesto a relativa importancia do seu comercio, non só nos principais 

portos senón nos seus interlands inmediatos. Esas louzas góticas mantivéronse durante 
longo tempo, xa que se atopan en depósitos do século XVI e mesmo do XVII, unha mos

tra máis do aprecio do que gozaron. 
Gutiérrez47

, na súa aproximación aos achados de Wessex, indica que se atoparon 
seis exemplares de louza azul clásica en localidades de Southampton; presentan decora

ción de palmetas radiais, e hai tarros, decorados coa castafla, procedentes de Trowbridge 
e Winchester. A importación de louza dourada do século XV aumentou considerablemen
te, segundo nos indican os achados e constatan Brown•0 e Gutiérrez, con preto de 80 
pezas decoradas con "brionia", "flores-Jazo", "fieitas", "cardas", "rosas góticas", "hedra", 

etc., sobre formas maioritarias de escudelas, seguidas de pratos, xerros e, finalmente, 

Prato azul e dourado con 
decoración de hedra e 
heráldico con torre 
ameada, século XV. Museo 
Nac ional de Cerámica y 
Artes Suntuarias "Gonzá lez 
Martí", Valenc ia (cat. nº 57) 
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Cunca co tema ela 
"brionia" e epigráfico IHS, 

1426-14 75. Museo 

Nacional ele Cerámica y 
Artes Suntuari as "González 
1\1\artí", Va lencia (na páxina 

seguinte detalle co 
epigráfico 11-1 5) (cat. nº 64) 
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poucos tarros, e co achado excepcional dun testo. Tamén se localizan en Southampton 

pezas de "obra aspra", seguramente contedores de vifio ou aceite, polo menos un cánta

ro e un balde de Paterna49
• Un prato excepcional, con decoración de "atauriques carno

sos", procede de Woollen Hall. 

Pola contra, os azulexos de orixe valenciana chegados a Inglaterra son escasos e só 
se cofiece azulexado emblemático cun "L" procedente de Dartford5º. 

Os investigadores ingleses sitúan cara a 14 75 as importacións do grupo de louza 
dourada valenciana tardía. Segundo Hursts1

, reduciuse a calidade das louzas ao aumentar 

enormemente a súa produción. A pesar diso, chama a atención a escasísima dispersión e a 

rareza das importacións do último cuarto do século XV, con apenas 20 localidades docu
mentadas nas Ilas Británicas e Irlanda, precisamente nun momento no que as relacións 

entre a Coroa de Espafia e a británica eran supostamente favorables; no reinado de 

Henrique VII produciuse a alianza co enlace entre o príncipe de Gales, Arturo, e Catarina 
de Aragón, que foi renovada ao enviuvar esta, en 1502, e casar en 1509 co seu cuíi.ado 

Henrique VIII52
• 

En Londres e Exeter hai escasos achados de louzas tardías que poden datarse tamén 

cara a principias do XVI. En Wessex53
, está documentada a relativa abundancia de pratos, 

así como de escudelas, que presentan os típicos motivos das series platerescas ou ourives 

de finde século como os "milanos", as "solfas" e as "floriíi.as''. En Southampton hai, pola súa 

vez, algunhas pezas de decoración xeométrica tardía, con retículas e puntos54, e xerros de 

dourado clásico indeterminable. 





Prato con solfas e 
pseudoepigráfi co surge 

domine, século XVI. Museo 
Nacional de Cerâmica y 

Artes Suntuari as "González 
Martí", Va lencia (cal. nº 59) 
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Norte de Francia, Países Baixos. Bélxica e Holanda 

As importacións de louza valenciana empezaron 
tamén antes de 1350 nos Países Baixos, 

cando chegaba maioritariamente cos 
xenoveses, mais cómpre ter en conta 

que o consulat deis catalans constitu
íuse en Bruxas en 1330, e que máis 

tarde, xa en 1428, o fixo o 
Consulado da Nación Espafíola55

, 

recofíecido por Filipe o Bo. En 
1455 dividiuse en dous, o de 
Castela -do que se conserva 
documentación datada entre 
1428 e 1776- e o de Biscaia . 
En 1482, nas revoltas contra 
Maximiliano de Austria, 

trasladáronse durante tres 
anos a Anveres, abandona
ron Bruxas novamente entre 
1487 e 1492, e regresaron 

logo tras a pacificación. 
As mencións escritas á 

louza valenciana non son numero
sas e atópanse, por exemplo, na 

ordenanza de Bruxas de 1441 na que 
se exime o pago de dereitos de depósito 

da "vaisselle de terre appelé en flamenc 
valenschwerck" . O inventario de Jacques 

Coeur, de 1453, menciona, por outra banda, "cinc 

platz et cinq pots de terre, ouvragie de Valence ... ". Os 
inventarias de Carlos o Temerario, de 1467, ou de René de Anjou 

inclúen tamén mencións semellantes56
• A diferenza dos rexistros ingleses, estes documen

tos recofíecen a procedencia valenciana. 
Como probas da relevancia dese contacto, establecido aquí directamente coa rea

leza a diferenza de Inglaterra, existen, ademais, os inventarias e outros escritos dos 
duques de Borgofía, as louzas douradas coas súas armas, e representacións pictóricas 

como o tríptico Portinari de Hugo Van Der Goes -ca. 14 78-, conservado nos Uffizi de 
Florencia, ou o codexdo mestre de Bruxas ou Gante de Maria de Borgofía -1477-1490-, 
na Bodleian Library de Oxford57

• No libra da Bodleian observamos pezas de louza doura
da e azul cos motivos de "orla de peces'', "alafias", "palmetas malaguefías'', "pirixel" ou 

"brionia" e epigráficos IHS xunto cun tarro e unha escudela de folia de hedra miúda e 

unha posible escudela con epigráfico humanístico "surge domine", asociadas aos pratos 

do estilo ourive con temas de "solfa" e "encaixes". Filipe o Bo mandou a Castela en 1428 



a André de Tourlongeon, un nobre borgofión, a pedir a man da filia do rei Xoán II, ainda 

que, finalmente, estableceu contrato matrimonial con Isabel de Portugal, o dia seis de 

xaneiro de 1429. Disque visitou Valencia e adquiriu louzas que se importaron por Sluis 
en 1441; dous pratos dourados heráldicos, portadores do seu escudo -sabemos que é 

anterior a 1430 porque non presenta o Toisón de Ouro-, permítennos axustar a súa data

ción: o primeiro é un grande ourifial do Museo Lázaro Galdiano que leva motivos persas 
-"alafias", "pifias", etc.- e o segundo representa "flores de puntos"58 -Londres, Wallace 

Collection-; esta decoración é antiga entre as do século XV, xa que se reproduce nos pra
tos e escudelas da predela da Santa Cea de Solsona e atópase, segundo Pascual y Martí59

, 

en contextos arqueolóxicos anteriores a 1413 -Balaguer, castelo dos Urgell-. Outro 
prato heráldico leva o emblema do delfín Luís, nacido en 1423, e incorpora o escudo de 

Francia de Carlos VII -1422-1461-. Van de Put considera que as armas de Borgofia que 
amosa permiten datalo entre 1430, cando o duque de Borgofia adaptou o "écu complet" 

antes de contraer matrimonio con Isabel de Portugal, e 1470, data da súa morte. B. 
Martínez Caviró60 suxire datalo logo do tratado de Arrás en 1435 ou despois de 1440, 

cando o delfín se enfrontou ao seu pai no movemento da Preguería e se refuxiou nos 

domínios holandeses do duque Filipe de Borgofia en 1456, polo que debe datarse entre 

ese momento e a morte do seu pai . Outra peza de importancia, segundo Van de Put, é o 

tarro co escudo do conde de Zelanda61
, conservado no Musée des Hospices Civils de 

Bruxas, condado incorporado aos domínios de Borgofia en 1433. A súa heráldica amosa 

un león emerxendo das armas, correspondente ao motto "Luctro et emergo" que repre
senta a continua loita das terras de Holanda co mar. O seu fondo cóbrese coa "folia de 

hedra", polo que enlaza co tarro pintado na Adoración dos pastores do tríptico Portinari . 

Outras pinturas flamengas amosan elementos cerámicos claramente valencianos, como 

o Cordeiro Místico de Jan Van Eyck, de 1436, onde poden verse azulexos, o retablo de 
san Nicolao do Mestre da Lenda de Santa Lucía -ca. 1486-1493-, no que un prato dou

rado con retículas e un tarro azul gótico do último cuarto do século XV asoman no estan

te dun armaria. 
Os testemuiios arqueolóxicos manifestan grandes conxuntos de louza valenciana en 

Sluis e Damme, portos de Bruxas (Bélxica), e a súa presenza nunhas cincuenta localidades 

entre as que destacan Anveres, Bruxas, Damme, Dendermonde, Gante, Herzele, Koksijde, 
Koolkerke, Malines, Melle, Nieuwpoort, Oostekerke-bij-Brugge, Raversijde, Schendelbeke e 

Steenhulffel62
• A súa distribución facíana maioritariamente os xenoveses, logo de facer 

escala en Southampton e Londres. 
As importacións andaluzas de louza dourada, aínda que son frecuentes en Inglaterra, 

non o son moita nos Países Baixos. De feito, atopáronse xerros en Amsterdam e Schleswig 
Holstein, así como cinco exemplares na costa frisia63

, pero non parecen penetrar no Báltico. Os. 

estudosos Hurts e Neal pasan por alto a presenza de louza dourada valenciana do estilo mala

guefio primitivo, da primeira metade do século xrv, polo menos entre os achados de Sluis64
. 

Hurst rexistra o achado de louzas do grupo Late Andalusian or Early Valencian 

Lustreware, que debemos considerar a cabalo entre os séculos XIV e XV, nas localidades de 
Haarlem, A Haia, Middleburg; Reimerswaal, Rotterdam e Sluis; esta información complé

tase cos achados arqueolóxicos de vinte e cinco localidades máis en Holanda e seis en 

Bélxica, reportadas ata 198265
• 
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Vanderberghe documenta como do século XV a decoración da "brionia" e outras lou
zas douradas de Manises en Amsterdam, Delft, Dordrecht, Middleburg, Rotterdam, 
Schiedam, Sluis, Leeuwarden, Zierikzee, Den Haag, Groninggen, Deventer66

• Hurst67
, pala 

súa banda, indica, no tocante ás louzas azuis singularmente de Paterna, que se atopan esca
samente no norte de Europa, un tarro en Sluis e poucos fragmentos en Bélxica. 

Hurst e Neal propofien que a maioría das importacións valencianas pertencen ao 
segundo e terceiro cuarto do XV, pero, con todo, Vanderberghe destaca que os achados de 
Rotterdam son anteriores a 1421 e case un terzo das importacións pertencen a series típi

cas dos primeiros trinta anos do século, o cal encaixa coa curiosidade demostrada por Filipe 
o Bo palas louzas valencianas. 

Entre as louzas da primeira metade do XV documentáronse pezas con decoración de 
"coroas" en Oud Krabbendijke, Groningen e, especialmente, en Sluis; outras con inscrición 
góticas do grupo "Ave María" en Mervede, Sluis, Mechelen e Oud Krabbendijke; "Flores de 
puntos", datadas pala súa representación na predela da Santa Cea de Solsona, son frecuen
tes en Sluis, Mechelen e Oud Krabbendijke; louzas cos típicos "trifolios" do primeiro cuarto 
de século abundan en Sluis. 

No chamado período maduro II dáse unha diminución cuantitativa, o que pode indi
car unha certa redución das importacións que, con todo, é menos acentuada que no caso 
de Gran Bretafia e Irlanda. Os pratos con "brionias" son numerosos e distribúense en Sluis, 
Mechelen e Damme, e outros con "medias laranxas" en Sluis e Damme. Atópanse pezas de 
figura gótica en Sluis e Mechelen, e con "fieitas" así mesmo en Sluis, e hai por último nume
rosos achados coa "hedra" bicroma de folias esgrafiadas en Leeuwarden, Sluis, Damme, e 

Antwerpen, singularmente relacionados coa cantidade de representacións figurativas dos 
grandes pintores que mencionamos. 

No tocante ás i~portacións posteriores a 14 75, atopamos unha clara redución en 
comparación co mercado británico, o que indica unha rápida substitución das louzas valen
cianas palas italianas ou se cadra palas imitacións locais destas. Hai escudelas con decora
ción de "folias de cardo" en Mechelen e Tolsende, pezas con motivos xeométricos tardíos en 
Damme e Delft, "hedra" tardía de debuxo miúdo en Leeuwarden, e poucas louzas de estilo 
plateresco con "solfas", "milanos", etc. en Groningen e Sluis. 

Os achados de louzas douradas hispánicas nas zonas francesas fronteirizas con 
Bélxica son escasos e só se produciron en Lille -louza dourada clásica-, e un único exem
plar tanto en París -bafios de Cluny- coma en Dieppe68

, a diferenza da ampla difusión que 
acadaron na costa mediterránea. 

Alemaíia e o Báltico 

A fundación de Lübeck como capital e centro da Liga Hanseática en 1158 foi crucial para o 

seu éxito comercial, porque se constituíu en núcleo estratéxico no extremo oeste do Báltico. 
Lübeck conectaba con Hamburgo por vía terrestre, xa que nos primeiros séculos as posibi
lidades de navegación non permitían rodear Xutlandia. Seguindo o modelo de Lübeck, os 

mercadores alemáns fundaron Rostock, Stralsund, Danzing e Riga. A Hansa conseguiu o 
monopolio do comercio entre o Báltico e o resto de Europa xa no século XIII, e a mediados 



da seguinte centuria creara unha organización política de inmenso poder69
, que tina sedes 

en Londres, Bergen e Novgorod, e ademais factorías comerciais en Hull, Boston, Great 
Yarmouth e Lynn, así como liberdade de comercio en Bruxas, Novgorod e Bergen. Esta últi

ma cidade permitiulle dominar ese mercado noruegués entre os séculos XIV e XV, pero 
ingleses e mais flamengos tentaron romper o seu monopolio. De feito, na fin do XIV as 
melloras nos navios e as técnicas de navegación permitiron xa rodear Xutlandia e penetrar 

directamente por mar no Báltico, sorteando o paso terrestre. O único escollo na ruta era xa 
o estreito entre Escania e Sjaelland, evitado a miúdo con salvocondutos. Un logro máis do 

comercio británico foi a fundación dunha colonia mercante en Danzing permitida polo 

Umlandsfahrt a finais do século XIV, único punto con contacto comercial con Inglaterra 
durante boa parte do xv10

• 

Non existe moita documentación sobre o esplendor hanseático e só un artigo de 

Hurst71 se centra na descrición dos achados das louzas valencianas en Lübeck. A serie máis 

antiga documentada é o estilo Pula, o que indica que o seu comercio se encadra na segun
da metade do XIV, sen poder precisar. 

O atopado en Lübeck é certamente escaso e inclúe louzas con "trifolias" de principias 
do XV, pratos coa "brionia", louza valenciana azul, "hedra" bicroma de mediados de século, 

e pezas con decoración plateresca. Relacionado co comercio da Liga en Alemafla só se 
coflecen un fragmento achado en Itzehoe xunto a Hamburgo72 e algúns outros en Colonia. 
Cara ao interior centroeuropeo constátanse achados no palacio de Buda (Hungría)73 e en 

Austria, onde quizais chegaron desde Italia ou o Adriático. 

A presenza de louzas valencianas no Báltico complétase con achados de Copenhague 

(Dinamarca), Lund (Suecia) e na costa oeste de Noruega en Bergen e Torndheim. 

A incipiente difusión cara a América relaciónase coas viaxes de Cristóbal Colón e o 
establecemento das primeiras colonias. En América, a louza dourada valenciana máis anti

ga procede da Vega Vieja (República Dominicana}, entre 1495 e 1562, onde se atopou un 
cruciforme floral azul dunha escudela co tema das "folias de cardo". En Juandolio 

(República Dominicana}, máis tarde de 1496, atopouse un fragmento de louza coa decora
ción da hedra miúda74

• Hai, con todo, outros elementos posteriores en Maurica (Venezuela). 

De todos os xeitos, non cabe pasar por alto o testemuflo de Fernández de Oviedo, quen rela
ta como os marifleiros romperon un prato de louza dourada para intercambiar cos nativos 

na viaxe de Colón de 149875
• En 1509, un cargamento con destino a Santo Domingo porta

ba nove caixas de louza de Valencia76
• 

Como conclusión, podemos sinalar que as louzas valencianas chegaron ao Atlántico 

como un ben de prestixio de difusión reducida, con moitas outros produtos de orixe medi
terránea do mesmo sentido. Polo que respecta á súa comercialización, destácase especial

mente o papel dos xenoveses, encargados dos contactos entre a Península Ibérica e Gran 
Bretafla, durante os séculos XIV e XV, e en menor medida dos flamengos e os hanseáticos, 

encargados das rutas do Báltico. 
Ese papel económico secundaria non rebaixa o sentido comercial que sempre tive

ron as louzas douradas valencianas como ben de valor engadido, e que se recalca pala súa 
rápida difusión desde 1325 ou 1326. As escudelas e pratos do estilo -malagueflo ·difundí

ronse case coa mesma rapidez no Mediterráneo ca en Gran Bretafla e Holanda xa cara a 
1330. Non hai probas da súa chegada antes de mediados do XIV ao Báltico, mais en 
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Lübeck atópanse louzas douradas do estilo Pula, que se fabricaron desde a década de 1330 
ata a finda centuria . Con todo, non parece que o comercio desas louzas actuase como ben 

de substitución das nazarís, que terían aberto o mercado desde as últimas décadas do XIII, 

senón que se introduciron de forma oportunista. No XV a situación foi diferente, xa que se 
presentan como louzas exóticas case exclusivas, especialmente nas tres primeiras décadas. 

Cara a mediados de século iníciase o seu declive, que permite manter, non obstante, o seu 

prestixio entre as dases dominantes, como evidencian as abondosas representacións ico

nográficas flamengas. Desde 14 75, con todo, cedéronlles terreo a outras louzas de orixe 

italiana ou ás súas imitacións locais e iso aconteceu de xeito diferente nos diversos merca
dos atlánticos, percibíndose máis nos Países Baixos ca en Gran Bretafí.a. Pouco despois de 

1492 abríronse as rutas americanas cara a Venezuela e La Espafí.ola a onde aínda viaxaron 

como ben de certa calidade, aínda que de consumo máis estendido entre a poboación que 
en momentos anteriores . 



Difusión das louzas valencianas no Atlántico' e o Báltico 
*Exclúense achados realizados en Espafla. 

Reconto parcial e realizado a partir de fontes arqueolóxicas cuantificables: 

Series, por arde cronolóxica 

1 

TOTAL 

1 

Destinos por arde de afastamento 

S. XIV 33 
LVVN Clásica 12 Reino Unido 
LV Turquesa 2 Reino Unido 
LVM Dourada 1 Holanda (Sluis) 
LVM Dourada e Azul 3 Irlanda, Reino Unido, Holanda 
LVM Dourada Evolucionada 2 Reino Unido, Holanda 
LVD Pula 13 Reino Unido. Holanda. Alemaiia (Lübeck) 
LVAS Malagueiio o 

Series, por arde cronolóxica 

1 

TOTAL 

1 

Destinos por arde de afastamento 

S. XV Maduro 1 ca. 1400/ 1450 118 

LVD Clásica Malagueiia 30 Portugal, Reino Unido, Bélxica, Holanda, 
Hungria 

LDVC Espirais/Para le las 5 Portugal. Reino Unido. Holanda 
LDV Circulas de Pumas 17 Portugal, Reino Unido, Bélxica, Holanda 
LDV Palmetas 1 Holanda 
LDVC Trifolias 26 Portugal, Reino Unido, Holanda, Alemai\a 

(Lübeck), Hungria 
LDVC Inscrición Gótica 16 Portugal. Reino Unido, Bélxica. Holanda, 

Alemaiia (Lübeck) 
LDVC Coroa 7 Holanda 
LVASimple 4 Reino Un ido 
LVA Complexa 5 Portugal, Holanda, Hungria 
LVA Esquemática 1 Bélxica 
LVA Gótica 6 Reino Unido, Bélxica, Alemaiia (Lübeck) 

Series, por arde cronolóxica 

1 

TOTAL 

1 

Destinos por arde de afastamento 

S. XV Maduro li 1450/ 75 48 

LDVC Brionia 29 Portugal, Reino Unido, Bélxica, Holanda, 
Alemaiia (Lübeck). Hungtia 

LDV Castaila 3 Hungria 
LDV Fieita/Flor Lazo 3 Portuga l, Holanda 
LDV Ataurique 1 Reino Unido 
LDVC Media Lara nxa 2 Bélxica, Holanda 
LDV Figura 5 Portugal, Reino Unido, Holanda 
LDV Hedra Grande 5 Reino Unido, Bélxica, Holanda, 

Alemai'la (Lübeck) 

Series, por arde cronolóxica 

1 

TOTAL 

1 

Destinos por arde de afastamento 

S. XV Tardío ~ost 1475 48 

LDV Hedra Thrdla 8 Portugal, Reino Unido, Bélxica. Holanda, Rep. 
Dominicana (Juandolio) 

LDV Xeométrica 18 Portugal, Reino Unido. Bélxica, Holanda, 
Hungria 

LDVC Cardo 5 Portugal, Reino Unido, Bélxica, Holanda 
LDVC Plateresco/Ourive 17 Portugal, Reino Unido, Bélxica, Holanda, 

Alemaiia 
LDVC Indeterminada 49 Portugal. Reino Unido. Bélxica, Holãnda, 

Alemaila, ademais de Dinamarca, 
Noruega. Suecia, Venezuela, Rep. Dominicana 

Abreviaturas 
LV: Louza Va lenciana 
LVM: Louza Valenciana 
de Estilo Malagueflo 
LDV: Louza Dourada 
Valenciana 
LVDC: Louza Va lenciana 
Dourada Clásica 
LVA: Louza Valenciana 
Azul 
LVVN: Louza Valenciana 
Verde Negra 
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Cerámicas de luxo na Galicia 
do século XV 

Vicente Caramés Moreira / M ª Luísa Castro / José Suárez Otero 

n dos feitos máis relevantes no ámbito doméstico galego do século XV foi, sen 
dúbida, a definitiva consolidación e xeneralización da posesión de vaixela de alta 

calidade e procedencia foránea, así como a súa incorporación ao mobiliario da 

casa; xeneralización que non significou, con todo, universalización, pois o acceso a este tipo 

de ben quedou reducido aos grupos sociais con máis poder adquisitivo, as dases altas, repre
sentadas pala nobreza, laica ou eclesiástica, ou a sectores da burguesia que vivia nos grandes 

centros urbanos galegos. Non podemos esquecer tampouco que esta chegada de cerámicas, 

má is aos salóns e á mesa que á cocifía, pois se trataba de vaixela de ostentación1
, foi máis fre

cuente alí onde existia máis receptividade cara aos cambias no gusto e nos costumes; de aí a 

súa case exclusividade no ámbito urbano, especialmente nos grandes centros da Galicia do 

momento, e a súa escaseza no marco rural, o que apenas está matizado pala súa presenza no 

ámbito sefl oria l, ben sexa nalgunhas residencias da nobreza laica ou nos grandes mosteiros. 
Cerámica como expresión de estatus, de riqueza, manifestada no ámbito doméstico 

·a carón doutras como mobles, teas ornamentais ou simples obxectos da vida cotiá, pero que 

adquiren pala súa elaboración e/ou adquisición unha relevancia especial. Todo isto en con-

· sonancia coa roupa que recubrirá e enfeitará os corpos dos seus posuidores; non resulta, 

daquela, estrafío que os motivos ornamentais tanto en formas coma en cores coincidan en 

soportes tan aparentemente diferentes como a cerámica, a vestimenta ou as teas ornamen

tais. Se as teas importadas de centros de produción afastados revisten os corpos, as vaixe

las de ca lidade e cunha procedencia similar axudarán a facer o mesmo co interior das 
casas, todo como exhibición de riqueza, así como de reivindicación de poder no ámbito 

social; unha linguaxe simbólica a través da cultura material manifestada nos tópicos cen
trais das relacións interpersoais; o marco doméstico ou o propio corpo como soportes 

dunha mensaxe simbólica, nun tempo en que ainda a mensaxe escrita se inscribe no 

ámbito da transmisión da memoria ou actúa como reflexo directo do poder, ou cando 

menos do status, e apenas no da comunicación social. 

* * * 

A documentación da que dispomos para afrontar o estudo da vaixela de luxo no 

século XV, tanto na súa caracterización material coma nas súas implicacións económicas e 

sociais, deriva ata o de agora exclusivamente da praxe arqueolóxica, xa que apenas existen 

referencias no ámbito documenta l e no artístico. Afortunadamente, o desenvolvemento das 



intervencións arqueolóxicas no contexto urbano galego provocou que cada vez máis adoi
to aparecesen cerámicas vidradas, louzas mudéxares ou cerámicas finas de procedencia 

europea. Casos como Santiago, Ourense ou Pontevedra veflen ofrecendo ao longo dos 
últimos anos unha importante e variada cantidade de exemplos de vaixelas de luxo, que, 
ademais, coa súa maior frecuencia en determinados espazos urbanos, por exemplo o con
torno da catedral en Santiago2, nos axudan a recompofler a topografia social destes cen

tros. Tamén as grandes vilas costeiras se suman a esta realidade, como Baiona, A Coruõa 

ou Viveiro, todas cun importante papel portuario e claves na recepción e redistribución 
deses produtos. 

Fóra do ámbito urbano, os traballos realizados en contextos sefloriais exprésannos 
unha situación máis matizada, pois se estas cerámicas son abundantes en castelos da enti
dade da Rocha Forte, en Santiago, ou o da Rocha Branca, en Padrón-ambos ligados ao arce
bispo de Santiago-, ou seguen presentes en casos como o da Lúa en Rianxo -na costa e non 

lonxe do contorno compostelán-, ou no castelo de Soutomaior -de novo preto da costa-, 

son, pala contra, escasas ou mesmo inexistentes en pequenas fortalezas sefloriais, aínda 
que sigan estando na Galicia costeira, como as torres de Padín (Teis, Vigo) ou a de Meira 
(Moaõa), ou ben en castelos de certa entidade mais da Galicia interior, por exemplo o de 

Arauxo, na Baixa Limia ourensá. Pouco coflecido é ata o de agora o ámbito dos grandes 

cenobios, aínda que traballos como os realizados en Acibeiro e a situación constatada nou

tras partes da Península Ibérica fannos sospeitar que nesas zonas as importacións de ole

rías foráneas eran de novo importantes. 
Lamentablemente, aínda que os casos e datas exhumados · son moitas e seguen a 

aparecer en cada nova intervención, o feito de que a maior parte deses traballos e achados 

non se publicasen, sumado á falta aínda, e salvo escasas excepcións, dunha praxe arqueo

lóxica aplicada aos tempos medievais galegos, fixo que o interese por estes materiais e 

rexistros arqueolóxicos fora ata o momento practicamente nulo. Así, estas páxinas consti

túen un primeiro achegamento de conxunto ao tema da vaixela de luxo no contexto baixo
medieval galego, pero tamén a primeira noticia publicada de moitas dos datas existentes 

ao respecto; unha condición contraditaria de presentación de exemplos concretos e sínte

ses que limitará as nosas posibilidades de amosar un cadro completo e preciso dun tema 
tan rico en manifestacións como interesante palas súas implicacións para o coflecemento 

histórico, tendo que extrapolar as consideracións obtidas do aínda escaso material coque 
dun xeito efectivo contamos, e que se reduce aos traballos realizados por nós mesmos, ao 
pouco xa publicado e ás noticias orais que algúns dos nosos colegas tiveron a xenerosidade 

de nos transmitir. 

* * * 

Antes de analizarmos estas producións, debemos polo menos bosquexar o circuíto 

comercial que as fai chegar a Galicia, tendo en conta a limitación que supón a escaseza de 
referencias documentais ao transporte ou á venda deste tipo de produtos, se ben a arqueo
loxía, aínda nos seus primeiros pasos respecto destes temas, si ofrece algúns datas. A clara 

presenza destas cerámicas nos portos e en contextos seõoriais ligados ao ámbito costeiro, 

ao tempo que a escaseza no interior do país, sinalan a un uso fundamental do transporte 
201 
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marítimo; feito comprensible se atendemos, ademais, á precariedade do transporte terres

tre na época. Máis contundentes resultan os escasos barcos documentados para este 
momento nas costas galegas, especialmente cando se trata3 de cargamentos destes produ

tos, que nos dan conta, tamén, doutro xeito de chegada desas cerámicas a Galicia, ainda 

que limitada na súa cantidade e posiblemente restrinxida aos contextos portuarios -por 
exemplo, o uso como vaixela de a bordo dalgunhas. 

Nos séculos XIII e XIV a costa galega pobóase de portos que axiõa han aparecer nas 
cartas de navegación. Así, na carta náutica de Gracioso Benincasa de Ancona4 de mediados 

do século XV, onde se resaltan en vermello os portos internacionais, aqueles que se distinguen 

por ter dereito de carga e descarga de mercadorias estranxeiras, atopamos con esta condición 

os portos galegos de Ribadeo, Viveiro, A Coruõa, Pontevedra e Baiona, en todos os cales, como 
expuxemos anteriormente, se constata a presenza de cerámicas importadas. Deste xeito, 

Galicia configúrase a nivel internacional dentro da gran Ruta de Fonente como importadora 
e distribuidora de panos nórdicos, e paso obrigado do comercio de luxo co Mediterráneo. 

Neste circuito de amplo alcance podemos incluir, por unha banda, a afluencia de cerámicas 

de procedencia norteeuropea, por outra, as olerias levantinas e en menor medida catalãs, e 

xa na transición ao século XVI -máis cara á primeira metade-, as maiólicas italianas. 

Nese contexto, os galegos especializaranse rapidamente no comercio de peixe, peles 

e madeira, variando as súas rutas en función das condicións de venda e cargando nos por

tos de destino mercadorías valiosas para a súa viaxe de retorno: sal, especias, panos, cerá
mica5, etc. Andalucía configurarase como un destino preferente dos mariõos galegos6

, ben 
sexa como porto de destino ou, simplemente, de recalada logo de visitar os portos italianos 

ou aragoneses. Por outro lado, tamén os andaluces visitan a miúdo os portos galegos no seu 

camifí.o cara a Flandres e Inglaterra, aos que hai que sumarlles o tráfico de cabotaxe no 

. Atlántico desde os portos andaluces ata o Cantábrico realizado pola numerosa frota vasca7
. 

Todos, posibles medias para a adquisición de louza mudéxar andaluza, cun predomínio moí 

acusado dos produtos sevillanos. 
Desde os núcleos portuarios -sobre todo A Coruõa, Baiona e Pontevedra- as merca

dorias de carácter suntuario reexpídense á cidade de Santiago, cita obrigada de todos os 

camiõos, centro relixioso e gran mercado; este será o centro nodal da redistribución interior 

do comercio de obxectos de luxo -panos, especias, cerámica, etc.-, sobre todo cara ao Leste, 

a través do eixe Santiago-Ourense", destinados a satisfacer as elites urbanas e rurais. O papel 

de Santiago tamén se veria reforzado por outra posible canle de acceso á importación de pro
dutos de calidade foráneos, como era a peregrinación e a súa, ás veces, ambígua relación co 

comercio. Moitas peregrinos eran comerciantes, e aproveitaban a peregrinación para exer

cer; ademais, as viaxes para traer peregrinos ofrecían a posibilidade de incorporar mercado

rias e realizar deste xeito un dobre negocio. Un exemplo disto último pode verse reflectido 

posiblemente no episodio, acontecido en 1440, do apresamento dun barco inglés -a nao 

Catarina- no porto da Coruõa. No requirimento de liberación e devolución do incautado que 

fai o cóengo de Santiago don Fernán Rodríguez de Padrón pódese ler: 

"Que o dito sefí.or Rej mandou ou mandase faser desde aqui endeante enas 

taes persoas et Romeus nen seus bees et cousas, por lo qual diseron que eles 

por rreuerencia et serviço do dito et porque seja garadado sobre ello o que he 
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justicia et dereito que mandauan et mandaron logo desembargar a dita bar
cha et mercadorias et todas suas cousas que de dentro dela uiinan et tragian 
et eso mismo mandaron logo entregar a o dito mestre certas coroas"9

. 

Fáltannos datas sobre os mecanismos da entrada e redistribución en Galicia destes 
produtos, pero como exemplo dunha das posibles fórmulas de acceso aos bens suntuarios 
que circulaban palas nosas costas temos algúns casos composteláns. Xa na fio do século 
XIV o arcebispo García Manrique escríbelle ao cóengo despenseiro Roi Gutierrez: 

"Fasemosuos saber que nos dixeeron que esta hua nao acerca de finisterra 
que trage muchos panos de oro ete de seda. Por que os mandamos que vaya
des logo alia et leuedes todolos dineros que tenedes de las capas et conprade 
dellos los mejores panos" 10

• 

Poucos anos despois, a principias do século XV, atopamos un caso semellante noutro 
documento compostelán. 1fátase agora da encarga que lle fai o Cabido compostelán de 
novo ao despenseiro capitular para a adquisición a comerciantes venecianos dalgunhas teas 
para usos litúrxicos: 

"Outrosy que comprou e pagou o dito juan fernandez ena primeiro camyflo 
que foi aas galeas de ueneja que estauan en magia, tres damasquins" ou "que 
gastou o dito juan fernandez en cinquo caminos que foy as galeas a ferro! et 
a mugia et a cee et a crufla, hua vez foi o maestre escola et outra vez lopo 
diaz et alfonso trosillos et despendeu en ydas e viindas" 11

• 

As rutas terrestres que conducían ás feiras de Zamora e Medina, outros dos posibles 
focos de procedencia cerámica a través das rutas do interior peninsular, eran aínda os res

tos dos antigos camiflos romanos e, polo xeral, non en bo estado de conservación; polo tanto 
o media terrestre non era doado para o transporte de mercadorías. Os malas camiflos eran 
unha constante, ao que cómpre sumarlle a inseguridade para as persoas, os impostos que 
gravaban o paso destas e de mercancías, amais de portádegos, pontádegos, barcaxes, etc. 
Aínda no século XVIII, a cerámica de Aveiro e de Prado, centros oleiros do norte de 
Portugal, distribuíase na súa maior parte en Galicia por vía marítima desde os portos de 
Aveiro e Viana do Castelo, respectivamente, mentres que o transporte mediante arrieiros 
se empregaba de maneira complementaria12

• 

As recuas de cabalas e mulas dos arrieiros galegos e maragatos se cadra eran o 
único media de transporte cara a Castela no século XV13

, pero cómpre ter en conta que 
tiflan dificultades para circular por estreitos pasos de montafla; a precariedade dos camiflos 
non facía desta viaxe a máis conveniente para un tipo de materiais de gran fraxilidade e de 
certo tamaflo, ao tempo que de elevado custo. Coo todo, non podemos perder de vista a 
existencia duo importante comercio desde Castela, cuxo reflexo na cerámica podería estar 

na presenza de cerámicas comúns de factura allea á olería galega, así como daquelas que 
presentan vidrados melados, ben totais, ben parciais, e que tampouco cabe adscribir ás 

producións locais desta época. No tocante á posible cerámica de calidade, serán sobre todo 



producións da província de Valladolid, con cantidades importantes de louza "bastarda", así 
denominada por seren copias de pezas sevillanas, de Talavera e aragonesas 1

• ; e debemos 

considerar como factible a presenza en Galicia de materiais cerámicos vidrados e esmalta
dos de procedencia valisoletana ao longo do século XV15

• Estas producións poden ofrecer 
certa confusión, pala similitude formal e decorativa, con outras coetáneas, como algunhas 

de procedencia sevillana16
. 

* * * 

O consumo de cerámicas importadas non comezou no século XV, senón que pode
mos rastrexar os seus precedentes polo menos nas dúas centurias precedentes. Pois, malia 

o aínda limitado cofíecemento da olería medieval en Galicia, empezamos a detectar a pre

senza de cerámicas foráneas polo menos desde finais do século XIII; aínda que non se pode 

descartar, tampouco, que este feito se produza en tempos anteriores e referido á presenza, 
aínda non contrastada arqueoloxicamente, de cerámicas hispanomusulmás, tal e como 

acontece en zonas limítrofes a Galicia . 
Algo que si é seguro, e en boa medida aparentemente paradoxal, é que serán pro

ducións do ámbito norteeuropeo, especialmente do surde Inglaterra e noroeste de Francia, 

as primeiras importacións rexistradas en contextos urbanos galegos e, en menor medida, 
en relación con algunha fortaleza rural. Trátase de cerámicas de morfoloxía variada, con 

predomínio das xerras, ás veces de boas dimensións, con pastas decantadas e boa cocción, 

que nada tefíen que ver coas producións locais, das que as diferencia ademais a presenza 
dunha cuberta exterior vidrada. Polo xeral, trátase de vidrados monocromos en verde, con 

aspecto apincarado, pero non faltan os melados e mesmo as pezas con decoración polícro
ma. Estas cerámicas presentan adoito unha heteroxénea decoración plástica que xoga coas 

súas formas, en ocasións, complexas, para dar uns resultados nos que claramente se ve 

unha preocupación estética que contrasta coa monotonía das producións locais; de aí o seu 

atractivo no contexto galego baixomedieval. 
A distribución hoxe cofíecida para as importacións norteeuropeas amosa unha forte 

presenza nos contextos arqueolóxicos composteláns, especialmente no contorno da cate

dral, ou naqueles relacionados coa mitra compostelá, como é o caso das fortalezas de torres 

de Oeste ou do castelo da Rocha Branca, en Padrón. Malia que aínda está por definir a súa 
lóxica incidencia nos ámbitos portuarios, existen algúns exemplos para A Corufía, Baiona 

ou Viveiro, mentres que a súa presenza decrece cara ao interior, onde ata o momento só 
constatamos en Ourense algunha escasa expresión dese tipo de olería. 

Ás cerámicas vidradas hailles que sumar, sobre todo cara a finais do século XV e 

cunha clara proxección no XVI, a presenza de producións en gres, procedentes de novo do 
noroeste de Francia e, se cadra, tamén da zona renana. Ata o de agora unicamente consta

tados con seguridade no marco urbano compostelán, exprésanse en forma de recipientes 
de t

1
amafíos medias, tipo xerra ou similar, pero tamén noutros de reducidas dimensións e 

elaboración moi coidada como, xa no tránsito entre os séculos XV e XVI, as copas dos olei
ros do Beauvaisis, na costa do Canal da Mancha, dentro da mencionada área xeográfica 
francesa e con ampla difusión no ámbito atlántico. O gres e as cerámicas vidradas europe
as conforman unha vaixela que en Galicia adquire un status especial, a cal, atendendo ás 
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formas dos seus componentes, semella destinada fundamentalmente ao servizo de mesa e 
a conter líquidos, ámbitos aos que outorgaría o exótico das súas formas, pero tamén as cali
dades que a súa boa fabricación e a presenza de cubertas vidradas lles concedían. 

* * * 

A presenza de louzas mudéxares en Galicia comeza a se detectar xa no século XIV; espe
cialmente a finais, expresadas fundamentalmente por producións de olerías levantinas. 'Itátase 
de cerámicas decoradas en azul procedentes dos oleiros de Paterna e das primeiras series de 

reflexo dourado da produción de Manises, 
como a "malaguena". Cómpre non descartar 
tampouco a posibilidade da presenza de pro
dutos de oleiros hispanomusulmáns tardíos, 
como os malaguenos que inspiraron esas pri
meiras series de Manises, mais trataríase en 

calquera caso dunha representación moi res
trinxida. Problemática resulta tamén a chega
da de produtos das olerías mouriscas arago
nesas, en particular de Teruel, de onde si 
sabemos que chegaron azulexos; así o demos
tra a interesante serie do século XV atopada 
no castelo da Rocha Branca, en Padrón. Esas 
producións estarían representadas por cerá
micas decoradas en verde e manganeso, para 
as que xa temos algún exemplo, sen descar

tarmos a existencia doutros non identificados. 
Pero de novo serían casos moi esporádicos, e 
non podemos determinar con seguridade a 
súa procedencia, dado que louzas con esa 

decoración foron características do ámbito 
valenciano e, en particular, de Paterna. 

É, con todo, no século XV cando constatamos o máximo apoxeo da presenza de lou
zas mudéxares no marco galego, co predominio case absoluto das producións levantinas xa 
referidas. Non nos imos deter aquí na orixe e evolución destes oleiros, pois remitimos ao 
apartado que sobre eles existe nesta mesma obra, onde ademais se recolle a ampla difu
sión que tiveron os seus produtos no século XV, o que permitirá contextualizar o caso gale
go ao que nos referiremos aquí. 'Itátase do componente máis amplo das louzas mudéxares 
na Galicia baixomedieval, e está presente en todos os contextos arqueolóxicos onde esta 
aparece. Esas condicións, unidas á súa fácil identificación, fixeron que fora a única que tiva 
xa algún eco na bibliografia arqueolóxica galega. 

O repertorio, sendo abundante, non destaca pala súa variedade. No formal predomi
nan de maneira destacada os pratos, escudelas e tarros, xeralmente de tamano mediano ou 
pequeno, ainda que cabe sinalar a presenza dalgunha copa, e mesmo un alfabaqueiro. No 
decorativo predominan os temas xeométricos simples en disposición metopada, pero non 



faltan expresións do máis común dentro da denominada louza valenciana dourada clásica. 

Así, son especialmente abundantes os motivos da folla da brionia, a de hedra, a de cardo, 
a media laranxa, o motivo da solfa ou o tema da castafla; tamén están presentes, aínda que 

de xeito máis esporádico, exemplos das series con inscricións góticas do "Ave María" ou dos 

anagramas "Iesus Humanitas Salvador" . Máis escasos resultan os exemplos da louza doura
da de inspiración musulmá, propia de principias de século, ou a louza valenciana clásica de 

estilo ourive, de finais. Tumpoucà abunda a louza decorada exclusivamente en azul, aínda 

que esta resulte ás veces máis difícil de diferenciar por ser unha fórmula moi estendida nos 
oleiros hispánicos de tradición mudéxar. 

En conxunto trátase dun elenco de 

pezas que, aínda que abundante, se cingue 
ao servizo de mesa -pratos, escudelas e 
escasas copas- ou a funcionalidades moi 

específicas, coma no caso dos tarros vincula

dos aos produtos farmacéuticos, os posibles 
candís ou lámpadas e os espectaculares alfa

baqueiros ou alfabeguers; unhas louzas que 

destacan pola súa calidade estética, aínda 
que non todas ofrezan unha similar calidade 

na súa elaboración, e que non son alleas 

tampouco a copias realizadas noutros olei

ros -cataláns, sevillanos ou aragoneses-, 

pero sobre todo por representaren unha 
moda propia das dases altas da sociedade 

baixomedieval en todo o ámbito atlántico 
(cfr. texto de Jaime Coll nesta obra). De aí 

que os contextos nos que aparecen sexan os 

mesmos que vimos repetindo ao longo des
tas páxinas, cun marco cronolóxico centra

do principalmente entre inicias do século 
XV e mediados do XVI. En primeiro lugar, 

Compostela, onde, ben sexa de maneira escasa ou abundante, aparecen en todas as inter
vencións que afectan ás áreas ocupadas polos estratos máis ricos da súa poboación: contor

no da catedral, Rúa do Vilar ou a actual Rúa da Acibechería. Tumén as grandes vilas, como 
Ourense ou Pontevedra, ou os portos como Baiona e Viveiro. E, finalmente, as grandes resi

dencias ou castelos sefloriais como os xa referidos da Rocha Forte e a Rocha Branca, ou o 
castelo da Lúa, en Rianxo, todos na actual provincia da Corufla, pero tamén máis ao Sur, no 

de Soutomaior, na de Pontevedra, ou o antigo convento de San Francisco, en Vigo. 

* * * 

O estado da investigación sobre as cerámicas producidas en Sevilla ao longo do 
século XV é bastante deficitario, sobre todo no tocante á primeira metade deste século; 
semella que as producións locais copian modelos malagueflos, fragmentos de louza branca 
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decorada en verde sobre branco e con reversos sen cuberta, os motivos decorativos adoi
tan ser flores estreladas no centro e cenefas diversas nos bordos; tamén se ornan con ins

cricións de letras capitais. Así mesmo, son abundantes as series completamente brancas11
. 

Outras pezas recoõecibles pala investigación son os melados, herdeiros dos ataifores almo
hades e que terán o seu apoxeo no tramo final desta centuria. A influencia levantina reflec
tirase nesta primeira metade de século nunha serie azul de motivos góticos, copia das series 
azuis de Manises. Noutras ocasións vincúlase na súa decoración coa azul e morada (Isabela 

Polychrome), tradicionalmente coõecida palas súas pezas máis simples e tardías. A capaci
dade de produción dos oleiros sevillanos nesta primeira metade de século debía ser escasa, 
como demostra a dependencia do exterior. Así, o mercado sevillano nútrese neste primei
ro tramo de século de louzas azuis e douradas de Málaga, así como de verdes e moradas da 
mesma procedencia, e non faltan no elenco cerámico desta cidade as series azuis máis sim
ples de Paterna . Ata este momento estas producións da primeira metade de século non 
foron ben definidas en Galicia, igual que acontece no seu propio centro produtor. 

O elenco de series que se documenta para o último terzo do século XV componse 
dunha decena aproximadamente, todas elas distribuídas con profusión en Galicia, aínda 
que ata o de agora non eran citadas como desta procedencia . As producións documentadas 
na área hispalense e mais en Galicia son as seguintes: 

Cubertas meladas. Teõen unha longa tradición musulmá, aínda que a diferenza de 
séculos anteriores agora se baõan anversos e reversos; unha das formas más adoito empre
gadas son os pratos de perfil cónico, de paredes semigrosas formadas con certo descoido e 
apoiadas en bases comunmente refundidas; pero o melado xeneralízase como cuberta de 
moitas outras pezas domésticas -aceiteiras, tarros, orzas, xerros ou bacias- e é dunha gran 
calidade; por outra banda, decórase a miúdo con manganeso baixo cuberta, empregando 

de forma simplificada o vocabulario gótico decorativo usual das demais series'ª. Realizadas 
con pasta máis rosada e ás veces da cor da palla, tamén abundan as pezas baõadas com
pletamente en verde, cun vidrado espeso, brillante e transparente, moi distinto do verde 
opaco e turquesa do século anterior. Este tipo de cuberta, que o é tamén de grandes pezas, 
emprégase tanto para a vaixela de mesa como para outras moitas pezas do enxoval domés
tico: xerras, xerros, tinas, Jebrillos, bacías, etc. 

Vaixela branca. Xa existia desde a época almohade e perfecciónase logrando cubertas 
plenamente vitrificadas; consérvanse escudelas de orellas horizontais, de apéndices verticais 
beliscados, pratos de umbo central e perfil moi tendido, pratos con cavidade pronunciada e 

ala plana horizontal, xerros de pico vertedoiro19
• O máis característico deste período son tanto 

as series totalmente brancas como aquelas que combinan o branco co verde e co paso do 

tempo, tamén co azul ou o azul e morado. Como unha variante da serie branca lisa temos a 
que denominamos "bianca y verde de mitades"2º, modalidade na que se decoran sobre todo 
pratos, escudelas e algunha forma pechada. Tumén é frecuente a chamada "serie bianca de 

apêndices verticales verdes"; estas cubertas verdes irán dando paso progresivamente ás azuis, 
e serán moi numerosas as pezas decoradas mediante pares de finas liõas azuis paralelas. 

Ser ie azul e morada~ 1 • É sen dúbida a serie máis repetida no rexistro arqueolóxico 
galego da segunda metade do século XV e primeiro cuarto do XVI; case se pode cualificar 

de autêntico fósil director para este momento, especialmente para o tránsito entre eses 

dous séculos. A produción desta serie debeu ser vastísima, dado que o seu contexto de 



aparición percorre desde ámbitos urbanos a rurais, de fortalezas, casas nobres e edificios 
eclesiásticos a simples vivendas atribuíbles a estratos sociais intermedios. Foi documenta
da a serie en multitude de intervencións arqueolóxicas en Baiona, Vigo, Pontevedra, 
Cambados, Vilanova de Arousa, Santiago, Ribeira, A Corufia, Viveiro, Ribadeo, etc. 
Trátase dunha louza de tradición mourisca, decorada polo xeral con motivos xeométricos 
simples, aínda que non faltan outros máis complexos, en especial a presenza nas orlas do 
motivo da alafia, grafismo que invoca a boa sorte e que, co tempo, dexenerará en trazas 
abstractos. A produción desta serie alcanza ata mediados do século XVI, aínda que os 
exemplos galegos evidencian un claro decrecemento xa na primeira metade desa centuria. 
A "serie azul lineal"22 é semellante á anterior, aínda que neste caso está decorada unica
mente con lifias azuis paralelas que percorren o anel interior da peza; a produción destas 
obras chegará, como a serie anterior, ata o ecuador do século XVI e presenta problemas de 
diferenciación coas producións doutros oleiros, dado que as decoracións sinxelas en azul 
sobre branca tiveron un amplo uso e unha longa duración. A "cuerda seca"23 tivo unha vida 
curta, entre finais do século XV e princípios do XVI; trátase dun procedemento decorativo 
de longo raizame hispanomusulmán·e orixe última no ámbito oriental e empregouse tanto 
en Toledo coma en Sevilla, aplicada especialmente nos azulexos. Prato e cuncas de finais 

do século XV realizados 
en alfa res sevillanos. 
Procedentes do mosteiro 

de Aciveiro. Depós ito 
Provisional: Vicente Caramés 
(cat. nº 65, nº 66, nº 67) 
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NOTAS 

1 O destino desta cerámica -como produción de especial valor estético e gran 
va lor materia l- era a ostentación máis que o uso cotián; asl. pendlan das 
paredes, sobre todo nas coci ri as -moitas delas presentan furados de 
suspensión realizados para este fin- ou formaban parte do enxoval 
familia r, depositados á vista en !acenas de parede e alzadeiros ou 
ga rdadas en arcas. Os testa mentos conservados deixa ron constancia do 
aprecio e a consideración que mereclan estas cerámicas. 

2 A gran ca ntidade de cerámicas de luxo apa recidas nos últimos traballos 
realizados (Cfr. SuAREZ Orrno, J., " La Catedral de Santiago: Cien anos de 
arqueolog ia", en VALDts, F. (ed.), "La Penlnsula Ibérica y el Mediterráneo 
en los sig las XI y XII", li, Codex Aquilarensis, 14 (1999), Aguilar de 
Ca mpóo, p. 39- 72), tanto do século XV como dos seguintes, esta nse a 
estudar na actualidade por M" Luisa Castro Lorenzo. 

3 Louzas de cubertas meladas e da serie azul e morada fóron lles comisadas 
polo Seprona a mergulladores furtivos en Ribeira no ano 2001 (La Voz de 

Galicia 20-02-2001). Na Ria de Arousa rexlstranse eventuais aparicións de 
cerámica deste tipo nos labores de marisqueo realizadas co raiío a carón 
ela ilia da Rúa. 

4 OnELU\ UNzut, J.L., "Comerciantes vascos en Normandia, Flandes y La Hansa: 
1452-1526", lisas memoria. Revista de estudios marítimos dei Pais Vasco, 

4 (2003), Donostia-Sa n Sebastián, Untzi Museoa-Museo Naval, en esp. p. 79. 
5 Poucos datas documentais existen deste come rcio de materiais cerámicos 

pa ra o caso galego, non obsta nte este debeu acadar certa importancia nos 
portos do norte da Penlnsula, como reílicte un protocolo notarial vasco do 
ano 1596; neste faise constar que un mariiíeiro leva 200 litros de sidra 
paro vonclelos no porto ele Sevilla e que cos benefi cias da venda compra 
pratos o oscucl · la ele barro. AHPGO (Archivo Histórico de Protocolos de 
Gulpllzcoo on Onme), partido ele Azpeitia, 3324·, 196. 

6 Frm1rn 11 1A P11 1EGUE. E .. Ga /icia en el comercio marítimo medieval, A Coruria, 
Funcloclón P eira 13arrié de la Maza, 1988, en esp. p. 664. 

7 Os voscos roa liznban un activo comercio de cabotaxe na fachada atlántica da 
P nlnsula; poro el usaban basicamente pinazas e zabras: as primeiras 
tinon esloras de entre 8.5 e 11,5 m, e un porte aproximado de 20 t; as 
segundas. rrn\ is gra ndes, adoitaban ter unha eslora entre 11,5 e 17 m, e 
un porte tota l de 70 t. Os produtos comestibles eran a base deste 
comercio de cabotaxe; de Galicia sa la peixe, madeira e viiío, este último 
sobre todo da comarca de Ribadavia a través do porto de Pontevedra, e 
importébanse produtos meridionais, como sal, aceite, viiío, figos, froitos 
secos, etc .. as! como ferro, brea e bastimentos nava is vascos. Véxase 
BunKAM HuxLEY, M .. "EI comercio marltimo vizcalno y guipuzcoano con el 
Atléntico peninsular (Asturias, Galicia, Portugal y Andalucla) y con los 
archipiélagos de Canarias y Madeira ai principio de la Edad Moderna", 
l isas memoria. Revista de eswdios marítimos dei Pais Vasco, 4 (2003), 
Donostia-San Sebastién, Untzi Museoa-Museo Naval, en esp. p. 156. 

8 GAHCIA Ono, J., Galicia en los siglas XIV y XV, A Coruria, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza Conde de Fenosa, 1987, en esp. p. 24. 

9 Arquivo da Catedral de Santiago, Cart. 3, nº 1; LóPEZ FERREIRO, A. (1905), 
Historia de la Santa A.M. Iglesia de Santiago de Compostela, t. VI. apénd. 
XXI. p. 74- 78, en esp. 75 . 

10 LóPEZ l'EnREmo. A. (1 905), Historia de la Sanca ... , op. cit., t. VI, en esp. 259-260. 
11 Idem. vol. VII , 1905, en esp. p. 105-108. 
12 AMOIUM, 1., "A Olaria de Aveiro no séc. XVIII: Continuidade e 

desernvolvimento", Olaria 2 (1998), Barcelos, en esp. p. 77. 
13 Cumu.o DE UI PuENTE, R. (1 g98), E/ pescado en la alimemación de Castilla y 

León durante los siglas XVlll y XlX. León, Universidad de León, en esp. p. 29. 

14 Fa la Garcia Alén do tráfico de cerárnica desde La Bai\eza nos séculos XVIII 
e XIX, que se distribula en Lugo e nas comarcas de Lemos e Valdeorras; 
describe tamén outras rutas terrestres desde as localidades portuguesas 
de Barcelos, Vila Real e Chaves. GARCIA ALtN, L. (lg83), La alfarerla de 

Galicia, A Corui\a, Fundación Pedro Barrié de La Maza, en esp. p. 40. 
15 Na cidade de Zamora docurnentouse a presenza de cerámicas que imitan 

series de êxito popular de Thlavera, Puente dei Arzobispo, Sevilla, etc., 
manufacturadas en Valladolid entre os séculos XV e XVIll. Véxase TURINA 
GóMEZ, A. Cerámica medieval y moderna de Zamora. Castilla y Léon, 

Valladolid, Consejerla de Educación y Cultura, en esp. p. 106-107. 
16 As intervencións arqueolóxicas realizadas no barrio de Santa Maria de 

Valladolid constataron unha intensa actividade oleira entre o século XV e 
XVIII. A produción semella copiar modelos de 'Jtiana, Tulavera e Puente 
dei Arzobispo, sobre todo louzas esmaltadas en branco e series decoradas 
con motivos vexeta is en azul , amarelo e morado ou pollcromas. Véxase 
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, o. o gg8), Actividad alfa rera en el Valladolid 

bajomedieval, Valladolid, Universidad de Valladolid, en esp. p. 308. 
17 PLEGUEZUElD, A., "Cerámicas de Andalucla Occidental (1200-1600)", en 

Spanish Medieva l Ceramics in Spain and the British Isles. Tempus 

Reparatum. BAR Internacional Series 610, 1gg5, p. 227-228. 
18 Pezas de cubertas meladas, comunmente cuncas, localizáronse en 

innumerables intervencións galegas; polo seu volume merece ser 
salientada a intervención arqueolóxica desenvolvida no parque da Palma 
de Baiona no ano 19g2 por Vicente Cararnés; este material atópase en 
fase de estudo. Aparecen, asl mesmo, reprensadas estas producións nas 
intervencións realizadas en Vigo na rúa Hospital, en niveis de finais do 
século XV relacionados co convento de San Francisco, e na rúa Laxe. Cfr. 
ACUNA PINEIRO, A., "Notas de arqueologia urbana", A Buguina, 1 
(novembro-decembro, 1997). 

1g Un prato deste tipo apareceu en niveis datados na segunda metade do 
século XV na campana de escavación do ano 1988 na Ponte do Burgo de 
Pontevedra (cfr. PENA SANms, A. de la, "La Excavación de lg88 .. .", esp. p. 
33). É unha serie moi abundante no rexistro galego. 

20 Na intervención desenvolvida no mosteiro de Acibeiro (Forcarei) en 1997 e en 

niveis do último terzo do século XV recolleuse un prato desta serie. Véxase 
CARAMts, V. Memoria de lntervención Arqueológica. Servizo de 
Arqueoloxla da Dirección Xeral de Patrimonio. Nestas producións, ainda 
que se documentan de xeito notable nos xacernentos galegos, o seu volume 
de aparición non chega ao doutras series má is comúns de Sevilla, como os 
melados, a vaixela branca, as series azul e morada ou a azul lineal. 

21 Ata o momento as louzas decoradas en azul e morado (Isabel/a Polycrome) 

eran consideradas como de procedencia turolense, polo reiterado 
emprego destas cores neste centro produtor; esta errónea asignación 
deriva dunha primeira atribución delas a olerlas de Ca latayud realizada 
por Llubiá en 1973. 

22 É outra serie de notable abundancia; a relación de xacementos en que 
aparece é densa e asóciase comunmente coas producións azuis e moradc 
e a vaixela branca. 

23 Non debeu ser unha serie moi común en Galicia; recentemente foi localizad< 
un fragmento na escavación dirixida por un de nós no claustro da catedra' 
de Santiago de Compostela (SU AREZ Orrno, J., "Excavacións no patio do 
claustro da catedral de Santiago (1gg1.1992)", Brigantium, 12, (2000), p. 

261 -270), e pode adscribirse ao centro produtor sevillano, en función das 
súas caracteristicas e dos outros materiais cerámicos cos que se asocia. 
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Encrucillada 
no Atlántico 

A arte que chega 



A recepción de obra de arte estranxeira 
na Galicia do século XV 

Ángela Franco 

índa que o título deste estudo resulta moi ambicioso, estas liõas constitúen 
unha especie de síntese sobre as obras de arte traídas a Galicia por diversos 
condutas: por peregrinos, como se testemuõa na documentación; como doa

zóns a determinados personaxes relevantes; a carón -ou por intermedio- de mercado
res, caso bastante frecuente nos alabastros ingleses, boa parte dos cales chegaron a 
Galicia por mor da crise relixiosa derivada da ruptura conxugal de Henrique VIII con 
Catarina de Aragón, que derivou na reforma anglicana. A atención que este capítulo 

merece obrígame a pospoõer aspectos importantes da investigación para un futuro. 
As peregrinacións xacobeas xeraron estreitas e seculares relacións de moi varia

do tipo en toda Europa, non só con intencións devocionais ou votivas'. No estado actual 
da investigación, agás a escultura gótica inglesa, acredora de multitude de publicacións, 
poucos estudos de conxunto se realizaron a propósito da importación de obras de arte 
a Galicia procedentes doutros países europeos2

. Aquí só tratarei aspectos parciais neste 
sentido, nun novo intento de elaborar unha síntese, evidentemente incompleta. 

H. Jacomet, nun recente artigo, achega algúns datas puntuais dignos de seren 
tidos en consideración3

. Pregúntase se Lois XI de Francia, con motivo da súa vitoria 
sobre os ingleses en 1443, tiva a idea de enviar a Compostela o estraõo "iocale argen
teum in modum bastilie artificis ingenio constructum, valoris mille ducatorum bel 
circa" . O mesmo monarca, que profesaba unha profunda veneración polo templo com

postelán, envíalles aos cóengos un donativo de 338 coroas para executar unhas fermo
sas e grandes campás, segundo figura en acta do 2 de setembro de 14 73. Durante 
moita tempo permaneceu na lembranza dos peregrinos e habitantes composteláns "la 
torre que se !lama de los reyes de Francia con sus hermosas y grandes campanas"4

• 

1tatarei aquí tres apartados: ourivería parisiense e traballos do prateiro napolita
no Francesco Marino; escultura conimbricense procedente de obradoiros asentados en 
Santiago e mais a súa difusión por Galicia; e escultura de importación de Inglaterra, par

ticularmente de alabastros. 

Ourivería parisiense e traballos do prateiro napolitano Francesco Marino 

A ourivería parisiense tiva unhas referencias importantes en Compostela xa desde antes 
do século XV, cun papel protagonista das peregrinacións. A estatuíõa-relicario de 



Santiago peregrino, doada por Geoffroy Coquatrix antes de 1321-13245
, cómpre salientala 

como modelo para a figura de Santiago peregrino doada por Jean Roucel, peza inventaria

da xa en 1426 e realizada en París na fin do século XIV6
• 

Á elegancia e xuventude da escultura de Coquatrix sucédea un tipo rústico e acha
parrado, entrado en anos, ofrecido no nome do devandito doante. Parisiense é a "cruz das 
perlas", datada a finais do século XIV, malia as perlas seren enfeites característicos da ouri

vería parisiense do XV, como puxo de manifesto Eva Kovacs7
• É de ouro e prata sobredou

rada, flordelisada, e a súa doazón atribúeselle a "un rey de Escocia"ª. Citada entre as máis 
destacadas xoias da catedral, figura no inventario de 1426. O brazalete de don Suero de 

Quifiones, que lace a cabeza de Santiago Alfeo (1332)9
, do tesouro da catedral composte

lá, é unha sinxela cinta de prata sobredourada con orla a dúas bandas con ornamentación 

de bólas. Percorre a superfície da cinta unha inscrición en caracteres góticos de cor azul, 
cos seguintes pensamentos, en francés medieval, recollidos no Libra de Rodríguez de 

Lena: "Si a vous ne playst avoyr mesura certes ie suys sans ventura" (Se non VQS prace ter 

medida. Certamente eu estou sen ventura). Tanto a lingua coma o estilo da peza remiten 

ao vecifio país. Trátase dunha xoia obrada no cambio do século XIV ao XV, como o broche 
do fecho, formado por unha pedra central, "rosa de Francia" rodeada de sete perlas, dúas 

delas desaparecidas1º. 
A catedral de Santiago posúe un notable número de esculturas de prata corres

pondentes a apóstolos e fundadores. A documentación antiga menciona, entre outras, 

varias de santas, todas perdidas. Aínda así consérvanse exemplares moi fermosos. Os 

prelados ocupan un posto de protagonismo no tocante ao enriquecemento dos tesouros 

catedralicios. En Compostela, este honor recae nas figuras do arcebispo Lope de 
Mendoza (1399-1445) e no .seu sucesor, don Álvaro de !sorna (1445-1449) . Ao primeiro 

débeselle a instauración do Ano Santo Compostelán, que comezou a súa andaina en 

143411
• Procedentes do seu oratorio sonas figuras de san Francisco e san Domingos, de 

prata dourada e forxada, posibles obras de Vicente Flamengo ou Vicent Framengo, da 

primeira metade do século XV, aínda que san Francisco pasou ao oratorio durante o epis

copado de Lope de Mendoza e san Domingos, por compra capitular, ao de don Álvaro de 
!sorna, en 144812

• As imaxes, tamén arxénteas, de san Xoán Bautista e san Pedro 13 son, 

segundo Barrai, do ourive napolitano Francesco Marino 14
, que entrou a traballar para o 

prelado, como sabemos polo documento que o menciona como "prateiro do dito sefior 

arçobispo" 15
• Cone! relacionouse a estatua da Virxe da Azucena, en pé, co Neno 16

• O ora

torio contaba con dez figuras, das que se perderon cinco: san Xoán Evanxelista, san 

Paulo, santa Maria Madalena, santo Antonio de Pactua e se cadra unha santa Catarina. 
Este tipo de encargas por parte de eclesiásticos, reis e nobres non foi infrecuente no 

século XV, pero as de Santiago contan coa excepcionalidade da súa maior antigüidade. 

Don Lope contratou así mesmo ourives doutras procedencias, galegos, hispanos e italia

nos. Tumén figuraba no mencionado oratorio un santo André, obra de Francesco 
Marino 17

, autor tamén da estatua de Santiago peregrino, encargada polo arcebispo don 

Álvaro de Isorna 1ª. Consta nos inventarias dos séculos XV e XVI, e é descrita detallada

mente no de 15 3 7 nestes termos: "De prata, todo dorado, con su diadema en la cabeça, 

tiene en la mano derecha un bordón y en la izquierda su libra; está sobre un pilar, con 
un escudete de armas dei arçobispo Isorna" 19

• 
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Virxe da Porta do Camiiio. 

Mestre portugués ou galego 
de influencia portuguesa, 

inicias do século XV. 
Depósito do Concello de 
Sa ntiago. M useo do Pobo 

Galego, Santiago de 
Compostela (ca l. nº 139) 
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A vaga referencia de Filgueira Valverde a un obradoiro dos Países Baixos como lugar 
de execución do "cáliz rico" de Santa Maria de Pontevedra non resulta especialmente con
vincente2º. O cumio da ourivería gótica de cara a 1500 constitúeo o tríptico lemosino da 
coroación da Virxe, de propiedade particular21. 

Escultura conimbricense procedente de talleres asentados en Santiago e a súa 

difusión por Galicia 

As relacións de Galicia coo Portugal están testemufí.adas desde antigo. A proximidade tisica 
e a identidade da lingua facilitou os contactos de variado tipo. No capítulo que estamos a ana
lizar talvez a arte máis relacionada entre ambos os países sexa a escultura. Cara ao segundo 
terzo do século XIV inicia a súa actividade en Santiago un obradoiro portugués vinculado ao 
do mestre Pedro de Coimbra. Ttátase máis cada importación de obras directamente, do esta
' blecemento duo artista, portador da arte que se realizaba na vila conimbricense. A el sonlle 
atribuíbles os conxuntos da Virxe da O co arcanxo Gabriel, que forman o grupo da 
Anunciación. Os seus modelos foron difundidos por Galicia durante os séculos XIV e XV, 
tanto en imaxes de culto exentas como en escultura monumental. O grupo da catedral de 

Santiago, cuxos personaxes visten atavios de pregamentos plásticos, profundos e ondulan
tes, levou a pospofí.er a cronoloxía ao século XV22

, cando realmente pertence ao XIV23
• 

Grupos derivados do devandito conxunto son o da portada de Santa Maria Salomé, en 
Santiago, o pórtico occidental da catedral tudense, o da portada occidental de Santa Maria 
do Azougue de Betanzos, o da capela funeraria de Santa Maria de Gracia, de Monterrei, e o 
de Santa María da Atalaia, en Laxe. Como advirte C. Manso Porto, ata o de agora afirmába
se que os exemplares tallados en pedra calcaria foran importados de Portugal durante os 
séculos XIV e XV, particularmente os de Coimbra. Mais, segue a dicir, o valioso número de 
pezas conservadas en Santiago e outras localidades galegas abunda na chegada do citado 
obrado iro portugués a Santiago, como se indicou2•. 

Amais da Anunciación, a iconografia máis difundida do taller, tamén gozou de nota
ble predicamento a Virxe co Neno. Unha das máis antigas e fermosas é Nosa Sefí.ora de 
Bonaval -segundo terzo do século XIV-, para o convento de San Domingos de Santiago, e 
outra de pé, no cemiterio da Confraria do Rosario, no mesmo mosteiro, peza de influencia 

portuguesa. Creación de Pedro de Coimbra é o broche cuadrilobulado cun rombo inscrito, 
e características súas, o naturalismo das esculturas, as formas estilizadas e o movemento. 
Outras imaxes atribuíbles ao obradoiro soo a da igrexa parroquial de Santiago da Corufí.a25 

e Nosa Sefí.ora do Portal (convento das dominicas, de Belvís, Santiago), coa que se relaciona 
a do altar maior da colexiata de Iria Flavia (Padrón). 

Tumén se contabilizan esculturas importadas, como a fermosa imaxe de san Xoán 
Bautista, do mosteiro de San Xoán de Poio (Museo de Pontevedra), datada no último cuar
to do século XIV e relacionada co san Bartolomeu da antiga Colección Vilhena, unha das 
últimas talladas polo mestre Pedro de Coimbra, en autorizada opinión de Reinaldo dos 
Santos. Coo este taller relacionou Filgueira Valverde unha cabeza feminina, talvez de 
santa Catarina, procedente da primitiva igrexa de San Bartolomeu, actualmente no Museo 

de Pontevedra . 





San Miguel Arcanxo 
pesando as almas. 

Contorno de João Afonso, 
Mestre das Alhadas, 

segunda metade do século 
XV. Museo da Catedral, 

Santi ago de Compostela 

Virxe co Neno. Obradoiro 
de Coimbra, ca. 1440-
1460. lgrexa de Santo 

André de Vea, A Estrada 
(Pontevedra) (cal. nº 73) 
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O mestre João Alfonso, tamén 
chamado Mestre das Alhadas, é o escul

tor máis conspicuo do foco conimbricen
se do segundo terzo do século XV, cuxo 

estilo deriva do primeiro artífice da porta
da do mosteiro de Batalha. Co seu obra

doiro vinculouse o san Miguel pesando as 

almas do Museo da Catedral de Santiago, 

figura amaneirada, de faccións idealiza

das, esveltas, con amplos e sinuosos pre
gamentos26. Con modelos do escultor 

Mestre João Alfonso e o seu círculo rela

ciona J . C. Valle Pérez o grupo da Virxe 
co Neno, da igrexa parroquial de Santo 

André de Vea (A Estrada, Pontevedra), 

datada ao redor de 1440-146027. 

Farei só un pequeno bosquexo 

das correntes artísticas foráneas da 
segunda metade do século XV. No tocan

te á escultura borgoflona, aínda que se 

aprecia a incidencia do devandito estilo, 

non está testemuflada a presenza docu

mental de escultores foráneos ou se se 

trata de artistas hispanos coõecedores 

da arte de Borgofla; a Virxe do Perdón da catedral de Santiago é boa mostra. Un artífice 

flamengo esculpiu a Piedade de San Francisco de Betanzos28. 
Thmén penetrou a arte francesa. Azcárate atribúelle ao escultor do devandito país 

Nicolás de Charentenne as dezaseis estilizadas figuras dos piares angulares da capela do 

Hospital de Santiago (1509-1511 ), finamente labradas en pedra calcaria de Coimbra, a gás 

a do apóstolo Santiago, tallada por Pedro Francés29. 

Escultura de importación de Inglaterra, particularmente de alabastros 

O capítulo máis popular e estudado das importacións é indubidablemente o dos alabastros 

ingleses. En Europa veflen aceptándose os anos comprendidos entre a fin do XIV e a cen

turia seguinte como a idade de ouro do seu comercio e exportación. Aínda que para o pri

meiro dos séculos descritos a documentación é parca, non acontece o mesmo no XV, no cal 

é moita máis xenerosa. O tráfico de obras con destino a Galicia sucédese durante o XV e o 
XVI. Neste último influíu poderosamente a iconoclastia real, por mor do edicto de 1550, 

polo que os máis teimudos reformadores protestantes puxeron en práctica a masiva destru

ción de imaxes, coa conseguinte e dramática mingua do patrimonio do país. 

De 1456 data o documento referente ao retablo doado á catedral de Santiago polo 

peregrino John Goodyear, párroco de Chal, na illa de Wight, exportado talvez desde o porto 





Santísima Trindade (Trono 
de Graza). Obradoiro 

inglés, segunda metade 
do século XV. lgrexa 

parroquial de San Cibrán 
de Vilanova de Arousa, 
Pontevedra (cal. nº 77) 
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de Southampton ou se cadra desde Bristol, pois aquí embarcaban os peregrinos cara a 
Compostela. A consagración o 22 de agosto de 1462 dun novo retablo de alabastro na cate
dral de MondofJ.edo polo bispo Fadrique de Guzmán suxírelle a J. Villa-amil y Castro a hipó
tese de que se trate do retablo dedicado á vida da Virxe, conservado parcialmente no 
museo da catedral mindoniense30

• 

Moitas obras se salvaron debido ao sentido mercantil dalgúns ingleses. Así chegaron 

a MondofJ.edo as imaxes de madeira de Nosa SefJ.ora a Inglesa e santa Ana ensinándolle a 
ler á Virxe. Galicia atesoura imaxes e relevos -soltos e en conxuntos-, moi notables, que 
delatan a extraordinaria incidencia da escultura inglesa en alabastro e madeira. Ducias de 
barcos ingleses arribaban anualmente á CorufJ.a con cargamento de obras de arte do pre
zado material, cuxas reducidas dimensións propiciaban o transporte . O cidadán inglés Juan 
Dutton ou Juan d'Utton, home de armas e logo comerciante, vendeu en Galicia multitude 
de imaxes, obrigado a abandonar o seu país polo adio da raífJ.a Isabel. Do relevo da 
Trindade da parroquial de San Cibrao, de Vilanova de Arousa, tense constancia documen
tal 'polo menos desde 154331

• Outro exemplar trinitario, depositado un tempo no Museo de 
Pontevedra, foille devolto ao seu dono -actualmente en paradoiro descofJ.ecido-32

• Apre
senza de mercadores, como os Crun, suscita a presunción de que chegaran alabastros 
desde Inglaterra en diversos cargamentos33

. 

Nosa SefJ.ora a Inglesa - ou a "Grande"-, procedente da catedral St. Paul de Londres, 
segundo retire o padre Flórez, foi colocada polo bispo frei Francisco de Santa María 
Benavides (1550-1558) no altar do trascoro da catedral, e por mor da perda das actas capi
tulares "se ignora el nombre dei piadoso católico que la condujo [con outra de santa Ana]"34

• 

Estes escasos datas completáronse co descubrimento de E. Lence Santar no arquivo da cate
dral duo expediente titulado Ymaxen de Ntra Senora la Grande, de moita inte~ese . Retire 
que Alonso Ares Mourelle, clérigo do arcediagado de Trasancos, por escritura do 3 de xufJ.o 
de 1555, lle doou á catedral a citada imaxe, que o doante depositara no mosteiro de San 
MartifJ.o de Xuvia, uns cinco anos antes e que comprara anteriormente xunto con outra de 
santa Ana "a unas ingleses que venían de Inglaterra e portaran en el puerto de la villa de 
Ferro!''. Co lote veu un Crucificado, que quedou en Xuvia e que se atopa actualmente na 
igrexa de Santa María de Neda (A CorufJ.a)35

. Do mosteiro de Joiba é trasladada á catedral 
de MondofJ.edo, sufrindo no camifJ.o diversos avatares. O día 1 de xullo é colocada pala 
medianoite. Entraran en liza os monxes de Vilanova de Lourenzá por entender que lles per
tencia a eles, xa que Xuvia era anexo seu36

• A Inglesa -"Nosa SefJ.ora d'os Ollos Grandes ou 
Nosa SefJ.ora d'a Parroquia"- gozou dunha devoción extraordinaria, da que exi.ste constan
cia documental ao longo dos séculos37

• 

Por documentos da casa Dutton sabemos que trouxa de Inglaterra varias imaxes, do 
mesmo xeito que segundo a tradición acontece cos grupos escultóricos de Viveiro da 
Anunciación, Visitación, Nacemento de Xesús e Adoración dos Magos; estes son venerados 

na capela de Santo Ildefonso, da igrexa conventual de San Francisco, da devandita cidade, 
procedentes da capela do Rasaria do desaparecido convento de San Domingos. Así mesmo, 
atribúeselle a este capitán da nao de guerra "A MifJ.ona'', amigo da raífJ.a María Tudor, unha 
antiga imaxe da Virxe do Rasaria que se venerou na igrexa de San Domingos, que foi lan

zada por el ao Támesis, desde cuxo porto veu flotando. Aínda que estas románticas lendas care
cen de certificación histórica, non hai dúbida de que se sustentan sobre un fondo de verdade38

• 





Sanla Ana ensiníl nclo lle 
ti ler iÍ Virxe Nenll . 

Obracloiro inglés, ca . 1450. 
M useo Catecl ralicio 

e D iocesano, Moncloneclo 
(Lugo) (ca l. n" 7 4) 

Presentación da Virxe 
no templo. Obracloiro de 

Londres, ca. '\ 460. 1'v\useo 
Ca ledralicio e Diocesano, 

Mondoiieclo (Lugo) 
(cal. nº 75) 
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Santa Ana ensinándolle a ler á Virxe che

gou de Inglaterra xunto coa imaxe citada. 

Mais non consta o nome do portador nin 
de quen a colocou no altar da catedral de 

Mondoõedo, onde se venera. 

Unha das primeiras importacións 

de alabastros do século XV é Nosa 

Seõora de Valdeflores, en Viveiro, cunha 
notable calidade de talla que propiciou a 

rápida expansión do seu culto na provin
cia mindoniense e, daquela, a serie de 

réplicas realizadas nos séculos XV e 
XVP9. Foi catalogada por C. Manso Porto 

como obra inglesa de cara a 1400'º -eu 
estimo de a redor de 1420-, do tipo deri

vado de modelos franceses, que se des

marca do tipo inglés, xeneralizado, no 

que o hanchement se torna unha figura 
ríxida e · adoito envarada, característica 

dos tipos industrializados dos obradoiros 

diseminados por diversos lugares de 

Inglaterra. A Virxe da igrexa de Santa 
María de Vigo, de Boqueixón, do mesmo 

materia l, ofrece a lgúns paralelismos coa citada imaxe, como o tipo da caída dos panos". 

Ga licia conserva varias retablos: un incompleto, dedicado ávida da Virxe, que estaba 

presidido pala 'Itindade; outro, das Horas Canónicas da Paixón, así mesmo incompleto; e un 

terceiro, haxiográfi co, dedicado ávida de Santiago o Maior. Consérvanse relevos soltos, como 

a Natividade/Epifanía -mediados do séculos XV-, no Seminario de San Martiõo Pinario'2
, en 

Santiago; e a Asunción -segunda metade do XV-, da antiga Colección Bianca Cicerón43
, na 

mesma cidade, actualmente en paradoiro descoõecido. O primeiro formou parte, talvez, dun 

retablo da vida da Virxe ou dos Gozos, e o segundo representaba os gozos. 

O retablo da vida da Virxe de MondofJ.edo ofrece un programa iconográfico paralelo 
ao de Santa María a Vella de Cartagena, cuxos sete relevos conservados se atopan actualmen

te no Museo Arqueológico Nacional44
• O retablo de Mondoõedo, incompleto na actualidade, 

está dedicado á Virxe a partir da súa concepción. Ambos os conxuntos resultan abondo 

excepcionais dentro da serie de alabastros ingleses diseminados por Europa. A iconografia 
está inspirada nos Evanxeos apócrifos, particularmente o Protoevanxeo de Santiago, o 

Evanxeo do pseudo Mateo e o Evanxeo da Natividade da Virxe, os dous primeiros populari

zados pala Lenda Dourada de Jacopo delle Varazze' 5. 

O retablo de Mondoõedo estaba composto na súa orixe de oito escenas relaciona· 

das coa vida de María, onde adquire especial protagonismo a súa infancia, vinculada a 

seus pais -catro episodios-, e outros tantos relacionados coa vida de Cristo. O conxunto 

estaba presidido pala Trindade, de dimensións sensiblemente superiores. Os episodios son 

os seguintes: 1. San Xoaquín guiando o seu rabaõo entre os pastores. Anuncio da concep-





Crucifi xión do retablo de 
Santo Esteva de Valcaría 
(Viveiro). Obradoiro de 
Nottingham (Inglaterra), 

1420-50. Museo 
Ca tedralicio e Diocesano, 

Mondot'\edo (Lugo) 
(cat. nº 76) 
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ción da Virxe a santa Ana. Abrazo dos dous esposos ante a Porta Dourada, concibidos 
segundo o sistema iconográfico de dilución narrativa; é dicir, dúas escenas secundarias 

subordinadas á principal, á que complementan46
• 2. Nacemento da Virxe (perdido). 3. 

Presentación da Virxe no templo. 4. Santa Ana ensinándolle a ler á Virxe en presenza de 

san Xoaquín (perdido). 5. 'Itindade (perdida a parte superior). 6 . Desposorios da Virxe e 
san Xosé (perdido). 7. Anunciación (perdido). 8. Natividade/Epifanía (perdido). 9. 

Presentación do Neno no templo47
• 

O relevo da 'Itindade, do que só se conserva a parte inferior, presenta algunhas dife

renzas que o individualizan dos grupos conservados. Refírome á disposición de Cristo cru
cificado, cuxo corpo vira intensamente cara á dereita, mentres o normal é a súa represen

tación frontal, de acordo cunha iconografia derivada dun tipo renano de cara a 1400, de 

grande éxito en toda Europa1ª. Villa-amil xa viu o relevo fragmentado e intuíu a existencia 

dunha parte perdida na zona superior. Cristo crucificado, de tres cravos, está "sostenido 

entre las rodillas de un personaje cubierto de anchuroso ropaje, cuyos desnudos pies corres-
. pônde~ con los de Jesucristo, y cuya cabeza ha desaparecido, por lo cual no puede colegir

se quién sea, si el padre eterno ó la dolorosa Virgen, como es más de presumir". Alude a 

dous anxos portadores de cirios, que "cantonaban una preciosa cabeza de Jesucristo, de 

unos 5 centímetros, con larga barba, rizada y partida a lo nazareno y cubierta de una gran 

tiara"1º. 'Itátase da cabeza do Pai Eterno, que cofí.ecemos grazas ao gravado realizado por 

. J. Donon50
• Peitea a característica barba e leva tripla coroa papal, modalidade non moi 

.usua l, da que se exhiben outros exemplares51
• 

En Galicia temos referencia doutros dous grupos da 'Itindade, un dos cales se con

serva no baptisterio da igrexa de San Cibrao, de Vilanova de Arousa, encaixado no muro 

oeste. En orixe debeu presidir un retablo, de temática descofí.ecida. Corresponde ao tipo A 

. da clasificación de Cheetham, que distingue catro: as tres persoas, co Espírito Santo en 

forma de pomba (A) -modalidade que corresponde aos tres seguintes grupos-, as tres per
soas co Pai sostendo as almas nun sudario (B}, o mesmo tipo acompafí.ado de anxos (b/c}, a 

mesma composición sen o sudario (C}, e o grupo coas tres persoas en forma de figuras 

humanas (D). 'Itátase de tipos encadrados no denominado "Trono de Graza", o último dos 

cales constitúe unha variante52
• O outro exemplar, de propiedade particular, do que sedes

cofí.ece o seu actual paradoiro -estivo depositado no Museo de Pontevedra53
- corresponde 

ao tipo B/C, con seis anxos dispostos simetricamente en tres rexistros a cada lado do grupo. 

Catro deles, colocados estratexicamente preto das feridas de Cristo, recollen en cálices o 

sangue que deitan as feridas das mans -dous cálices- e dos pés -dous anxos cun cáliz-. 

Constitúe unha evocación místico-litúrxica relacionada coa eucaristía, de acordo cunha 
intencionalidade teolóxica. Deus Pai recibe as almas benaventuradas no sudario salvífico, 

transposición do seo de Abraham derivado da escultura monumental das catedrais góticas 

francesas -tímpanos de Reims e Bourges. 
Os gozos da Virxe son sete: Anunciación, Natividade, Epifanía, Resurrección, 

Ascensión do Sefí.or, Pentecoste e Asunción. Ás veces asócianse ás Sete Dores: Circuncisión 

do Sefí.or, Fuxida a Exipto, o Neno Xesús perdido no templo, Xesús coa cruz atopa a súa Nai, 
Crucifixión do Sefí.or, Xesús morto en brazos da Virxe e Sepultura de Cristo. A devoción dos 

gozos tivo grande arraigo en Europa xa de cedo. Un exemplar incompleto das Horas da 

Paixón custódiase no museo da catedral de Mondofí.edo, procedente da parroquial de 
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Valcarria (Lugo), datable entre 1450 e 14 7554. O ciclo componse das seguintes escenas: 
Oración no horto e Prendemento, no que de novo se recorre ao sistema iconográfico da dilu
ción narrativa, Xuízo de Cristo (perdeuse), Cristo coa cruz ás costas, Crucifixión, 
Descendemento e Santo enterro. É paralelo ao de Rabastens55

, con algunha variante. 
As horas canónicas da Paixón distribuíanse de acordo cos distintos momentos dela. 

O rezo diario do clero regular e secular, das dases nobiliarias e a realeza, desde o século 
XI foilles recomendado por san Pedro Damián (1107-1072) aos laicos, e el mesmo lle dedi
cou a un varón preclaro a súa obra De horis canonicis56

• A súa denominación débese a que 
os cóengos adoptaran o rezo propio das horas en común. A xornada rexíase polo son das 
campás da igrexa e dividíase en oito toques. Na medianoite tócase a matíns; ás tres, a Jau

des; ás seis, a prima; ás nove, a tertia; a mediodía, a sexta; ás tres da tarde, a nona; ás 
seis, a vésperas; e ás nove, a completas. Os libras de horas proliferan de xeito extraordi

nario na fin da Idade Media. Esta importancia conferíaselle ao seu rezo, que figura como 
obriga .na Regra dos Templarios, e na Commedia Thebaida alúdese a este como a~go 
común entre os laicos57

• 

A documentación informa da existencia doutro retablo do mesmo tema na igrexa de 
Santa Maria de Bretofla. Nunha visita pastoral de 1456 menciónase "un tabernacolo da pay
xon de Jesu Cristo"58

. Quizais, como conxectura R. Sánchez Ameijeiras, se tratase dun reta
blo de alabastro inglês, o que non sería de ningún xeito de marabillar59

• 

O retablo da vida de Santiago é unha obra de grande interese por diversas razóns, 

entre elas a de aparecer documentada a data da súa doazón a Santiago polo sacerdote John 
Goodyear, o 25 de maio de 1456, o que constitúe unha data ante quem para a súa execu
ción. O testemuflo figura no Tumba F (f. 2v.) da catedral compostelá. Os cinco relevos están 
enmarcados nun bordado de madeira, relativamente íntegro. S. Moralejo advertiu a ten
dencia ao estereotipo, que se traduce nunha notable eficacia narrativa e compositiva. 
Basculando en cada un dos cinco episodios a figura de Cristo e a de Santiago, situando sem
pre o personaxe máis importante á esquerda cos circunstantes virados cara a el, lese o rela-

. to de esquerda á dereita, acompaflado do correspondente letreiro en latín: Vocación de 
Santiago e Xoán a carón do mar - Vocatio Jacobi ad Apostola tum-; Misión apostólica 
-Missio Jacobi ad predicandam !idem-, inspirada no Descenso aos infernos, eliminando a 
boca infernal, con Cristo portador da cruz; Predicación do Apóstolo desde un púlpito 

-Praedicatio Sancti Jacobi-, con espírito narrativo e anecdótico na muller somnolenta ou 
escasa atención dalgúns asistentes; Martirio do santo -Martirium Sancti Jacobi-, que, xa 
decapitado, ten a cabeza nunha bandexa no chan, préstamo do martirio do Bautista; na 
parte superior atópase a elevatio animae, sostida nun sudario por dous anxos. Pecha o rela
to a translación do corpo coa cabeza sobre os ombros -Traslatio Sancti Jacobi ad 

Compostele-, en perfecto paralelismo coa barca do primeiro episodio60
. 

Ciclos do mesmo tema deberon realizarse en Nottingham, a cuxo obradoiro se lle atri
buíu o retablo galego, pero non chegaron a nós. O conxunto xacobeo responde a fórmulas 

codificadas, que lembran o estilo do retablo de Santa María a Vella de Cartagena, xa citado, 
de datación sensiblemente posterior (último cuarto do século XV)61

• Colíxese a súa existencia 
do taller dun relevo francês imitación dos ingleses62

• O Oficio da festa do Santo faise eco dos 

momentos representados no retablo. A Lectio V do II Nocturno retire os catro primeiros epi

sodios, a Lectio VI, o traslado do corpo santo a Compostela63
• 



A plástica haxiográfica 
inglesa é escasa en Galicia, pero, 
en contrapartida, cualitativamente 

destacada. No Museo de Lugo exhí

bense dous santos máltires, Catarina 
e Cosme ou Damián, de notable cali

dade artística. Trátase de santos 
moi populares na Idade Media, 

particularmente Catarina, merece
dora de ciclos haxiográficos, cuxas 

imaxes enchen igrexas e mais 

capelas por toda Europa. Á súa res

pectiva devoción veften sumarse 

as dos máis representativos santos 
mendicantes -Francisco de Asís, 

Domingos de Guzmán, Pedro 
Mártir-, propiciadas palas viven

cias dunha relixión máis emocio
nal. Estes últimos, con todo, non 

figuran entre o elenco da plástica 

inglesa de importación. A santa 

Catarina d.o Museo de Lugo é unha 
intei:esante imaxe enfeitada con 
saia e manto de mórbidos prega

mentos, que responde a unha fór-
mula común a outras santas, como Bárbara64

• A escultura, corpulenta, resulta con todo máis 

fina que a do Holy Ghost Hospital, de Waterford, Irlanda. A través desta dedúcese a existencia 

en orixe do rei aos pés, atravesado pala espada, que se conserva na escultura lucense, portado
ra pala súa vez da roda, o seu atributo máis persoal. 

San Cosme e san Damián, que adoitan aparecer xuntos, eran dous irmáns xemelgos 
que exercían gratuitamente a medicina nunha cidade de Cilicia para converter os seus pacien

tes á fe cristiá. Foron trocados polos haxiógrafos en médicos mártires -martyri mediei-, que 

obraron multitude de milagres nos seus enfermos65
. O seu culto, nado en Oriente, estendeu

se a Occidente, onde acadou gran popularidade. Con todo, non se contabilizan na industria 
alabastrina inglesa, polo que resulta excepcional a imaxe do santo lucense66

• A disposición da 

figura así como a vestimenta e mais o tocado responden a unha fórmula que se evidencia na 
representación do rei Henrique VI, conservada no Rijksmuseum de Amsterdam, de ben avan
zado o século X.V67

• Considerando que o monarca morreu despois de 1471, pode entenderse 

esta data post quem para a escultura lucense. 

Santa Catarina e san Cosme son citados en documentos relativos a visitas pastorais 
do século XV; a primeira na igrexa de Santa María de Bretofta, coa referencia precisa de 
"huua imagee de Santa Catalina", e na igrexa de San Cosme de Barreiros "una imagen de 

Santa María y otra de San Cosme"6ª. Isto lévame a establecer a hipótese de que as dúas ima

xes do Museo de Lugo poderían identificarse coas descritas das mencionadas localidades. 

Adoración dos Pastores e 

chegada dos Magos. 

Obradoiro de Nottingham, 

ca. 1420-60. Seminario 

Maior, co lección visitable 

do mosteiro de San Martino 

Pinario, Santi ago de 

Composte la (cat. nº 78) 
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Escultura gótica inglesa en Galicia 

A LABASTRO 

A Corufía 
Boqueixón: 

* Parroquial: estatua da Virxe co Neno, segundo terzo do século XV 
(desaparecida). 
Santiago de Compostela: 

*Tesouro da catedral: retablo da vida de Santiago, anterior a 1456 (1420-1450). 
* Antiga Colección Bianca Cicerón: relevo da Asunción, segunda metade do século 
XV (paradoiro actual descoflecido). 
* Seminario (Mosteiro de San MartifJ.o Pinario): relevo da Natividade/Epifanía, 
mediados do século XV. 

Lugo 

* Museo: estatua de santa Catarina, 1440-1450. Estatua de san Damián (?), 

segunda metade do século XV. 
Mondofíedo: 

* Museo da catedral: tres relevos da vida da Virxe presididos pala 'Itindade, 
conservada parcialmente, cara a 1460. Cinco relevos do retablo da Paixón, 

procedentes da parroquial de Valcarría (Viveiro), 1450-14 75 . 
Quiroga: 

* Igrexa do Hospital da Ermida: estatua da Virxe do Leite, século XV. 
Valdeflores de Viveiro: 

* Convento de Santa Maria, capela maior da igrexa: estatua da Virxe co Neno, 
primeiro terzo do século XV. 

Pontevedra 

* Museo: relevo da 'Itindade, 1475-1500, depositado un tempo e actualmente en 
paradoiro descoflecido. 
Vilanova de Arousa: 

* Baptisterio da parroquia de San Cibrao: relevo da 'Itindade. 

MADEIRA 

Santiago de Compostela 
* Seminario de San MartifJ.o Pinario: Virxe Inglesa. 

Neda 
* Crucificado. 

Mondonedo 

* Catedral: Nosa SefJ.ora a Grande. Santa Ana ensinándolle a lerá Virxe. 
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Os arcebispos e o seíiorío 
de Santiago no século XV 

Marta González Vázquez 

n 1398, o arcebispo compostelán don Juan Garcia Manrique, prominente mem
bro da família nobre castelá dos Manrique e prelado en Santiago desde había 
qui,nce anos, provoca unha crise sen precedentes nos sefí.oríos compostelán e 

tudense, pois era tamén administrador desta igrexa e sefí.orío desde o ano 1393. 
Decláralle a súa fidelidade ao papa romano, en vez de sumarse, como todos os bispos do 
reino castelán-leonés por decisión do monarca Xoán I, ao papa de Avifí.ón. Esta sorpren
dente decisión, que parece ter sido tomada máis ben por razóns políticas, relativas á nova 
situación no reino despois da chegada ao poder do monarca Henrique III e á preponderan
cia do arcebispo de Toledo, don Pedro Tenorio, sobre a vontade do rei, por unha súbita 
revelación relativa á lexitimidade do papa romano, sumiu o sefí.orío compostelán e o 
tudense, con máis da metade de Galicia entre os dous, nunha profunda p~rplexidade. O 
seu se i'íor, eclesiástico e temporal, abandonaba a terra para marchar cara a Portugal, país 
que tomara unha postura a favor do papa romano, Bonifacio IX; o arcebispado composte
lán e o bispado de Tui quedaban en situación de sé vacante, pero non polo falecemento do 

prelado, como adoitaba ocorrer, senón porque este tifí.a decidido exiliarse cara a outro 
reino, baixo o mandato espiritual doutro papa. 

Este estrafí.o episodio, ainda pouco cofí.ecido, serve de revelador prólogo á situación 
que o sefJ.orío compostelán vivirá durante todo o século XV: o esmagador papel político dos 

prelados como grandes sefí.ores, pertencentes a lifí.axes distintas con intereses ás veces con
trapostos e enfrontados á crítica situación que se desenvolverá durante todo o século XV, 
fará que a súa figura eclesiástica se eclipse e case desapareza ante os acontecementos vivi

dos durante este convulso período de grandes cambias e profundas mutacións. A percep
ción xeneralizada de que os prelados son, por enriba de todo, destacados sefí.ores feudais e 
os máis grandes de toda Galicia, enfrontados coas armas a unha puxante nobreza que tenta 
medrar a costa dos grandes dominios reunidos pola Igrexa compostelá durante os séculos 
anteriores e aos cidadáns composteláns sempre desexosos de liberarse do sefí.orío episco
pal, iguais polo tanto a aqueles cos que se baten continuamente, capaces das mesmas vio
lencias e comportamentos despóticos -incluso capaces de sufrir, a mans dos seus inimigos, 
o mesmo tipo de humillacións e aldraxes que reciben o resto dos que loitan nesta gran gue
rra-, evidénciase no feito de que as armas diferentes que podían esgrimir contra os seus 

inimigos -as sancións eclesiásticas ou, a máis grave de todas elas, a excomufí.ón- xa non 

son temidas. Disto é bo exemplo o extracto do memorial que lle entrega o arcebispo com

postelán don Lope de Mendoza ao papa Martifí.o V, cando en 1422 Rui Sánchez de Moscoso 



e os membros da irmandade compostelá son excomungados por ter tomado pola forza 
o sefJ.orío da cidade: "Preguntan con sin igual cinismo qué es excomunión, y si es bianca o 
negra, y, en son de mofa, dicen que siempre vieron que los excomulgados comían pan como 
los demás hombres" 1

• Así, os galegos asistirán, durante todo o século XV e con cada vez 
menor sorpresa, a acontecementos que evidencian como o carácter sacro, reverencial, do 
poder arcebispal se extingue para dar paso a personaxes sen máis brillo que o que lle pro
porcionan as rendas e sefJ.oríos, cando os tefJ.en, xa que tamén o exercicio do poder pasa a 
ter un carácter temporal moita máis acentuado. Con toda a sorpresa que os máis vellos do 
lugar -chamados a prestaren declaración no denominado Preito Tubera-Fonseca- amosan, 
os galegos sofren revoltas innumerables e asisten ao espectáculo dos prelados -o Patriarca 
Fonseca- desterrados da súa cidade por arde de sefJ.ores como Berna! Eans de Moscoso; 
designados para a sé, pero substituídos temporalmente polos seus parentes por seren con
siderados demasiado novos e inexpertos para o complexo bispado compostelán -é o caso 
de Alonso de Fonseca II, que foi designado arcebispo en 1460, pero permutou a sé coseu 
tío, Alonso de Fonseca I, arcebispo de Sevilla, por un período de catro anos, coa condición 
de volver ás súas sés respectivas despois deste período-; engaiolados por anos e paseados 
con cadeas para escarnia e mofa dos seus vasalos -de novo Fonseca II-; desexosos de aban
donar a sé compostelá por máis doces destinos eclesiásticos -como no caso de don Lope de 
Mendoza, que tenta facer un cambio de sé co arcebispo de Sevilla García Osorio, irmán do 
conde de Lemos, aproveitando o feito de que o andaluz é arcebispo en Galicia e o galego en 
Sevilla-; negociando con reis e papas para conseguir perpetuarse na sé a través dos seus 
fillos -Alonso Acevedo de Fonseca II e Alonso de Fonseca III, filio do primeiro e de dona 
María de Ulloa-; ou sendo mesmo sospeitosos de esixiren supostos dereitos antigos sobre 
a virxindade das doncelas do sefJ.orío -Rodrigo de Luna2

• 

Os prelados veranse envoltos así en todos os acontecementos sanguentos do sécu
lo, como os máis destacados dos sefJ.ores feudais, pero cun protagonismo que xa se lles dis
cute e disputa violentamente por parte dalgúns dos máis ilustres personaxes da nobreza 
galega deste derradeiro século da Idade Media, como Rui Sánchez de Moscoso, ou o conde 
de 'Itastámara, Fadrique Enríquez, logo duque de Arjona. No declive do incontestado 
papel de sefJ.ores de Galicia que tifJ.an interpretado ata este momento ten que ver o crece
mento ás súas expensas dunha nobreza que· se ve obrigada a atopar en Galicia, desapare
cidas xa as posibilidades de actividades bélicas na fronteira, unha maneira de vivir e unha 
función que desenvolver; as personalidades dos propios prelados do século XV -Lope de 
Mendoza durante toda a primeira metade de século, Álvaro de !sorna, Rodrigo de Luna e 
o Patriarca Fonseca, Alonso de Fonseca II-; a súa procedencia, que non é galega en boa 
parte dos casos -Lope de Mendoza, sevillano; Rodrigo de Luna, posiblemente de orixe 
zaragozana, pero castelán de educación, ou Alonso de Fonseca, salmantino-; e o contex
to de crise xeneralizada que, comezando xa no século XIV se mantén durante o XV pro
vocando a caída das rendas sefJ.oriais e o aumento das esixencias por parte tanto dos sefJ.o
res eclesiásticos como dos nobiliarios. 

A historiografia máis recente ten discutido a posibilidade de que exista, por parte 
dos grandes prelados e cabidos do reino castelán-leonés durante a época trastámara, é 
dicir, desde 1369 en adiante, unha "conciencia de clase" ou institucionalización de posturas 
propias do estamento eclesiástico na gran cantidade de conflitos políticos e sociais nos que 
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o reino se ve envolto du rante este período. En xeral, parece que non se lle pode atribuir a 

este grupo tal actitude: a posición dos principais eclesiásticos vén xeralmente definida pala 

súa pe rtenza a unha liõaxe ou facción nobiliaria agrupada por intereses puntuais e concre
tos ante determinados feitos3

. Os conflitos entre bispos e cabidos son moi frecuentes e deno

tan a inexistencia de posicionamentos afins. En 1465, o acabado de chegar arcebispo 
Fonseca, nunha acción sen precedentes na conflitiva relación dos prelados cos nobres gale

gos, é capturado polos homes de Berna! Eans de Moscoso e retido por dous anos; é pasea

do palas terras galegas nunha gaiola de ferro, e mantido en prisión na fortaleza dos 
Altamira , en Vimianzo. Ante tal situación, os familiares do arcebispo tentan botar man do 

tesouro catedralicio para pagar o elevadisimo rescate, 500 dobras de ouro, que Moscoso 

esixe pala liberación do prelado; os cóengos néganse categoricamente, e moitas deles son 

detidos na propia catedral polos homes de Fonseca, o que provoca un novo episodio de vio
lencia no propio templo. 

Desde que en 1085 a capital da sé episcopal iriense se trasladara de maneira ofi

cial a Compostela e se comezara un edificio novo para albergar dignamente tanto os 

restos do apóstolo Santiago como os rezas de bispo e cabido, o seõorio da Igrexa compos
telá non parara de medrar, grazas ás doazóns dos diferentes monarcas, dos membros da 

nobreza e da xente do común, así como a través das adquisicións de terras, seõorios, 

bens e rendas que a igrexa catedral concretou fundamentalmente durante os séculos XII 

e XUI . Foron estes séculos os da consolidación dun seõorío que fixo dos prelados compos

te láns os má is grandes seõores de Galicia e dos máis importantes do reino, tanto desde 

o punto de vista do seu poder eclesiástico como do alcance das súas prerrogativas feu

dais. Ao compás do crecemento do re ino castelán-leonés cara ao sur, a Igrexa do Apóstolo 

fo ise benefic iando dunha serie de privilexios que a levaron a contar cunha expansión 

te rritoria l enorme, tanto dentro dos límites de Galicia como fóra deles. Do primitivo terri

torio de limitado pala raíõa Urraca, a principias do século XII, de maneira superficial 

entre os ríos Ulla e Tambre, o río Isa e o mar' , imos moita máis alá: o seõorio arcebispal 

esténdese ata Vigo no sur, cunha grande intensidade en toda a zona costeira desde a 

localidade de Noia ata o sur -cos enclaves de Noia, Porto do San, Padrón, Boiro, Ribeira, 
Ca rril , Caldas de Reis, Vilanova de Arousa, Pontevedra, Cambados, Bueu, Cangas, 

Moaõa, Redondeia e Vigo-; unha ampla extensión na terra de Abeancos, Melide e 

Sobrado, nos actua is concellos de Sobrado, Boimorto, Melide e Toques; en Terra de 

Montes-Tabeirós e O Deza; algúns enclaves costeiros máis ao norte de Noia -como 

Fisterra ou Muros, este ultimo desde finais do século XIII-; algunhas zonas na comarca 
de Berga ntiõos, preto de Betanzos; e por suposto todas as comarcas próximas ao núcleo 

principal do seõorio, a cidade compostelá -a Maia, Posmarcos, Viceso e Luaõa, Dubra, 
Laõas, Logrosa, Montaos, Cornada, Ventosa e Ribadulla . 

A fin ais do século XIII podemos dicir que se ten rematado completamente a 

adquisición de novos territorios por parte dos prelados composteláns, e o seõorio está 

plenamente consolidado. Só algunha permuta ou doazón illada vén modificar os limites 

do seflorío que don Xoán Arias, arcebispo desde 1236 a 1257, deixara ben delimitado: 

unha destas modificacións dáse durante o arcebispado de Alonso de Fonseca I, cando lle 

doa á mitra a vila de Malpica, en 1464, que e! tina comprado para incorporala ao seu 

patrimonio persoal5
• 





Escudela arcebispal. 
Anónimo, século XV. 
Vestiari o de cóengos, 
ca tedral de Santiago 

de Compostela (cal. nº 51) 
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Para a administración dun territorio tan amplo, do que 
quedan na práctica desgaxadas todas as terras que forman 

desde a época do primeiro arcebispo compostelán, Diego 
Xelmírez, a mesa capitular, os prelados composteláns 

contaron sempre co sistema de préstamos ou cesións 
vitalicias, que non hereditarias, a nobres da súa 

confianza, que levaba consigo a cesión das rendas 
e dereitos adscritos precisamente ao exercicio do 
senorío dese territorio. Este sistema perrnitía, por 
unha banda, un exercicio do poder máis próximo 

e, por outra, tentaba asegurar a fidelidade dos 
nobres máis importantes, que quedaban así vin-
culados ao prelado a través de Jazos de vasalaxe. 

Desde moi cedo contamos con exemplos 

deste sistema de cesión de territorios no senorío 
compostelán: os descendentes de don Pedro Froilaz, 

o conde Gonzalo Fernández, as súas irmás dona 
María Fernández e dona Urraca Fernández, filias os tres 

do conde Fernando Pérez de Traba, e algúns outros paren

tes desta mesma familia reciben diferentes territorios - Dubra, 
Terra de Montes-Tubeirós, Nove Fontes e Montaos- mediante este 

modelo6
. Cun paréntese no século XIII, pois non contamos con documen

tación para testemunar o acontecido durante ese tempo, no século XIV e XV atopamos 
ás máis importantes linaxes galegas vinculadas ao senorío compostelán e aos prelados de 

Santiago a través dos seus préstamos ou terrarias, denominación que reciben este tipo 
de acordos e cesións na documentación compostelá: os Castro, por suposto, pero tamén 
os Soutomaior, Ulloa, Saga de Lobeira, os Mesía, Meira, Marino ou Bendana asinan acor

dos cos prelados composteláns mediante os que se lles cede en feudo un determinado 
territorio do senorío arcebispaF. 

As concesións destes préstamos, terrarias ou "terreiras'', ou feudos eran vitalicias. 
Os prelados composteláns prestáronlle moita atención a esta cuestión tan delicada que 
podia poner en perigo o reconecemento do seu senorio sobre estes territorios. Diferentes 
cláusulas claramente fixadas ponen de relevo o carácter temporal da cesión. Non obstan
te, a realidade foi moi diferente. Se o tenente fora un bo vasalo, non existiria ningunha 
razón para que, mediante a sinatura do correspondente documento e a vasalaxe presta-

' da ao prelado, este mantivese a cesión do senorío na mesma familia. Mesmo hai casos 
excepcionais en que as terrarias foron concedidas por máis dunha vidaª, e o beneficiaria 
podia deixalas en herdanza. 

A través deste sistema, temos situados no territorio do senorío compostelán diferen
tes linaxes ás que veremos gozar dun destacadisimo protagonismo neste complexo século 

XV, unhas veces da man dos prelados composteláns e outras en contra deles. Asi, podemos 
ver os Saga de Lobeira e Marino instalados en Posmarcos -Lousam,e, Noia, Pobra, Ribeira
desde principias do século XIV, en Fisterra desde 1364, e en Caldas de Reis, Ribadumia, 

Meano e Sanxenxo desde esas mesmas datas; os Rodeiro-Gres en Lalín, Dozón e Silleda 



durante o século XIV, e a principias do XV en Arzúa, Melide, Toques, Santiso, Boqueixón, 
Vedra, Touro, Silleda, O Pino e Vila de Cruces; os Valadares en Redondeia e Pazas de 

Borbén; os Soutomaior en Ribadumia, Vilanova, Cambados e Sanxenxo en 1340; os 

Bendafía na Estrada, Touro e Arzúa; os Soutomaior contra 13 71 en Fornelos de Montes, 

Pontecaldelas, Pontevedra, Marin, Bueu, Cangas, Redondeia, Mos e Campo Lameiro, e en 
1398 en Rianxo, Dodro, Boiro, Lousame, Porto do Son, Ribeira e por suposto Soutomaior; 

os Meira e os Mesia en Vigo; e os Ulloa en Frio!, ademais doutras lifíaxes menores como os 

Aldán, Gallinato, Rapela ou Ozores9
. 

Pero a complexidade que levaba consigo este tipo de cesións a unha determinada 

lifíaxe e o seu mantemento na mesma familia por unha serie de xeracións podia reforzar

se ainda cun novo elemento, especialmente significativo desde o punto de vista sefíorial: a 

construción de fortalezas por parte da lifíaxe que se beneficia do feudo, nese territorio per

tencente ao sefíorio de Santiago e cedido temporalmente. En 1180, Fernando II tífíalles con

cedido un importantisimo privilexio aos prelados composteláns, co que se lle prohibia a 

construción dunha torre ou fortaleza a ningún nobre ou non nobre no territorio de xurisdi

ción compostelá, sen consentimento do p.rcebispo e a igrexa 1º. É evidente que ese permiso 

se concedeu moitas veces, a xulgar pola gran cantidade de fortalezas que enchen de torres 

o sefíorio compostelán, pero que non están en mans directas dos prelados11
; unha primeira 

fase construtiva corresponde á época en que as ameazas vifían do mar -fortalezas de 

Pontesampaio, torres da Cerca e da Ribeira, en Pontevedra; A Lanzada, no Grave; Lobeira, 

en Vilagarcía; as torres do Oeste, en Catoira-, pero posteriormente constrúense fortalezas 

cara ao interior, tamén nos limites do sefíorio polo leste: fortalezas de Catasós, en Lalín; 

Rodeiro; Borraxeiros, en .Agolada; Melide e Grobas, en Melide; e Ambroa, en Irixoa. Non 

todas estas fortalezas se construíron por decisión dos prelados: unha famosa fortaleza, A 

Barreira, situada na parroquia de Riobó, no concello da Estrada, é cercada en varias oca

sións durante o século XIV e é obxecto dun longo preito, xa que se tina construído, ou 
reconstruído, en territorio do sefíorío "sin consentimiento et pedido et ganado dei arçobis

po de Santiago et de su yglesia" 12
• 

Particularmente interesantes son algúns casos nos que precisamente a construción 
da fortaleza nun lugar concreto do sefíorio compostelán por parte dunha lifíaxe será a 

pedra angular da súa constitución, o que dá lugar á casa patrucial e ás veces tamén á deno

minación que esa familia levará no futuro. Dous casos particularmente interesantes consti

túennos as lifíaxes que se converterán nun pesadelo para os prelados composteláns do 

século XV: os Moscoso e os Soutomaior, que serán condes de Altamira e de Camifía. 
En 1354, Lope Pérez de Moscoso, irmán do bispo de Mondofíedo, don Gonzalo, soli

citalle ao arcebispo compostelán Gómez Manrique permiso "para faser hua casa forte enno 

Castro de Morgade, que he frigresia de San Pedro d'Ardemil, enna terra que el tenda igle
sia de Santiago" 13

• Para isto coinprométese a derrubar outra fortaleza anterior, situada 

nunha aldea próxima, a de Moscoso precisamente, que construíra tamén en sefíorio arce

bispal. Esta é a orixe da fortaleza de Castro de Morgade, propiedade do conde.de Altamira, 

que será derrocado durante a rebelión irmandifía. Os Soutomaior, con fortaleza no lugar de 

Soutomaior construída a finais do século XIII ou principias do XIV, fanlles preito-homenaxe 

aos prelados composteláns pala propiedade desta, situada en sefíorio de Santiago14
• Nos 

documentos que aprobaban a construción destas fortalezas en territorio compostelán 
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fac iase referencia á obriga que os seus titulares tifian de pofielas a disposición do prela
do cando este quixera, tanto en tempo de guerra como de paz, pero fundamentalmente 

insistiase no feito de que a actividade defensiva e bélica levada a cabo desde esa fortale
za tifia que ser ordenada polo prelado15 • Ainda que non será iso o que ocorrerá durante 

o século XV, xa que moitas destas fortalezas da terra de Santiago serán utilizadas para 
expulsar o prelado do seu sefiorio, para tentar controlar os accesos á cidade de Santiago 
e incluso á propia catedral. 

Sorprende incluso o permiso, concedido ou arrincado, para a construción de deter
minadas fortalezas, xa no século XV, como as denominadas torres de Altamira. No lugar de 

Torre, na freguesia de San Fiz de Brión, a súa situación, a escasos dez quilómetros de 
Santiago e dominando o camifio da cidade cara a Noia, era claramente ameazante para os 
prelados, que, non obstante, non tiveron máis remedia que permitir a súa construción, posi

blemente por parte de Rui Sánchez de Moscoso16
• 

Cando don Juan García Manrique, no preludio do século XV, se exilia do reino e 
abandona os seus vasalos composteláns, designase rapidamente a Lope de Mendoza -ecle
siástico de nobre familia sevillana que ocupaba desde 1393 a sé mindoniense- como suce
sor, primeiro como administrador da sé e, posteriormente, como arcebispo. Lope atópase 
xa en setembro de 1399 en Compostela. O seu contemporáneo Fernán Pérez de Guzmán 
preséntao así: "Fue este arzobispo de Santiago doctor, pero non muy fundado en la ciencia, 

asaz dulce, gracioso e de dulce conversación, muy bien guarnido en su persona e casa, e que 

tenia magníficamente suestado ansi en su capilla como en su cámara e mesa, e vestíase muy 
preciosamente, ansí que en guarniciones e arreos ningún prelado de su tiempo se igualó con 

él. Fue ombre de clara e buena voluntad, pero nin muy sabia nin muy constante. Fue alto de 



cuerpo e assaz buena persona. Murio en edad de ochenta afíos" 17
• Estas características 

están en consonancia co que sabemos da súa vida compostelá: reconstrutor do pazo ou resi

dencia palaciana da Rocha Branca, situado na vila de Padrón, preferiu dotalo de xardíns, 

laranxeiras, fontes e azulexos de factura valenciana con motivos xacobeos e co seu propio 

escudo e nome, á maneira dunha residencia sefíorial andaluza, que cubrila co rudo granito 

da terra, material utilizado no resto das fortalezas e pazos galegos18
• A súa actividade cons

trutiva na catedral deixou pegada na actual capela da Comufíón, no seu momento capela 

funeraria de don Lope de Mendoza e os seus parentes, da que se conserva a belísima Virxe 

do Perdón de alabastro que aínda boxe radica na entrada do oratorio. Ademais, López 

Ferreiro pon de manifesto a construción de novos pazos arcebispais en Compostela, que 

posiblemente foron máis ben unha remodelación dos antigos19
. 

Don Lope non contaba coas simpatías da nobreza galega desde o momento da súa 

chegada. En primeiro lugar, as reformas que fixo no cargo de pertegueiro maior de 

Santiago non foron ben acollidas. Por unha banda, non respectou a tradición de nomear 

pertegueiro o personaxe nobiliario máis destacado de Galicia, preferindo pola contra a un 
parente, o seu irmán Juan de Mendoza, e desdefíando o líder incontestable do bando nobi

liario, Rui Sánchez de Moscoso2º. Así mesmo, trouxa consigo a sobrifías e parentes, aos que 

casou con nobres galegos para facelos beneficiarias de importantes cesións territoriais; así, 
Juan de Mendoza, o pertegueiro maior, e a súa filia Leonor reciben dezasete freguesías en 
terraria, situadas en Lalín, Silleda e Cerdedo; o mesmo Juan, pertegueiro, é o receptor en 
1407 da cesión de once freguesías en terra de Posmarcos, nos actuais concellos de Boiro, 
Ribeira, Porto do Son e Lousame; Mayor de Mendoza, casada con Paio Gómez de 
Soutomaior, recibe en 1401 trece en Brión, Rois, Lousame, Ribeira e Vilagarcía de Arousa; 
e Alfonso de Mendoza recibe en 1430 un total de trinta e cinco nos actuais límites de Arzúa, 
Boimorto, Vilasantar, O Pino, Oroso, Frades, Mesía, Ordes, Cesuras e Abegondo. 

O número de freguesias traspasadas a contrai nobiliario é inusitado; parece que 
nunca antes un prelado compostelán tivera cedido tanto territorio e prerrogativas nobilia
rias a favor de cabaleiros leigos. En 1423, o monarca Xoán II perde a confianza no prelado 
compostelán debido ao apoio que lle presta ao partido do infante don Henrique de Aragón; 
por esa razón envia unha carta ao concello compostelán e aos do arcebispado ordenando 
que non se lle paguen os impostos e preitos debidos ao prelado; a carta foi a mellor xustifi
cación para a rebelión que os composteláns podían recibir. Capitaneados por Rui Sánchez 
de Moscoso, pecharon os cóengos na catedral, tomaron a cidade e impediron a entrada do 
prelado. Don Lope de Mendoza, desacougado pola complicada situación, decidiu nomear 
pertegueiro maior de Santiago o conde de Trastámara, Fadrique Enriquez. Pero morto este, 
e xa baixo unha certa tranquilidade, o prelado volveu nomear pertegueiro a un parente, o 
seu irmán Alonso de Mendoza. En 1441 a situación volveuse insostible de novo e o arcebis
po non tivo máis remedia que nomear a Rui Sánchez de Moscoso pertegueiro maior de 
terra de Santiago. 

A situación do sefíorio compostelán era tan dramática á morte de don Lope, pala 
cesión sistemática de territorios e dereitos, que, o acabado de nomear novo arcebispo, don 

Álvaro de Isorna, que fora arcediago de Cornada na Igrexa compostelá e posteriormente 
bispo de Mondofíedo, León e Cuenca, tivo que tomar cartas no asunto: nomeado en 1495, ato
pou o sefíorío da cidade e da terra sorprendentemente transferido á Coroa -os composteláns 

Nas páx inas seguintes: 
Az ul exos procedentes do 
caste lo-palacio arcebispal 
da Rocha Branca (Padrón). 
Museo da Catedra l, 
Santi ago de Compostela 
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tiflan conseguido, mediante a boa rela

ción de Roi Sánchez de Moscoso co con
destable don Álvaro de Luna, que o rei 
asinase unha carta real na que se traspa
saba o seflorío da cidade e da terra de 
Santiago ao dominio da Coroa, e as forta
lezas e freguesías alleadas polas cesións 
realizadas polo seu sucesor-. Esta situa
ción fíxolle manobrar en dúas direccións 
diferentes: en primeiro lugar, na propia 
corte, onde conseguiu rapidamente que o 
monarca dese marcha atrás na súa pre
tensión sobre o seflorío compostelán e 
recoflecese que estivera sempre en mans 
do arcebispo e Igrexa de Santiago21

; e, 

nunha segunda fase, en Roma, o que lle 
levou a solicitar do papa Uxío IV unha 
bula que declarase nulas e sen efecto 
todas as alleacións de terras, sefloríos e 
propiedades que foran levadas a efecto en 
tempos de don Lope baixo o concepto de 
feudos, foros, arrendas ou calquera outro 
título22

• Pero a pronta morte de don Álva
ro fixo que as súas tentativas reformistas 
e a súa vontade . de recuperar para a 
Igrexa compostelá o control perdido dos 
sefloríos non chegasen a bo fin; don Álva

ro só ocupou a sé arcebispal por catro 
anos, e faleceu en 1449. 

Na sucesión de don Álvaro de 
Isorna tivo moito que ver a política, 
como en tantas outras. O sistema de 
elección que se seguia habitualmente 
permitia que o monarca establecese o 
calendario de designación dun novo pre
lado a través da licenza real, que autori
zaba o Cabido a reunirse e proceder ás 

votacións dun novo seflor; ademais era 
posible que o rei "recomendase" a un 
candidato propio, xeralmente proceden
te do mesmo Cabido ou doutra igrexa 

próxima. Deste xeito, era fácil que o can

didato real fose o elixido, xa que unha 
vez coflecida a vontade real, era difícil 



subtraerse a ela. Desde o século XIV a intervención do papado é tamén cada vez máis 
frecuente. Cofiecemos moitas casos de bispos nomeados só por designación papal; sen 
intervención do Cabido23

; no século XV o máis frecuente é que monarcas e papas se 
pofian de acordo sobre a designación de prelados nas sés castelás24

• Polo tanto, no caso 
de Rodrigo de Luna, o condestable Álvaro de Luna, valido do monarca, pugnou para colo
car no arcebispado o seu sobrifio, filio do seu curmán, algo que conseguiu malia que o 
conde de Trastámara, Pedro Álvarez Osorio, tamén desexaba o mesmo cargo para o seu 
filio Luis. O condestable terá ademais a outra sé fundamental ademais da compostelá, a 
toledana, controlada a través da designación do seu sobrifio Alfonso Carrillo de Albornoz, 
nomeado en 1446. O proceso foi moi sinxelo: o Cabido recibiu, en palabras de López 
Ferreiro, a "recomendación" -que mais ben poderíamos chamar imposición-, de elixir 
por prelado o sobrifio do condestable. A este, que era don Rodrigo de Luna (1149-1460), 
filio dun curmán de don Álvaro de Luna, Juan de Luna, non lle tocou vivir circunstancias 
moita mellores. Aínda que mantiva nos seus cargos e benefícios os principais membros 
da nobreza -Rui Sanchez de Moscoso como pertegueiro maior de Santiago; e cando este 

morre, en 1456, o seu filio Rodrigo de Moscoso! como o seu sucesor-, os problemas máis 
graves comezaron cando recibiu do rei Henrique IV, a principias de 1458, unha convoca
toria· para que o asistise, co maior número de homes posible, na campana que ía come
zar contra o Reino de Granada . Así, o prelado require os cabaleiros e escudeiros que, 

como vasalos e tenentes das terras do sefiorío compostelán, están obrigados a acudir ás 
súas chamadas para incorporarse ao exército do arcebispo. Unha longa lista de nomes 
cofíecidos reciben o chamamento do prelado: primeiro o pertegueiro maior, Rodrigo de 
Moscoso, pero tamén Álvar Páez de Soutomaior, Lop.e Pérez de Mendoza, Gonzalo Ozores 
de Ulloa, Teresa de Meira, Roi de Bendafia, Roi Fernández de Caamafio ... 25

• Todos os con
vocados néganse a acudir, alegando que nunca foron obxecto de tales demandas por 
parte dos prelados. Tivo que mediar o conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, para che
gar a un acordo entre as partes. O prelado marchou a apoiar o seu sefior o rei. Pero ese 
acordo non ía durar moita tempo, xa que á volta da contenda de Granada, a finais de 
1458, os composteláns, de acordo cos cabaleiros enfrontados ao prelado, negáronse a 
deixalo entrar na cidade, e recibiron dentro dos muros da cidade o conde de Ttastámara. 
Outros concellos do sefiorío -Muros, Noia, Fisterra, Muxía- sumáronse ao compostelán 
na súa rebelión. Só Pontevedra e Padrón se mantefien fieis. O prelado vese obrigado, 
como tantas outras veces durante este século, a trasladar a súa residencia fora de 
Santiago, esta vez a Pontevedra. Os conxurados pófienlle cerco á fortaleza da Rocha 
Forte, desde onde se impide o abastecemento da cidade de Santiago. En 1458, o rei 
Henrique IV asinaba unha cédula na que se lles cominaba a depofier a súa actitude hos
til cara ao arcebispo. O ataque a Compostela por parte das forzas arcebispais é inevita
ble, pero a morte repentina do arcebispo, no momento en que se dispofiía a someter 

polas armas os rebeldes, rachou de súpeto os acontecementos. O seu falecemento ines
perado fai sospeitar a López Ferreiro26 sobre a causa que o provocou, e inclina a bÇJ.lan
za de xeito claro do lado dos conxurados, particularmente, do conde de Trastámara, 

quen desexa ver o seu filio Luis Osorio como sucesor do arcebispo morto. Pero de novo 
a vontade do rei imponse en Roma, e é o salmantino Alonso de Fonseca, deán de Sevilla, 
o elixido polo papa. 
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Mais a situación continúa sendo moi complexa: o conde de Trastámara sigue en 

Santiago cos seus homes como dono da cidade, e o acabado de nomear arcebispo é unha 
persoa nova, inexperta, incapaz de manexar unha situación como a que vive o arcebispado 
e o seflorío compostelán. Por todo isto, artéllase unha desas estraflas solucións que se viven 
durante este sorprendente século: o arcebispo de Sevilla, tamén chamado Alonso de 
Fonseca como o seu sobriflo, o electo de Santiago, coflecía a Igrexa compostelá por ter sido 
arcediago do Salnés na catedral de Santiago; polo seu parentesco co electo, decidiuse, con 
permiso do papa Pío II, que permutasen as súas sés, de tal xeito que Alonso de Fonseca II -o 
acabado de elixir arcebispo compostelán- marchase para Sevilla, e Alonso de Fonseca 1, 
arcebispo de Sevilla, viflese a Santiago por unha tempada para intentar mellorar a situación 
da sé antes de que o seu sobriflo se instalase definitivamente. 

Alonso de Fonseca I chegou a Galicia en 1460 e conseguiu entrar na cidade de 
C9mpostela ao ano seguinte; nos catro anos acordados, o arcebispo sevillano enviado a 
Santiago foi capaz de acalmar o suficiente a diocese como para lembrarlle ao seu sobriflo 
que o pacto establecido tina data de finalización. Pero este atopábase tan a gusto en Sevilla 
que non quería cumprir o pactado, e desexaba permanecer na cidade andaluza, polo que 
se pechou na catedral; pero o rei non permitiu que a situación se mantivese, e Alonso de 
Fonseca II tiva que marchar, resignado, cara ao norte. Case acabado de chegar, tiva xa os 
seus primeiros problemas con Berna! Eans de Moscoso, que acadan de súpeto o seu cumio 
cando en 1465, estando o prelado en Noia, é tomado como refén polos homes de Moscoso 
e levado á fortaleza de Vimianzo, onde permaneceu encadeado durante nada menos que 
dous anos27

• O propio Moscoso atreveuse a viaxar por Galicia co prelado engaiolado, para 
escarnia da súa figura e pasmo dos habitantes da terra, que nunca nada igual viran. O 
maior seflor galego, o propio representante do Apóstolo na terra, humillado e aldraxado 
dunha maneira impropia da súa condición. Para a liberación do arcebispo, Moscoso esixiu 
cincocentas dobras de ouro. 'Itatábase dunha suma tan elevada que non era facilmente 
asumible, polo que os familiares do arcebispo pensaron en botar man do tesouro catedra
licio, pero atopáronse coa pechada oposición de varias dos cóengos, que se negaron cate
goricamente a utilizar estes bens para o rescate do seu seflor e arcebispo. Por todo isto, e 
ante a complexidade da situación, os familiares e homes do prelado deciden prender os 
capitulares contrarias e pechalos na catedral; a documentación fala dun total de dezaseis 
cóengos que sufriron a violencia do partido do arcebispo. Cando Moscoso coflece os acon
tecementos que ocorren na catedral, fáltalle tempo para chegar armado cos seus homes e 
sitiar a igrexa compostelá. Neste sitio atopa a morte, ferido por unha frecha de bésta lan
zada por un escudeiro do arcebispo, o 29 de agosto. Pero o asedio continúa, ata que os 
sitiados se renden, despois de cinco longos meses: as condicións primordiais da capitula
ción foron a liberdade dos capitulares pechados e o desterro do arcebispo por dez anos. 

Resulta inaudito que un arcebispo sexa expulsado da súa morada, da súa cidade, do cen· 
tro do seu seflorío e arcebispado. 

Non chegou Fonseca II a permanecer todo o tempo establecido fóra da súa cidade e 
arcebispado, na propiedade episcopal de Redondeia. Os acontecementos precipítanse e en 
1469, ante os avances dos irmandiflos e a destrución das fortalezas da mitra, agrupa os seus 
homes para loitar pala devolución do seu seflorío. Despois de cinco anos, entra vitorioso na 
cidade episcopal. Pero non por moita tempo, xa que a recuperación dos seus sefloríos íalle 





Santiago ou san Pedro (?). 

Mestre hispano, primeira 
metade do sé cu lo XV. 

Museo da Catedral, 
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custar novos e longos anos de guerras contra a maior parte dos grandes sefíores 

nobiliarios. En 1475, a designación como raífía, á morte do seu irmán Henrique 
IV, da princesa Isabel provocou unha nova razón para enfrontamentos anti

gos. Os sefíores galegos dividíronse entre os que lle renderon preitesía a 
dona Isabel e os que animaron o rei de Portugal Afonso V a apoiar os 
dereitos da princesa Xoana, filia do falecido rei castelán. O arcebispo 
compostelán colócase decididamente do lado de Isabel, e vai conse

guindo tamén o apoio da maioría da nobreza galega á causa isabeli
na, pero a conta de novas accións bélicas. Este apoio firme terá a 

súa recompensa no mantemento e acrecentamento importante 
que o sefíorío compostelán terá durante o reinado dos Reis 
Católicos, moi particularmente a través da concesión do cobro 
do voto no acabado de anexionarse Reino de Granada28

, cuxa 
incorporación ás rendas episcopais e capitulares supofíerá 
unha nova etapa de esplendor e puxanza económica para a 
Igrexa compostelá. 

"É necesario que todo cambie para que todo perma
neza igual" 29

, dicía o príncipe don Fabrizio Salina no 
Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. "Ou mellor", 
podería ser unha pequena alteración que os prelados com
posteláns estarían seguramente dispostos -a asumir. Das 

"guerras cruísimas", das aldraxes sen fin, das inxustas exac
cións, dos sobresaltos continuas, dos episodios de rebelión, 

dos que os movementos irmandifíos non foron máis ca lóxica 
culminación, pasamos a unha etapa na que a incesante activi
dade bélica e a permanente confrontación armada será subs
tituída por unha arma menos sanguenta: o preito. Para os 
prelados composteláns, esta situación non supofíerá máis ca 
benefícios. Saneadas as súas rendas grazas ás novas achegas 
dos Reis Católicos, e sufocada a situación de rebelión nobilia-

ria continuada mediante a férrea política de contra! social e o 
derrubamento definitivo da maioría das fortalezas nobiliarias 
galegas, a súa posición, definitivamente afastados dos espazos 

de decisión política mediante a substitución das súas funcións cor
tesãs por un novo grupo de licenciados e bachareis universitarios, 

permanecerá privilexiada no corazón do seu sefíorío, en Santiago, 
cada vez máis lonxe de Castela, na vixilia dese longo tempo de pedra 

que serán os séculos posteriores. 
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Escultura funeraria episcopal 

Marta Cendón Fernández 

escultura funeraria episcopal galega do século XV amosa unha gran variedade 
, de estilos e materiais. En primeiro lugar, cómpre destacar que non se conserva

ron os exemplos lucenses nin mindonienses, pois o do único bispo de Lugo que 
chegou ata nós atópase no convento de Santa Clara de Toledo', e pertence ao toledano obra
doiro de Ferránd González. 

Entre os xacentes conservados destacan tres: o do bispo de Tui, Juan Fernández de 
Sotomayor IF, vinculable ao estilo ourensán e situado na capela de Santo André da catedral 
tudense, que o prelado mandou construir; o do bispo de Ourense, Alonso López de 
Valladolid, inhumado na catedral de Santiago de Compostela e estilísticamente relaciona
do co do arcebispo compostelán don Rodrigo de Luna, situado na colexiata de Iria Flavia3

. 

A isto cómpre engadirlle o xácigo do sepulcro do arcebispo de Santiago, Álvaro Núfíez de 
lsorna1

, conservada no claustro, e o perdido conxunto de alabastro, pertencente ao arcebis
po don Lope de Mendoza. 

Sepulcro de Juan Fernández de Sotomayor li 

Atópase no muro oeste da capela de Santo André -hoxe do Santísimo- da catedral tuden
se. A capela, financiada por este bispo, construíuse no extremo noroccidental da catedral 
-o que supuxo a destrución de parte dunha torre románica que se erguía a carón da das 
campás-, e ocupou o terreo do cemiterio5 . Para o seu inicio, o bispo, segundo un documen
to do 22 de novembro de 1419, dálle ao cabido 20.000 marabedís que "hubo de merced dei 
Sefíor Rey D. Juan que Deus mantena, e de merced del Rey D. Fernando de Aragón en 
quanto foi vivo"6

. Con eles fundou doce aniversarias cada ano na capela que "ora el comes
ça a faser" 7

• Este dato aclara a data de inicio da construción. Segundo un documento con 
fecha do 30 de xullo de 1425, o notaria dálles forma ás cláusulas do testamento do bispo, 

onde manda rematar a capela e erguer nela outra bóveda e un altarª; mesmo o arcediago 
de Mifíor, en 1430, lle fai unha doazón á capela que don Juan comezou e ordenou acabar9

. 

En realidade non son moitas os datas que cofíecemos sobre a súa vida. A súa memo

ria chega, segundo Sandoval, a 143210
, erro evidente xa sinalado por Flórez, quen se apoia 

en diversos documentos que sitúan o seu falecemento o 15 de novembro de 142311
• 

O 20 de novembro de 1419 ordena a súa inhumación nesta capela12
• Tul como sedes

prende dun documento de 1422 en relación con Inés de Sotomayor, o seu sepulcro xa se 



tería finalizado nesta data, pois nel se di "que eu ou meu procurador eligir a segunda des

poys da sepoltura do dito sefí.or obispo ... "13
, polo que o seu sepulcro debeu de se construír 

entre 1420 e 1423. 
Logo do seu falecemento, conforme a unha disposición do Cabido do 16 de novem

bro de 1423, foi sepultado na súa capela e, tal como sinalara Ávila y La Cueva, "alli yace en 

sepulcro colocado en un arco de la paredjunto a la puerta de la sacristía de ella a la izquier

da como se entra en la capilla con su busto en la cubierta que le cierra bestido de pontifical 

y acostado encima, pero no tiene epitafio alguno" 1
•. 

Con todo, non hai~problemas para a atribución xa que na fronte da arca aparece 

repetido o escudo dos Sotomayor, en concreto nos sobrazos dunha arcada gótica cuxas 

dimensións van diminuíndo cara á dereita, como se non se tivese calculado ben a propor

ción, e o motivo se vise constrinxido polo espazo dispofí.ible. O escudo alterna con peque
nas octifolias que decoran algúns elementos da indumentaria, o que contribúe tamén a 

aclarar a identificación: o xacente viste os ornamentos episcopais, o báculo adornado co 
panisellus e a mitra. 

O sepulcro está situado baixo un arcàsolio, cuxa decoración vexetal supón o mante
mento de motivos que o conectan co mundo mateano, ainda que cabería tamén unha inter

pretación simbólica en relación co ceo ou a gloria 

O seu estilo, malia a súa cronoloxia, vincúlao cos sepulcros da catedral de Ourense, 
pertencentes ao denominado por Moralejo "estilo ourensán", que se ben tiva o seu apoxeo 
durante o século XIV. as súas pegadas acadan ata moi entrado o xv; ainda que cara a 1350 

se ve esgotado como auténtica tradición15
. 

Sepulcro do bispo Ju an 
Fernández de Sotomayor li , 
cape la do Santísimo 
da catedral de Tui, 
Pontevedra 

251 -



252 -

Sepulcro de Alonso López de Valladolid 

A primeira consideración, no tocante a este sepulcro duo prelado ourensán, é que non se 
atopa na súa catedral, senón na de Santiago de Compostela. 

A razón para non seguir a norma máis adoito empregada entre os bispos de inhu
marse na súa sé ou, en calquera caso, na última que ocupara, estriba nas súas relacións de 

parentesco cun dos máis destacados prelados composteláns, Lope de Mendoza. Bacharel 
en Física ou Medicina, era un dos seus familiares máis distinguidos, pois acadou a condi
ción de capelán de Uxío IV; pola súa banda, o arcebispo doo Lope concedeulle o arcedia
gado do Salnés, e ocupou tamén o deádego da Igrexa de Ourense, que administrou logo do 
nomeamento para ela de Juan de Torquemada, que se atopaba ausente' 6

. En 1466 foi pre
conizado bispo de Ourense, e outorgóuselle o sobrenome de "El Bueno" 11

, polo meritorio 
labor ·desempenado ata o 23 de agosto de 1468, data do seu falecemento. O seu cadáver 
foi trasladado á catedral compostelá, onde foi sepultado tres días máis tarde, como figura 
no seu Tumba vieja de Aniversarias, coo data do 31 de agosto: "Obit (doíninus Alfonsus) in 
civitate auriensi XXIII die mensis augusti, anno LXVIII, et ductus fuit ad istam civitatem 
(compostellanam) et sepultus in ista ecclesia XXVI mensis augusti. Et olim iste reverendus 
fuit archidiaconus de Salnes in ista alma ecclesia et decanus auriensis"'ª. 

Hoxe non existen dúbidas sobre o feito de que o sepulcro que se atopa na entrada 
norte da catedral compostelá - porta da Acibechería- , no muro de peche da antiga capela 
de Santa Catarina, hoxe de Lourdes, acolle os restos deste prelado. En efecto, malia carecer 
de epígrafe que permita identificar coo maior precisión o personaxe, as noticias biográficas, 
documentais e a heráldica apuntan sen dúbida cara á figura do prelado ourensán. Por outra 
banda, sería preciso considerar os datas que a propia obra nos ofrece, tanto de tipo icono
gráfico como estilístico. No que atinxe á iconografia, existe un elemento que permite dife
renciar este prelado duo arcebispo compostelán: o báculo; está realizado en bronce, algo 
infrecuente, e posúe a voluta habitual e nona forma de "tau" que se emprega nos sepulcros 

dos prelados santiagueses. De termos en conta as características estilísticas, é posible esta
blecer relacións coo outros exemplos que se puidesen estar executando en datas achega
das á do falecemento do citado bispo de Ourense. Chamoso indica que o sepulcro de Alonso 
López de Valladolid sería da "misma inspirada mano" que labrara o do arcebispo compos

telán Rodrigo de Luna, na colexiata de Iria Flavia (Padrón)'9
; ao mesmo autor corresponde

ríalle o do arcediago Juan Marino de Sotomayor2º. Pola súa vez, Núnez denomínao "Maestro 
de los sepulcros de dignidades eclesiásticas"21

• Soo numerosas as semellanzas que ofrecen 
ambos, realizados coo posterioridade a 1460, fecha do pasamento de Rodrigo de Luna, e 
tamén a 1466, ano en que é nomeado bispo Alonso López de Valladolid; posterior á última 
data apuntada sería, polo menos, o seu sepulcro, que quizais se tería realizado envida, se 

se ten en conta a doazón que lle fixo ao cabido de Santiago o 29 de xaneiro de 1466, onde 
se titula "electo de Orense": entrega o casal de Viso coas súas pertenzas para que en 
Compostela se lle fixese un aniversario, o que indica a súa intención de permanecer vincu
lado a esta cidade tras a súa morte22

• 

Como se se tratase dunha característica de taller esbózase a forma do pé esquerdo, 
pero non se decora como a do dereito; isto podería deberse a un alarde de economía, no 

que o escultor, consciente de que está a realizar un sepulcro apegado, obviou a parte que 



corresponderia a un ángulo interno dificilmente visualizable polo espectador. O sepulcro do 

arcediago Juan Marino de Sotomayor volve presentar esa particularidade, cunha sandalia 
totalmente concluída, e a outra coma un simple bosquexo ao que se lle engadiu un elemen

to pintado de vermello, probablemente con posterioridade. 

No que respecta á sepultura de don Rodrigo de Luna (1449-1460), viuse condicio
nada polos difíciles avatares vividos durante o seu pontificado. En realidade toda a súa vida 

estivo envolta en serias conflitos: sobrifí.o de don Álvaro de Luna, valido de Xoán II, tentan 
promovelo á Igrexa de Sevilla, o que provoca un conflito co Cabido, que elixira a Juan 

Cervantes, quen finalmente será sancionado polo Pontífice23
• Pola súa banda, o Cabido 

compostelán recibe unha imposición para que o elixa prelado, elección que se leva a cabo 

o 24 de marzo de 1449, cando ainda non tifí.a a idade canónica, polo que tivo que ser apro
bada polo papa. 

Por outra banda, logo da chamada do monarca ao arcebispo e a outros sefí.ores para 

que acudisen á guerra de Granada a principias de 1458, prodúcese un enorme malestar 

entre os cabaleiros galegos, que se amosan remisas a partir. Don Rodrigo cumpre a orde 

real, mentres unha parte dos cóengos, ante a intención dalgúns nobres e determinados 
membros do Cabido de expulsar o arcebispo, se retiran a Iria e se instalan na colexiata, cara 

a mediados de 1458, onde permanecerán dous anos. A principias de outubro, Rodrigo de 
Luna regresa a Galicia, e atopa pechadas as portas de Santiago, e a hostilidade de vilas 

como Muros e Noia; con todo, Pontevedra, Padrón co seu castelo de Rocha Branca, a forta
leza da Barreira e o castelo de Rocha Forte continl!aban fieis, polo que se traslada a 

Sepulcro do bispo de 
Ourense, Alonso López 
de Valladolid, catedral 
de Santiago de Compostela 
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Pontevedra. Os conflitos sucédense, o que obriga o prelado a se instalar en Salamanca, onde 

se atopaba en setembro de 145924
; regresa a finais do devandito ano coa intención de ir a 

Padrón25
, onde estaban os cóengos, como indica nun documento de febreiro de 1460. Alí 

acomódase na Rocha Branca para dispoõer os combates, pero falece o 1 de xullo e os fune
rais celébranse na colexiata. 

Xa no seu certificado de últimas vontades, á hora de elixir o lugar para o seu eterno 

descanso, bosquexa tras a súa catedral e conventos mendicantes composteláns "la capilla 
mayor de Santa Maria Diria desta villa de Padron"26

• Alí xacían diversos bispos de Iria, o que 

suporía o mantemento dun panteón de prelados27
. 

En efecto, no devandito lugar conservouse o seu monumento funerario co seu xacen

te vestido con hábito pontifica128
, ainda que o epitafio aclara que o encargado de renderlle 

culto á memoria póstuma do prelado é Pedro de Soto, un dos cóengos que están presentes 

na redacción do seu testamento: 

SEPVLTURA. DEL. RIMO. SENOR. DON. R 0 D. LVNA. ARCPBO./ 

D. SCTIAGO. FALLESCIO. EN EL. MES. D. IVLLIO. ANO/ DE. M. CCCC. LX. 
ANOS/ ESTA. OBRA MA[N]DO. FAZER./ EL. HONRRADO. PEDRO DE/ 

soro. CARDENAL. CRIADO/ DE. su. R. SENORIA. 

Ademais da presenza da inscrición e o escudo do prelado no xácigo, cómpre desta

car dúas peculiaridades verbo doutros exemplos do mesmo obradoiro, como o sepulcro do 
bispo de Ourense, Alonso López de Valladolid, que se atopa en Santiago, e o do arcediago 

Juan Mariõo de Sotomayor, en Villajuán: unha, propia da súa condición de arcebispo, o 

palio, que se ornamenta con elementos enforma de "tau" e algunhas rosetas; e outra, carac

terística da sé compostelá e que se documenta desde o pontificado de Pedro Suárez de Deza 
(11 73-1206), o remate do báculo, tamén en forma de "tau". 

Xácigo de Álvaro Núnez de lsorna 

Foi un prelado moí preocupado por organizar a súa lembranza post mortem. Ao pouco de 
tomar posesión da sé -preconizado o 7 de abril de 1445- redactou o seu certificado de 

últimas vontades, para evitar os conflitos que ocasionara a herdanza de don Lope de 

Mendoza . Mesmo podemos remontamos tempo atrás, cando era só arcediago de Cornada 
e obtén, o 9 de novembro de 1394, licenza para construír unha sepultura: "[para que] 

posades faser vasa sepultura perpetua como entenderdes que vos cumple ena claustra 

noua da dita iglesia aa entrada do cabidoo que esta ena dita claustra aa parte destra quan
do entran ao dito cavidoo'"". 

De certo que ese lugar será o que acabe elixindo para a súa sepultura, aínda que xa 
non como arcediago senón como arcebispo de Santiago, logo de ter ocupado as sés de 

Mondoõedo -desde 1400-, León -1415- e Cuenca -1418-, período no que desempeõou 
unha intensa actividade ao servizo da Coroa. Xa no 1435, atopándose en Basilea, onde fora 

enviado por Xoán IPº, obtivera do concilio facultade para dispor dos seus bens como quixe

se ata unha cantidade de 12.000 floríns de ouro31
• 

Sepulcro do arcebispo 
Rodrigo de Luna, Colex iata 
de Iria Flavia, Padrón 
(A Coruiia) 
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En 1446 dita un primeiro testamento, pero, por mor do incremento dos seus 
bens, testa de novo o 10 de setembro de 1448, dispofiendo o concernente ao seu ente
rramento. Desexa ser inhumado: 

"Enno Cabidoo vello da dieta Iglesia de Sanctiago enno Arco como entran 

a o dicto Cabidoo a a mao dereita onde o Arcediago da Reyna Nuno 
Gonzalez de Bendafia noso Parente se quisera enterrar a o qual nos auve
mos feito moymento et Sepultura enna mesma parede como van a alende 
da Sepultura et moymento do Arcediago de Nendos Johan Rodriguez de 
Medin enno qual lugar ja mandamos facer un Moymento perteescente a 
noso estado coo nosas Armas en esta guisa enno medio do Moymento un 
Escudete de flores et correas, et alende en hun dos cabos de dito 
Moymento outro Escudete de Armas de Bendafia et de outra parte 
'enno outro cabo Armas de Vaamonde et de Rodeyro, et mandamos que o 
dito Cabidoo seja pintado de novo de seis en seis anos et acerca de nosa 
Sepultura, esté pintada a Virgen María et o seu Filio bendito, et despois o 
glorioso Aposto! Sanctiago, et despois Sancta Catalina, et despois Sancta 
Maria Magdalena et Sant Juan Baptista, et Sancta Margarita, et de parte 
de dentro acerca do nosso Moymento esté un Altar et un apartamento 
para cinco ou seis personas que possan estar arredor do dito Altar, o qual 

dito apartamento seja de paos de ferro boos e altos coo sua porta paquena 
et assi seja cercado destes paos de ferro grosas et altos et boos o dito 

Cabidoo deslo dito noso Moymento fasta o cabo do dito Cabidoo coo sua 
porta mais grande que non possa entrar orne a o dito Cabidoo, salvo por la 
dita porta grande" 32

• 

Tulvez sexa o propio documento o que mellor recolle os desexos do prelado. Coo todo 
perdeuse toda a súa capela, que se correspondia coa dos arcebispos, situada á entrada da 
sala capitular vella33

, e semella que só permaneceu unha parte do seu sepulcro, decorado, 
como era o seu desexo, cos seus brasóns34

• Nel suponse que foi sepultado, coo gran pompa, 
logo do seu pasamento o 9 de febreiro de 1449. 

A capela foi destruída ao se erguer o claustro actual. Os racioneiros do Sancti 
Spiritus, aos que !sorna lles encargara a atención daquela, recolleron o sepulcro e colocá
rono na capela das Ánimas, á entrada do claustro novo, onde ainda o viu, en 1589, o padre 
Jerónimo Román35

• 

Logo disto, carecemos de novas sobre o sepulcro de Álvaro de !sorna, que se 
considera perdido. Coo todo, unha indicación de doo José María Díaz, cóengo arquivei
ro da catedral compostelá, levoume a reparar nun xácigo que na actualidade se atopa 

entre outros restos na ala sur do claustro. Está decorado só na súa parte frontal, o que 
nos induce a pensar que se trataba duo sepulcro apegado, situado debaixo duo arcoso
lio. Nel aparecen catro brasóns; malia o seu estado de desgaste aprécianse as correas 

e !ises de !sorna, o axadrezado coo dúas serpes acoladas e o timbrado de coroa de 
Vaamonde, tortillos ou arruellas (roeles ou bezantes}, no caso de Bendafia e as rodas 

de Rodeiro36
• 



Os escudos están enmarcados baixo unha dobre arcada apuntada -pala súa vez 
xeminada e decorada con rosetas- e os arcos descansan sobre columnas de fuste liso que 
se apoian en bases molduradas elevadas sobre un plinto. Nos extremos, dous anxos cerofe
rarios axeonllados sustentan sobre a súa cabeza a conxunción da dobre arcada e, na parte 
superior, aprécianse diversos motivos arquitectónicos a xeito de torreciflas. O seu estilo 
correspóndese co de obras de talleres composteláns que traballan nos anos 40 do século 
XV No que atinxe a outras partes do sepulcro, pódese supofler que houbo un xacente, aínda 
que non se menciona no testamento, nin se conservou. 

Por outra banda, a capela estaria pintada con imaxes dos principais intercesores na 
hora da morte: a Virxe María e o seu Fillo, o apóstolo Santiago, santa Catarina, María 

Madalena, san Xoán Bautista e santa Margarida; isto enriqueceria o programa iconográfi
co dun espazo que ten un cometido importante como lugar de inhumación. Cómpre desta
car tamén que a capela constituía unha especie de panteón familiar, pois nela se atopaban 
parentes seus, como o arcediago de Reina, Nuno González de Bendafla37

. 

O perdido sepulcro de don Lope de Mendoza 

Don Lope de Mendoza, prebendado en Sevilla, foi electo para a sé de Mondofledo, que 
ocupa en 1393. Posteriormente, logo do 18 de xaneiro de 1399 foi trasladado a Santiago, 
e, ao mesmo tempo que ocupaba a sé compostelá foi administrador apostólico de Osma 
(entre 1404 e 1408). 

Xácigo do sepulcro de 
Álvaro Núiiez de /sorna, 
claustro da catedral 
de Santiago de Compostela 
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Detall e ela pea ii a ela Virxe 
cio Perclón, con clon Lope 

ele Mencloza axeonllaclo 
aos seus pés como doador, 

procedente ela 
desaparecida capela 

funeraria fundada polo 
prelado na catedra l ele 

Santi ago de Compostela 
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En principio dedicouse á súa diocese, e só anos máis tarde figura entre os persona
xes da Corte, ocupando diversos cargos de confianza en relación coa monarquía. De entre 

as numerosas obras que promoveu, a máis importante foi a súa capela do Perdón. En efec
to, debeu constituir unha obra de grande envergadura, pero foi destruída en 1 770 para 
erguer a actual capela da Comuflón. Segundo consta documentalmente, foi comezada en 
1442 e, logo da morte do prelado -o 3 de febreiro de 1445-, o cardeal Martín López foi o 
encargado da súa realización, que rematou cara a 1451, segundo sinala unha inscrición. 

Era coflecida tamén como capela do Perdón xa que estaba presidida por esta advocación da 
Virxe, unha das poucas imaxes góticas que se conservaron. Durante moitas anos, do 

mesmo xeito que acontecia en Salamanca, foi empregada pala Universidade para a conce
sión dos graos de Mestre e Licenciado. 

Caamaflo reconstruiu o seu aspecto formal : de planta rectangular, chegou a ter 
catro altares, aínda que posiblemente nun principio houbese só dous. Así mesmo, teria 
sancristía e tribuna, amais dunha escaleira que comunicaba co palacio arcebispal38. O 

devandito autor sinala a súa situación "en un pedaço dei patio dei palacio con la puerta a 
la iglesia catedral, a la nave dei crucero que caía hacia los palacios arçobispales" . O sepul
cro do fundador disporíase no centro, cos dos seus familiares arredor, respondendo ao 

tipo de capela octogonal, que Gil de Albornoz realiza na catedral de Toledo e que tiva 

grande auxe39
• 



De todo isto conserváronse poucos restos, entre os que destaca o lintel con dous 

anxos que sosteflen o escudo do fundador, hoxe nunha porta que dá á nave norte; unha 

inscrición, a Virxe antes citada, relacionable co estilo do autor do sepulcro de Diego de 

Anaya40
; e o sepulcro do cardeal Martín López. Pala súa banda, no Museo da Catedral cus

tódianse catro pezas procedentes da capela: un fragmento de pináculo, e unha imaxe de 
san Pedro, unha de san Sebastián e unha de santa Lucía. Finalmente, na capela das 

Reliquias atópanse diversas pezas de ourivería de igual procedencia: oito figuras de san

tos e dúas de arcanxos (Gabriel e Rafael). 

Sobre o seu sepulcro perdido existen varias descricións, aínda que son diverxentes. 

Recollidas por Caamaflo, a diferencia entre elas está no número de leóns que o sostiflan; 

este autor conclúe que o máis verosímil é que tivese dez, igual ca outros exemplos do cha
mado "Mestre de Anaya". O que resulta evidente é que se trataba dun sepulcro exento, de 

alabastro do Incio, como recolle Boán, que o describe nestes termos: "La estatua yacent~ 

estaba vestida de pontifical con báculo a la diestra . A la cabecera tenía un Cristo dibujado 

y a los lados y los pies doce Apóstoles y Evangelistas"41
• Pala súa parte, a descrición de 

Jerónimo dei Hoyo inclúe o seu epitafio: "ln hoc sepulchro jacet corpus domini Lupi de 

Mendoça, legum doctoris archiepiscopi compostellani qui obdormivit in Domino die tercia 

februaris anno Domini millessimo quatersentessimo quadragessimo quinto"42
• 

O propio Caamaflo séguelle a pista ao sepulcro segundo os datas documentais 

existentes, que indican que a capela se atopaba en mal estado; antes de reedificala, o 

Cabido decide mudala porque estorbaba (1 764), pero logo da construción da nova cape

la, os capeláns laméntanse -1 784- de que se desbaratase o panteón de mármore e as 

cinzas se colocasen nun caixón de madeira. En 1805 xa se especificaba que o sepulcro se 
achaba "puesto en piezas ai pie de una escalera fronteriza a la sala capitular", e máis 

tarde as súas pezas diseminadas43
• Mantívose un longo preito por parte dos capeláns con

tra o Cabido e o deán, que construíron un novo sepulcro na capela e dixeron que trasla

daran a el as cinzas, o que fai pensar que o Cabido rematou por desfacerse do sepulcro44. 

259 -



NOTAS 

1 CENDôN FERNANDEZ, M., "Un obispo de Lugo en Santa Clara de Tuledo: el 

sepulcro de Fray Juan Enrlquez·, Archivo Espailol de Arte, 279 (1997), 

p. 302·310. 

2 CENDôN FEHNANDEZ, M., "EI sepulcro dei obispo Juan Fermlndez de Sotomayor 

li en la Catedra l de Tuy", en Estudios sobre Historia dei Arte ofrecidos ai 

Prof. Dr. D. Ramón Otero Túilez, en su 65° cumpleailos, Santiago de 

Compostela, 1993, p. 137· 153. 

3 CENDôN FERNANDEZ, M., "EI sepulcro dei arzobispo compostelano D. Rodrigo 

de Luna en Iria Flavia ", Cuadernos de Estudios Gal/egos, 109 (1997), 

p. 203·220. 

4 CENDôN FERNANDEZ, M., "EI sepulcro dei arzobispo don Álvaro de !sorna 

en la catedral de Santiago", Cuadernos de Estudios Gal/egos (1995), 

p, 209·226. 

5 'lrátase do cemiterio de Santa Maria da sé de Tui, no que manda que o 

enterren; Johan Mouro, 5·outubro· 1385, Testamento de Johan Mouro 

pedreyro natural de Valença, Arquivo Catedral d<; Tui, Becerro J, 

foi. 58v.-59r, · A capela que ora o dito sei'\or obispo faz ena çimiterio de 

dita sua Yglesia do Tui a honrra ynbocaçon do benaventurado Santo 

l\ndre apostolo ... "; 7·abril· 1422, Ynes de Soutomayo1; carta de obligación, 

enpellorumento y doaçon, Becerro 1, ACT., foi. 297r·298v. 

/\si mesm o, o bispo Juan Fernández de Sotomayor fala da "capela que ora 

fazemos odoficar ena çimiterio da dita Yglesia a seiviço de Deus et 

ynbocaçon de Santo l\ndro apostolo", 5·marzo· 1423, A.C.T., Becerro 1, 

fo i . 298v. 

6 F1,óntr1,, H., é'spnlla Sagracla, t. XX II , Madrid, Olicina de la viuda e hijo 

do Marln , 1798, p. 193. 

7 GALINllO 110M~O. P., "'íl.ly n la 13aja Eclad Media s.Xll·XV", é'/ Noticiero, 

Moclrk l (1 923), p. 103. 

8 "Ytom mondamos quo so ocobo o nosa ca pela de Santo Andre et se faça 

outrn babado on to l [ ... [como o torados(?) linos ou mais con suas friestas 

[ ... [cio royno de portuga l. Ytem mandamos que se faça un altar en a dita 

ca polo et se pana una magestade de Santa Maria et outra de Santo 

l\ncl res et outra de Santa Çiçilia", Becerro 1, ACT., foi. 293. 

9 "Dou et dono a la capela ele Santo Andre que esta si ta junto con esta Yglesia 

ele Tui que o dito sei\or obispo don Juan començou de fazer et manda 

acabar", 26·setembro· 1430, ACT. foi. 301 r·v. 

10 SANDOVAL. P. de, Antigüeclacl de la ciuclacl y lglesia Catedra l de Tuy y ele los 

obispos que se sabe aya avido en e/la, Braga, 1610, ed. facslmile, 

Barcelona, El A lbir, 1974, p. 181 v. 

11 FLÓREZ, 1-1., Hispania Sagrada, t. XXJI, p. 203; ÁVILA y LA CUEVA, F., Historia 

civil y eclesiástica de la ciudacl ele Tuy y su obispado, 4 tomos, obra 

inédita; ACT. 1858, t. IV. (edición facslmile, Consello da Cultura Galega, 

1995, p. 35). 

12 IGLESIAS ALMEIOA, E., "La obra dei obispo D.Juan Fernández de Sotomayor II 

en la catedral de Tuy", en Tuy. Museo y Archivo Histórico Diocesano, 

t . Ili. 1980, p. 184. 

13 7 de abril de 1422, Ynes de Soutomayor .... op. cit. 

14 Av1LA v LA CU EVA, F., Historia civil .. ., op. cit., t . IV. p. 35. 

15 MonALEJO ÁLVAREZ, S .. Escultura gótica en Ga/icia (1200· 1350}, resumo da 

tese doutoral, Santiago de Compostela, 1975, p.33. 

16 LôPEZ FEnHEIRO, A .. Historia de la S.A.M.l. de Santiago ele Compostela, t. VIL 

lrnp. y enc. dei Seminario Conciliar Central, Santiago de Compostela, 

1903; reedición Sálvora, 1983, p. 140· 141. 

17 GoNzALEZ DAVILA, G., Teatro eclesiástico de las iglesias metropolitanas y 

caredra /es de los reinos de las dos Castillas. Vidas de sus arzobispos y 

obispos y cosas memorables de sus sedes, t. Ili, Madrid, lmprenta de 

Francisco Martinez, 1650, p. 395. 

18 LôPEZ FERREIRO, A., Historia de la S.A.M. l .. ., op. cit., p. 141, nota 2. 

19 CHAMOSO LAMAS, M., Escultura funeraria en Ga/icia, Ourense, Instituto de 

Estudios Orensanos "Padre Feijoa", 1979, p. 447. 

20 Jclem, p. 227. 

21 NúNEZ RODRIGUEZ, M., La idea de inmortaliclad en la escultura gallega, 

Ourense, Excma. Deputación Provincial de Ourense, 1985, p. 80. 

22 LOPEZ FERREIRO, A., "Galicia en el último tercio dei sigla XV", Vigo, Faro de 

Vigo, 1968, (3ª ed.), p. 30. 

23 MONTES ROMERO·CAMACHO, 1., "Un episodio de las relaciones Iglesia/Estado 

en tiempos de Juan li: la postulación de Don Rodrigo de Luna como 

arzobispo de Sevilla ", en Andalucla Medieval, Actas 1 Coloquio de Historia 

de Andalucla, Córdoba, novembro de l 979, Córdoba, Publicaciones dei 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, l 982, p. 386. 

24 Para todos estes sucesos véxase LOPEZ FERREIRO, A., Historia de la S.A.M.I .. ., 

op. cit., t. VII, p. 210·233. 

25 /c/em, p. 235·237. 

26 l -xullo· 1460, Rocha Branca (Padrón), Testamento ele/ Arzobispo Don 

Rodrigo de Luna. Manda que se satisfagan ai cabi/clo ciertas cleudas, 

SANTIAGO, A. C., atado 161, fois. 43r.-49v. 

27 "Hay en esta iglesia, en la capilla mayor ai lado dei Evangelio un entierro 

llebantado con un bulto de piedra ensima con su mitra y cruz de lo 

mismo, y según pareses por unas letras questán entorno dél, es de don 

Rodrigo de Luna, arçobispo de Santiago; y a la entrada della, detrás dei 

segundo pilar de la mano derecha, junto a él, por la pane dei mediod!a 

hay una sepultura sola, igual dei suelo, con unas letras góticas grandes 

que no se leen por su antigüedad. Tiénese por tradición questán en ella 

enterrados veinte y acho obispos de los que presidieron en ella; tiene 

quebrada una esquina la sepultura, dicen quisa un sacristán abriria con 

codicia de hallar en ella algo de interés y que bió cieno resplandor y por 

él, y por haberse quebrado, dexó de proseguir su intento el dicho 

sacristán", en Hovo, J. dei, Memorias ele/ arzobispado de Santiago, 

A Corui'\a, Imprenta Moret, 1607, p. 152. 

28 CENDóN FERNANDEZ, M., "EI sepulcro dei arzobispo compostelano 

D. Rodrigo ... ", op. cit. 

29 LOPEZ FERREIRO, A., Historia ele la S.A.M.I..., op. cit., t. VI, p. 282. 

30 LóPEZ, M., "Memorias históricas de Cuenca y su obispado", en GONZALEZ 

PALENCIA, A . (dir.), Biblioteca conquense, t. V, vai. 1, Madrid, CSJC e 

Excmo. Ayuntamiento de Cuenca, 1949; vai. II, Madrid, 1953, p. 227-228. 

31 LOPEZ FERREIRO, A., Historia ele la S.A.M.I .. ., op. cit., t . VII, p. 183, e 

apéndice XVII, p. 64-66, documento completo. 

32 Véxase Thstamento do Arcebispo D. Álvaro ·de !sorna, 10-9· 1448, en LOPEZ 

FERREIRO, A., Historia de la S.A.M.I .. ., op. cit., t. VII, ap. XXV. p. 91-92. 

33 Sobre a súa situación véxase CARRERO SANTAMAR!A, E., "Las ciudades 

episcopales dei Reino de Galicia: los restos dei claustro medieval de 

Santiago de Compostela", en Religion anel belief in Medieval Europe. 

Papers ofthe "Medieval Europe Brugge 1997". Conference, volume 4, 

Zellik, 1997, p. 171-180; CARRERO SANTAMARIA, E., "La Capilla de los 

Arzobispos, el Tesoro y la Turre de don Gómez Manrique en la catedral de 

Santiago de Compostela", Anuario dei Departamento de Historia y Teoria 

dei Arte (U.A.M.}, vais. IX-X, 1997-1998, p. 35·51. 

34 CENDóN FERNANDEZ, M., "EI sepulcro dei arzobispo don Álvaro de !sorna ... ", 

op. cit. 

35 LOPEZ FERREIRO, A., Historia de la S.A.M.J .. ., op. cit., t. VII, p. 186, nota 1. 

36 Agradézolle ao Dr. Pardo de Guevara as súas indicacións sobre os 

emblemas heráldicos presentes neste sepulcro. 

37 LOPEZ FERREIRO, A., Historia ele la S.A.M.I..., op. cit., t. VI, p. 283. 

38 CAAMANO MARTINEZ, J.M., "EI arzobispo compostelano Don Lcpe de 

Mendoza (+ 1445) y sus empresas art!sticas", en BSEAA, t. XXVI, 1960, 

p. 17·68; p. 35 para a nota. 

39 Iclem, p.36. 

40 Idem, p.40; YzQUIERDO PERRIN, R., "Virgen dei Perdón", en Galiciano tempo, 

catálogo da exposición, Santiago, 1991, p. 212. 

41 CAAMANO MARTINEZ, J.M., "El arzobispo compostelano .. .", op. cit., p. 38. 



42 "Está en esta capilla enterrado el dicho se11or don Lope de Mendoza en un 
túmulo de alabastro muy grande y muy bien labrado. Y ensima deste 
sepulcro está de bulto el dicho arçobispo dei mismo alabastro todo muy 

bien labrado y demás de tener el dicho sepulcro muchas figuras de bulto 

dei mismo alabastro labrado está asentado sobre dos leones dei mismo 
alabastro y en la de arriba tiene un letrero que dice:" Hovo, J. dei, 
Memorias dei arzobispado .. ., op. cit., p. gg, 

43 "Se hizo reconocimiento por un perito que eligieron, y con asistencia dei 

canónigo Fabriquem [ ... ], de los fragmentos dei Panteón dei Senor 

Fundador, escudos de Armas y Busto de mármol que se allaron en la 
escalera que sube ai balcón de la Santa lglesia desde la Plaza dei Real 

Hospital quanto que junto a dicha escalera se alia [la] lglesia Vieja, y seis 
escudos o lápidas con letras y Armas en la misma Plaza dei Hospital junto 

a la dispensa pública dei llustrlsimo Cavildo de los quales después de 
limpiados con una escoba se hicieron disenos por e! citado Perito", 

CAAMANO MARTINEZ, J.M., "E! arzobispo compostelano .. .", op. cit., p. 42. 

44 CAAMANO MARTINEZ. J.M., "E! arzobispo compostelano .. .", op. cir., p. 42. 



A fortaleza do sefíor da terra de Santiago 

José Suárez Otero 

s tempos finais da Idade Media constitúen unha das páxinas máis escuras da 

. evolución da catedral de Santiago. Corresponde á etapa que foi definida, e en 
boa medida sentenciada, por López Ferreiro como os "séculos de decadencia" 

-XIV e XV-. Esta época caracterizouse, sobre todo, polas convulsas circunstancias históri
cas que afectaron ao edificio e que, aparentemente, supuxeron o estancamento- da puxan
te actividade construtiva desenvolvida ao longo do século XII e primeira metade do XIII. A 
sensación de declive viuse reforzada na historiografia actual pola idea, ainda máis estendi
da, de "crise baixomedieval" . Non entraremos aquí neste problema, pero si quixeramos 
sinalar algúns fe itos que ponen en cuestión esta "decadencia compostelá". 

En primeiro lugar, o santuario asiste á maior expansión do fenómeno da peregrina
ción, cun aumento xera l dos peregrinos de todas as procedencias, pero en especial dos 
chegados por mar do norte de Europa . Nesta peregrinación marítima participan todas as 
clases sociais, desde os pobres ata a máis alta nobreza -santa Bríxida- ou mesmo da rea
leza - santa Isabel de Portugal-, pasando por todos os estratos intermedios -cómpre 
sa lientar, a índa que por outros motivos, a significativa presenza de comerciantes. 

En segundo lugar, a influencia do arcebispo compostelán vese consolidada e incluso 
refo rzada cunha destacada participación na política do momento, aínda que iso supona pade

cer tamén os efectos das complexas circunstancias que vive o Reino de Castela nesta etapa . 
Por último, a pesar de que a situación económica é complexa e está ainda pouco 

estudada, hai que destacar que o senorío de Santiago mantén en todo momento o seu 
poder, malia as adversas conxunturas que se suceden durante estes séculos, favorecido pola 
riqueza que lles achega a peregrinación, tanto á cidade como ao santuario; mesmo o pro
pio arcebispo, invertendo pautas de comportamento anteriores, lle presta nalgún momen
to apoio económico ao monarca. 

En definitiva, desde un punto de vista histórico amplo, non podemos falar estrita
mente de decadencia, senón de consolidación da herdanza recibida, e incluso nalgún aspec
to de verdadeiro avance. A idea de crise cumpriría remitila máis a circunstancias concretas 
que ao período no seu conxunto, polo menos durante a primeira metade do XIV. 

A clave desa sensación de decadencia aplicada á igrexa compostelá parece estar 
máis na percepción de que se chega á fin dunha etapa expansiva, reflectida especialmen
te na construción do santuario románico, que na existencia dunha recesión propiamente 

dita . Mesmo se nos cinguimos ás obras realizadas, non está tan claro que ese declive exis

ta, deixando á parte posibles criterios estéticos. 



O feito de que actualmente apenas se conserven na catedral restos visibles desta 

época e que o pouco que queda tefí.a unha entidade menor dentro das manifestacións artís

ticas do momento fixo que esta apreciación se estendera e se xeneralizara. A arqueoloxía 
matizou en parte esta idea, presentando como exponentes de alta calidade artística os res

tos do antigo claustro medieval, as esculturas funerarias e outros, pero non dabondo, e ade

mais, a súa achega é pouco cofí.ecida ou está envolta nos avatares da práctica arqueolóxica 
na catedral. As fontes escritas tampouco melloran substancialmente o panorama, pois as 

referencias ás intervencións efectuadas neste período son breves, dispersas e en moitas 
casos tamén confusas, como por exemplo cando abordan o problema das distintas torres 

que se constrúen neste momento na catedral. 
No tocante ao âmbito interpretativo cómpre ter en conta o aparente contraste entre 

a construción realizada en época românica e protogótica e a dos séculos seguintes, ou 
mesmo entre estes e a etapa renacentista, ou tamén as posteriores. Entre todas, a etapa 

gótica aparece reducida a escasas e pouco destacadas presenzas, vagas ou confusas lem
branzas e actuacións que case que non tefí.en nada que ver coa catedral en si mesma, ade

mais de que non encaixan cos criterios de valoración artística típicos -referímonos ao 

carácter militar dos edificios. 
En consecuencia, logo do esplendor do românico compostelán e antes da reorgani

zación renacentista, este é un período no que se acometen poucas intervencións, e as que 

se realizan tefí.en un escaso peso artístico e semellan alleas á esencia cultual do santuario. 
Hai, en aparencia, un baldeiro ou, como dicía López Ferreiro, un momento de crise e deca

dencia, mais tentaremos demostrar que se trata simplemente dunha etapa distinta que, 

daquela, debe valorarse desde unha perspectiva tamén diferente, e cuxo carácter acusada

mente histórico fixo que as obras da catedral perdesen importancia respecto do conxunto 

edilicio ao que pertence. 

* * * 

O punto de partida da nosa historia arranca do plan frustrado do arcebispo don 
Juan Arias para construír unha cabeceira gótica para a catedral. Este proxecto foi pouco 

valorado palas fontes escritas, pero a arqueoloxía e mais unha acertada análise de Puente 
Míguez puxérono ao descuberto. Cos datos de que dispomos, tratábase de modificar a 

cabeceira da catedral, para adaptala a aqueles tempos -introdución do gótico de orixe 

francés-, pero tamén ás novas necesidades -crecemento da peregrinación e posibilidade 
de capelas funerarias-. En realidade, só parece terse realizado a súa metade norte -en 

particular, as capelas que ían definir o muro norte da cabeceira proxectada-, porque 
supostos problemas económicos fixeron que a obra se detivese ou fose máis lenta logo da 

morte de don Juan Arias, para non ser retomada nunca máis. 

A cuestión que a nós nos interesa especialmente aquí é o parqué da detención desta 

obra e que acontece éo que xa se construíra. Parece claro que os traballos se paralizaron na fin 

do século XIII, pero non volvemos ter ningunha referencia precisa nin á súa existencia, nin á 
súa desaparición, aínda que si imos atopalas respecto do seu posible uso. Este aparente para

doxo explícase porque as devanditas referencias nos remiten a unha serie de capelas de carác
ter funerario e/ou gremial que existen durante toda a Baixa Idade Media na Praza da Quinta na. 
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cabeceira góti ca da 
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Por mor do amplo uso deste limitado espazo situado entre a catedral e o mosteiro de 
San Paio de Antealtares -canónica, igrexa de Santa Maria a Antiga, cemiterio da cidade ... -, 

só podemos situar as devanditas capelas na parte da pretendida nova cabeceira catedrali
cia que se construíra e que coõecemos grazas ás evidencias arqueolóxicas. A interrupción 
da obra fixo que estas capelas quedasen nunhas condicións de certa precariedade, polo 
que, a finais do século XVI, se decide a súa definitiva eliminación, deixando así liberdade 
para reorganizar a praza. 

O carácter privado destas capelas, ben fase individual ou colectivo, infórmanos ade
mais do xeito no que se pretendia financiar esta obra e que implicaba directamente á 

puxante burguesia compostelá, unha 
das principais beneficiarias do auxe da 
peregrinación, en contraste co predomí
nio do patrocínio rexio de tempos ante

riores. Esta circ,unstancia explica o feito 
de que os usuarios das capelas remata
das foran as famílias que as financiaran 
e que, no canto de se integraren no con
texto cultual do edificio catedralicio, 
como estaba proxectado, o fixesen en 
realidade no funerario do cemiterio 
urbano. A totalidade da obra nunca che
gou a culminarse e a súa reconversión 
parcial foilles atribuída xeralmente a 
problemas co patrocínio rexio, aínda que 

os feitos parecen sinalar máis cara aos 
conflitos xurdidos entre o arcebispo e os 
burgueses composteláns. 

Ao tempo que desaparecen as 
mencións á construción da cabeceira gótica, comezan a xurdir informacións sobre 
actuacións no edificio catedralicio encamiõadas a lles dar un carácter máis defensivo ao 
santuario ou ao seu contorno. Estas intervencións comezan con don Rodrigo de Padrón, 
pero se acentúan especialmente no episcopado de don Berenguel de Landoira e proxéc
tanse ao longo do século XIV con obras encargadas polos arcebispos Gómez Manrique 
e Garcia Manrique. 

As informacións recollidas nas fontes e o punto de vista adaptado pola historiografia 
ofrecen a impresión de que houbo intervencións puntuais e dispersas no tempo, que ade

mais foron un pouco excéntricas, non só respecto dos contidos senón tamén do edificio cate
dralicio mesmo. Esta interpretación afástaas dos grandes proxectos construtivos anteriores 
e reduce a súa entidade -obras menores- e mesmo o seu significado -vincúlaas estrita
mente cos avatares políticos do momento-, por máis que a imaxe da catedral, tal e como 
aparece reflectida ainda a princípios do século XVII, resulte claramente modificada. 

Por outra banda, malia que as achegas realizadas pola arqueoloxía para esclarecer 

este tema son ainda limitadas, as escavacións efectuadas nos anos 60 e outras máis recen

tes permitíronnos coõecer importantes aspectos do claustro medieval, que, ainda que foi 



encargado tamén por don Juan Arias a mediados do século XIII, recibe destacadas e pouco 
coflecidas achegas no XIV, como os baseamentos da torre iniciada por sJon Rodrigo de 
Padrón e finalizada por don Berenguel de Landoira no bordo meridional do claustro, ou o que 

xa nos últimos anos da centuria inicia o arcebispo Gómez Manrique dentro do patio e que 
comunica o claustro directamente coa basílica, e que se remata sendo arcebispo don Juan 

Garcia Manrique. Tumén nos informa a arqueoloxía das importantes obras que acomete don 
Berenguel no contorno catedralicio e que semellan ter como fin o mellor funcionamento das 

estruturas defensivas que se estaban a construír, como é o célebre caso da derruba do pala
cio de don Rodrigo de Padrón, na Rúa da Acibechería, ou a menos coflecida reestruturación 
da Rúa de Valladares, no flanco meridio-

nal do claustro da catedral. 
Con todo, se atendemos ás pro

pias fontes documentais, esta modifica

ció.n do aspecto externo do santuario 

debeuse fundamentalmente a don 
Berenguel de Landoira, pois é baixo o 

seu mandato cando se suceden unhas 

obras que modifican o contorno da cate
dral e inclúen o santuario nun comple

xo edilicio maior de marcado carácter 
militar, onde entran tamén o claustro e 

os palacios arcebispais, ademais dun 

grupo de construcións defensivas situa

das entre a fachada oeste do santuario 
e a porta da cidade máis inmediata a 

este . Estas obras teflen moita maior 
envergadura e incidencia que as ante

riores ou posteriores, que si resultaron 
máis puntuais. 

Non obstante, a intervención do arcebispo don Berenguel de Landoira non só se 
caracteriza polas súas maiores dimensións, senón tamén polo seu significado. Mentres as 

actuacións levadas a cabo durante o episcopado de don Rodrigo de Padrón semellan dirixi
das exclusivamente a proporcionarlle un carácter defensivo á propia basílica, para protexe

la das posibles circunstancias adversas e quizais tamén para reforzar a súa imaxe de poder 
sobre a estrutura urbana, durante o mandato de don Berenguel dótase os edificios dun ver

dadeiro carácter ofensivo, ou de defensa activa, coa construción dunha serie de torres estra

texicamente situadas, que serven para controlar o seu contorno inmediato e reforzar a súa 
posición con respecto ao exterior. Pode dicirse, polo· tanto, que se don Rodrigo pretendeu 

consolidar a posible defensa da basílica e mais os seus contidos -tesouro-, don Berenguel 
transfórmaa nun verdadeiro "alcázar". 

A torre posterior que manda erguer o arcebispo Gómez Manrique non é máis ca 

unha consecuencia do legado de Berenguel. Ante a necesidade de construír unha nova sala 
capitular, elíxese a forma de torre porque se adaptaba mellor á imaxe e estrutura dos edi

fíc ios catedralicios, sen que, a teor da súa situación, pareza ter un estrito sentido militar. 

Basea mento da torre 
situada no·ángulo suroeste 
do claustro medi eva l da 
catedral de Santiago 
de Compostela 
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As obras encargadas polo arcebispo don Berenguel aféctanlle, en definitiva, a todo 
o conxunto catedralicio, xerando un carácter e un concepto novos dei, mais nunca se con

sideraron como un proxecto de nova catedral adaptado aos canons composteláns do gótico. 

A historiografía só viu unha serie de intervencións concretas ligadas ás especiais circuns

tancias que distinguiron a este arcebispo, que tenta facerlle fronte con estes engadidos ao 
conflito que inicialmente tivo cos burgueses composteláns e previr así futuros problemas. 

Diante desta postura que se cingue ás limitacións impostas polas fontes e sinala o erro que 

supón interpretar un momento histórico en contraposición con outros, anteriores ou poste
riores, cómpre entender este período como un novo presente histórico que xera unha rea

lidade diferenciada que xustifica o feito de as fontes seren máis parcas nuns aspectos e máis 

extensas noutros . 
A idea dun proxecto de catedral gótica concibida como un "alcázar" apóiase tamén 

na necesidade de definir previamente un edificio relixioso defensivo, que en ningún caso 

pode ser realizado mediante adicións sucesivas, sen un plan prem~ditado, ainda que poda 

recibilas a posteriori, para non perder a súa funcionalidade . Esta idea de facer do conxun

to catedralicio un "alcázar" tampouco parece contradicir a propia imaxe do prelado, un dos 

máis relevantes do episcopado medieval compostelán e que despregou unha ampla e diver

sa actividade ao longo do seu mandato. 
O arcebispo don Berenguel aparece agora como seflor da terra de Santiago e é, 

daquela, o principal seflor feudal de Galicia e un dos máis importantes do Reino, e por este 

motivo quere dispofíer da súa propia residencia fortificada alí onde radica a esencia do seu 

pode1~ no sa ntuario. Esta imaxe complétase co carácter de verdadeiros arcebispos-guerrei

ros que tiveron algúns dos prelados composteláns, que dirixían campaflas militares contra 

os seus propios inimigos ou acompafíaban o rei nas súas. Esta afección polo militar que 

parecia invadilo todo reflíctese mesmo no interior da propia basílica, con exemplos como a 
construción, nun lugar destacado dela, da capela funeraria de don Pedro Fernández de 

Castro, un dos principais representantes da nobreza laica galega, que tivo un relevante 

papel militar nas terras do arcebispo, ou coa proclamación de cabaleiro do rei Afonso XI. 
A construción da catedral compostelá como se fose un "alcázar" non é, por outra 

banda, un caso illado, segundo o demostra, entre outras, a tan achegada de Tui, e respon

de na súa nova definición aos cambias que na arquitectura militar se estaban a dar nese 
momento; o paso da fortaleza románica á gótica e da defensa pasiva á activa vese tamén 

reflectido no amplo movemento de reformas ou substitucións que se realizan nos castelos 

galegos da época. 

Parece que don Berenguel puido ter mandado construir tamén a chamada torre do 

Anxo; malia que carecemos de datos precisos sobre a súa configuración, é coflecida por tes

temufíos escritos e estivo situada no ángulo oeste da antiga fachada norte, tal e como ainda 

se reflicte nalgún gravado do século XVII. Ademais, poden engadirse a este importante 
grupo de torres as primitivas do santuario románico, así como o ciborio fortificado por don 

Rodrigo de Padrón. 

As achegas da arqueoloxía son ainda limitadas na hora de afrontar o estudo destas 

intervencións, pero resultan indispensables como alternativa decisiva para clarificar a moi

tas veces ambígua, e outras, confusa, información documental1 . As escavacións realizadas 

nos anos 60 e outras máis recentes permitíronnos coflecer importantes aspectos do claustro 
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medieval, que, malia que foi mandado facer tamén polo arcebispo don Juan Arias a media
dos do século XIII, recibe destacadas e pouco coflecidas achegas no XIV2

• Como exemplo 
que aquí nos interesa podemos destacar os baseamentos dunha torre situada no ángulo 
sueste dese claustro que, non tendo datas definitivos sobre as súas dimensións e configura

ción, polos restos que se conservaron, deixan entrever a existencia dunha torre destacable 
polo seu tamaflo e solidez, que, cunha fábrica similar á do propio claustro medieval, se pro
xectaba sobre a rede urbana contigua. 

Máis problemática é unha segunda torre que 'ben puido situarse na beira oeste da 
fachada das Praterías, tal e como se reflicte nun gravado do século XVII. Unha recente inter
vención no subsolo do claustro catedralicio permitiu ver o que podería ser -á espera dun estu
do máis detallado- unha das paredes da parte inferior desa torre. Só podemos apuntar que 
tina un tamaflo inferior á anterior e se atopaba embebida na estrutura do claustro medieval 
-concretamente na súa coxía orientaP- e se cadra tamén nos seus usos -é probable que se 
situasen nela o "tesouro',. e, talvez, a capela funeraria dos arcebispos composteláns5 • 

! 
; 
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· Vista da catedral desde A 
Quintana. José de Vega 
y Verdugo, 1656-1657. 
Arquivo da Catedral, 
Santiago de Compostela 
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A última torre da que temos evidencias arqueolóxicas foi construída polos arce
bispos Gómez Ma nrique e García Manrique. O seu descubrimento produciuse durante 

a intervención arqueolóxica baixo as coxías oriental e norte do actual claustro6
, aínda 

que en rea lidade xa era visible a través do reaproveitamento das súas paredes cando 
se construíron as dependencias da ala norte do claustro renacentista . Os restos exhu

mados corresponden á parte inferior dunha gran torre que incluía na súa base unha 
ca pela fun eraria , acorde coa súa situación no claustro medieval, concretamente no 

lado norte do patio7
• Concibida para conter un espazo clave no conxunto catedralicio 

-unha nova "sa la capitular "-, adquiriu un significado que, unido ás súas dimensións e 
á posición centra l que ocupaba no conxunto fortificado, a converte en verdadeira torre 

da homenaxe. 

A idea de lle dar un aspecto de fortaleza non estaba referida ao ámbito estritamen
te re lixioso - santuario e claustro-, senón que lle afectaba tamén ao palacio arcebispal, que 
fo i mandado 'levantar polo arcebispo don Juan Arias no século XIII, sobre o espazo, e qui

za is aproveitando algúns restos, do que encargara don Diego Gelmírez; este palacio é un 

dos edificios menos cofíecidos do patrimonio arquitectónico medieval compostelán. Aínda 

que se rea lizaron estudos sobre as partes conservadas que corresponden á construción ori

xina l -en particular sobre a iconografia do refectorio ou sala sinodal-, pouco se sabe sobre 

a súa evolución en tempos medievais, máis alá de constatar algunhas achegas, como poden 

ser os engadidos dos arcebispos Gómez Manrique e García Manrique, completados por don 

Lope de Mendoza, pero todo iso dentro a índa dunha gran confusión. Con todo, outras inter

vencións, que deberon ser fundamentais, pasaron desapercibidas, especialmente aquelas 

de ca rácter defensivo que modificaron significativamente o aspecto desta arquitectura nos 

séculos baixomedievais. Referímonos particularmente á torre que manda construír don 

Berenguel de Landoi raª, ao tempo e en relación coas que estaban a ser edificadas no san
tuario, e que reforza a integración do palacio no conxunto catedralicio, ao pasar a formar 

parte da nova entidade definidora - o "alcázar"- na que conviven espazos relixiosos e civís, 

configurando un unicum sustentado conceptualmente polo papel político da Mitra e o ideal 

cabale iresco imperante9
. 

Completaban a fortaleza de don Berenguel unhas estruturas defensivas dispostas 

diante da fachada occidental da catedral e conectadas cunha das entradas da muralla da 

cidade, a porta da Trindade, á que fan propia fortificándoa . Esta construción defensiva está 

constituída pola chamada torre da Plaça, onde se situaba o cárcere e da que temos noticias 

polo papel que desenvolveu posteriormente nos conflitos sociais de mediados do XV e por

que está incluída na documentación do Preito Tabera-Fonseca. Estas informacións permíten

nos, malia que correspondan a un momento posterior ao que se ergueron estas estruturas 

arquitectónicas, facérmonos unha idea da súa configuración e significado: 

"Obra de dos o tres braças [ ... ] con sus almenas e cubierta e tejeda e hera de 

piedra de cantería como agora esta e de argamasa muy rezia e que la puer

ta de la villa que se dize de la Trenidad [ .. .], llevantada e cubierta e que en la 

torre de la plaça ponian los presos de crimen y en la otra sobre la puerta de 

la TI'enidad los clerigos e se azian un andai por cima dei muro [ .. . ] que iba de 

una torre a otra [ ... ] la dicha torre tenia su inçinto" 10
• 



Tratábase, pois, dun conxunto que debía complementarse con muros que nalgunhas 

partes o definisen e separasen do contorno urbano inmediato, como os "intra muros de alca
cer" que se mencionan xa nos tempos de don Berenguel de Landoira, ou, se cadra tamén, 

o muro que unía a torre da Plaça coa que estaba situada na porta da 'Itindade. 

Esta auténtica fortaleza incluía no seu interior o santuario e a catedral, o 
Cabido e o arcebispo, pero tamén a torre sefiorial e mais o cárcere, e o alcaide e as 
súas tropas. A complexa estrutura edilicia de carácter marcadamente militar que 

xorde ante o peregrino do século XIV refórzase na centuria seguinte; á mencionada 
torre dos Manrique, cómpre engadirlle a que manda construír don Rodrigo de Luna 

no palacio 11
, e quizais algunha obra menor da que non nos quedou constancia . Fiel 

reflexo desta percepción poden ser os comentarias dalgúns dos peregrinos que nos 

deixaron constancia do seu paso por Compostela, como Sebastián Ilsung, que realiza 

a súa viaxe en 1446, e di ao respecto: "Si se dispusiera de muchas provisiones nadie 
podia aun hoy conquistar la edificación; tan sólidamente está fortificada" ; máis expre
sivo resulta Sebald Rieter, que no ano 1462 nos di: "En el lugar dei venerado Sefior 
Santiago hay un arzobispo y una hermosa torre en donde está enterrado Santiago 

bajo el Altar Mayor" 12
• 

Capela funerari a e parede 
do mural baixo da to rre do 
Tesouro, claustro medieva l 
da catedral de Santiago 
de Compostela 
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* * * 

A modo de corolario quédanos unha última reflexión. Se realmente a intervención 
de don Berenguel de Landoira implicou un novo proxecto de catedral, entendida como 

"alcázar" do seflor da terra de Santiago, que subsiste e mesmo se desenvolve ao longo de 
toda a Baixa Idade Media, como é que pasou practicamente desapercibida para a historio
grafia sobre a catedral e que as súas pegadas resulten hoxe case inexistentes. 

Xa nun principio aludimos aos problemas xerados pala información textual ou a 
arqueolóxica, pero sobre todo aos derivados das claves interpretativas empregadas ata o 
momento, causa todos eles da dificultade que existe para comprender esta etapa, pero que 
n'on resultan suficientes para xustificar a escasa incidencia que este período semella ter na 
evolución global do santuario compostelán. Temos que cambiar a nosa perspectiva se que
remos entender isto último, e abandonar o marco dos feitos positivos e a súa definición, 
para achegár'monos a unha interpretación histórica a un tempo máis profunda e ampla. 

A razón da aparentemente escasa incidencia histórica dos edifícios xacobeos do 
século XIV foi, paradoxalmente, a súa propia historicidade, a súa estreita ligazón ao carác
ter e acontecementos dunha etapa moí diferente tanto á anterior como á posterior, que 

desa parece, daquela, coa transformación dese tempo histórico noutro distinto. A estreita 
ligazón aos acontecementos do momento fixo, neste caso, que as achegas do século XIV 
se afastasen da esencia do santuario, o culto ao Apóstolo, e que non se integrasen naqui
lo que ha permanecer mentres exista a basílica, por riba, mais non á marxe, das distintas 
circunsta ncias históricas que esta atravese. 



NOTAS 

1 Cf., para a polémica identificación da actual torre do Relaxo, V ÁZQUEZ CASfRO, 

J., "La Berenguela y la Torre dei Reloj de la Catedral de Santiago", en 

VIGO TRASANCOS, A. (ed.), Cultura, poder y mecenazgo, SEMA TA, Ciencias 

Sociais e Humanidades, 1999, p. 111 -148. 

2 Sobre o claustro medieval, obra ainda pouco coiíecida, temos a achega inicia l 

de LórEz FERHEIRO, A., Historia de la S.A.M. lglesia de Santiago, vai. VI, 

Santiago de Compostela, 1903, p. 190-194; unha revisión actualizada en 

YzQUIERDD PEHHIN, R., "Aproximación ai estudio dei claustro medieval de la 

catedral de Santiago", Boletln dei Seminario Fontán-Sarmiento, 10 (1 989), 

p. 15-42; e, recentemente, CARRERO SANTAMARIA, E., "Las ciudades 

episcopales dei reino de Galicia: Los restos dei claustro medieva l de 

Santiago de Compostela", en Papers ofthe Medieval Europe Brugge 

1997' Conference (1-4 October 1997), t. 4, Zellik (1997), p. 171-180. 

3 Existen referencias a que se aproveitaron algunhas paredes da torre do 

Tesouro do claustro antigo en LóPEZ FERREIRO, A., Historia de la S.A.M. .. , 

op. cit., vo l. Vlll, p. 63, e dado que da torre que si sabiamas que fora 

1:eaproveitada na construción do novo claustro non temos referencias de 
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Compostela de Leo Rozm ita l: "Luego se nos condujo hacia arriba por una 

escalera a una pequena capilla. A li! se nos mostró la cabeza de Santiago e! 
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de espinas y además otras muchas reliquias dignas de veneración ... ", 
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A gl ria 
do seno 'o 

Nobres, fidalgos 
e ordes militares 



As ordes militares na Galicia do século XV 

J ulio Vázquez Castro 

on cabe dúbida de que, desde o primeiro momento, moitas cabaleiros galegos 
deberon sentirse identificados cos motivos que alentaron a creación das ardes 
militares, unha boa parte deles incluso chegaron a figurar como membros des

tas institucións nos primeiros tempos da súa existencia. As ardes, froito deste interese, 
pronto se fixerori co contrai de importantes propiedades nesta zona da retagarda -terras 
e xurisdicións, bens urbanos, igrexas e mosteiros, hospitais, castelos, etc.-, resultado na 
súa maior parte das doazóns particulares, coas ·que se accedía á milicia ou se apoiaban os 
"loables" fins para os que foron creadas. 

Ordes vinculadas a Terra Santa, como as do Temple e San Xoán de Xerusalén, fun
dadas pouco despois da toma de Xerusalén polos cruzados en 1099, xa contaban con 
amplas posesións en Galicia a mediados do século XII. A estas sumáronse as ardes hispáni
cas, fundadas no terceiro cuarto do século XII, como a de Santiago e as vinculadas ao Císter, 
é dicir, a leonesa de Alcántara -herdeira da de San Julián dei Pereira- e a castelá de 
Calatrava, as cales apenas vinte anos despois da súa fundación xa contaban cun bo patri
monio neste reino. 

Este século XII e as primeiras décadas do XIII foron cruciais para as ardes militares, 

durante ese período medraron de maneira súbita e procederon ás primeiras organizacións 
das súas posesións, afianzaron o poder seflorial e a percepción das rendas económicas que 
lles correspondían, tamén se definiron as estruturas eclesiásticas e se edificaron os seus 
mosteiros máis importantes. Esta foi, sen dúbida, a súa época dourada, cando alcanzaron o 
seu maior esplendor e cando a presenza dos freires, comendadores e priores do territorio 
galego foi constante e significativa nos ámbitos de poder das súas respectivas ardes. 

De todas elas, foron as do Temple, San Xoán e Santiago as que contaron cun maior 
apoio por parte dos galegos e, por extensión, cun maior volume de propiedades. Non obs
tante, a finais do século XV só dous permanecían cun gran patrimonio. A primeira é a de 
San Xoán de Xerusalén, que ás súas xa grandes posesións -situadas basicamente no sur 
lucense e oeste ourensán- sumou parte das propiedades do Temple, extinguida en 131 7, e 
do Santo Sepulcro de Xerusalén, cuxa disolución nos reinos casteláns se consumou en 
1489. Por outra parte, e a unha escala bastante menor, situábase a Orde de SantiagÕ, cuxo 
grosa patrimonial se estendia polo sur ourensán e o occidente lucense. Por último, máis 
anecdótica é a presenza de Calatrava e Alcántara, esta última, ainda que afiliada en 1221 

á primeira, foi a encargada de xestionar as relativamente escasas propiedades de ambas no 
noso territorio. 



Os males do século XV 

A sefí.orialización das encomendas 

Durante o século XIV e, principalmente, o XV obsérvase nitidamente un abandono por 

parte dos altos estamentos das ardes militares na boa xestión das súas propiedades en 

Galicia, interesadas sobre todo, a veces unicamente, na obtención dos recursos que naque

la terra conseguían de maneira cómoda para as súas actividades militares no Mediterráneo 

oriental, às ardes universais, e no sur Peninsular, as nacionais. Paralelamente, os comenda

dores deste reino, en concordancia coa progresiva sefiorialización das ardes durante o sécu

lo xrv; tenderon a acaparar varias encomendas na súa persoa, acumulando dese modo 

maiores recursos financeiros e ampliando os seus ámbitos de acción' . 

É neste momento cando vemos desfilar palas encomendas galegas personaxes de 
ilustres lifiaxes: Álvaro Sánchez de Ulloa (1383), Vasco Mosquera de Moscoso (1397), 

Alfonso Gómez de Figueroa (1405) ou Álvaro Pérez de Castro (1421-1432) na Orde de 

Santiago; Lope Rodríguez de Balboa (1373), Diego Fernández de Paliares (1413), Gómez 

de Deza (1421-1458), Gonzalo de Quiroga (1437-1442), Rui Fernández de Quiroga 

(1444-1498), Suero Noguerol (1448-1484) ou Álvaro de Quiroga (1462-1498) na Orde 

de San Xoán; e _Pedro de Castro (1463) ou Alonso de Novoa (1487) na de Alcántara . 

Algúns deles estaban directamente emparentados coas altas esferas de poder das milí

cias e a gran maioría, a diferencia dos comendadores de séculos anteriores, non busca

ban os honores a través da súa pertenza ás ardes e a súa loita armada contra o infiel, 

senón máis ben o seu enaltecemento e enriquecemento persoal a través da retención 
dos bens que as milícias lles ofrecían. 

Vista da fachada occidental 
do conxunto de San Pedro 
de Fiz, Hospital do lncio 
(Lugo) 
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Un caso extremo desta senorialización lévanos cara á patrimonialización das enco
mendas, é dicir, a sucesión na súa posesión, como se de un morgado se tratase, á marxe 
das ardes. É o caso dos Noceda, que durante a segunda metade do século XV acapararon o 
goberno da, nese momento, única encomenda galega da Orde de Santiago, coo capital na 
Barra (Coles). O primeiro foi Juan de la Noceda, documentado como comendador da Barra 
entre 1445 e 1454, e a este sucederíalle o seu filio Francisco de la Noceda, que se mantiva 
no mesmo posto ata o seu falecemento en 1509. Non obstante, a situación anómala carre

oulle serias desgustos no Capítulo de 1480: Francisco foi detido e encarcerado na torre de 
Ocana por "ser intruso en el abito y encomienda", xa que "ha traydo ocupada ynjustamen
te la dicha encomienda de La Barra de diez y acho o veynte anos a esta parte llevando los 
diezmos y rentas della é! y su padre syn pagar las déçimas que heran obligados" . Ali per-· 
maneceu case un mes, ata que o mestre ditou sentenza: "Mandamos ai dicho Françisco de 
la Nuzeda que non trayga de aqui adelante el ábito ni ynsinea de la dicha nuestÍ'a Horden 
y que actualmente le sea quitada y que non se llame jamás comendador de aquella pues 
non lo fue ni es justa ni canonicamente". Proveria o mestre desta encomenda a Fernando 
de Velasco, pero o seu mandato non pasaría de seis meses, tras os cales volve aparecer 
Francisco de la Noceda, esta vez xa como cabaleiro da arde, á fronte dela2

• 
1 • 

Aos poucos produciuse unha inserción de facto na estrutura laica por parte dos 
comendadores do século XV, actuando do mesmo modo e coo idénticas formulacións que 
calquera senor feudal nos seus territorios, incluso contravindo dese modo os seus votos ao 
prestarlles servizo aos grandes cabaleiros3

• Por exemplo, o citado Juan d~ la Noceda servia 
como cabaleiro de estipendio de don Pedro Álvarez Osorio, senor de Cabrera y Ribera, e 
como o seu procurador actúa en 14454

• 

Destas situacións derivaríase que algunhas das súas propiedades se visen envoltas 

nos conflitos sacias e nobiliarios. Por exemplo, sabemos que os irmandinos (1467-1469) 
derrocaron a fortaleza de Rocha de Narla (Frio!) da Orde de Santiago5

, e outro tanto suce
deu coa de Guitiriz, da mesma Orde, derrubada tamén pala irmandade6 cando estaba usur
pada por Ares Vázquez de Parga e Vaamonde. Non obstante, outras posicións armadas das 
ardes non foron atacadas e mantivéronse en pé; é o caso, entre outros, do castelo santia
guista do CoureF. 

Máis escuro é o papel do citado frei Suero de Noguerol, comendador de varias enco

mendas da Orde de San Xoán, entre elas de Portomarín, entre 1448·e 1484. Pois, se por 
una parte sabemos que o castelo de San Vi~ente de Gondrame (O Páramo), que estaba 
situado no territorio da arde e sobre o que exercia o seu contrai o comendador de 
Portomarín, foi destruído polos irmandinosª, por outra asegúrase que o propio "comenda
dor de Portomarín, que hera e se dezia doo Suheiro, hera capitan de la dicha hermandad", 
e incluso participara de modo activo no derrocamento da fortaleza da Barreira9

. • 

De igual modo as súas posesións fortificadas, cuxa función en nada se distinguiria da 

de calquera outro castelo comarcán, eran ambicionadas unhas veces polos senores dos seus 
contornos e outras pala alta nobreza, sempre como media de incrementar as súas rendas 
cunhas posesións que resultaban, ás veces, demasiado doadas de usurpar. En 1480, por 

exemplo, a Orde de Santiago tina alleados, ademais da citada torre de Guitiriz, o castelo do 

Courel e a súa terra polo conde de Lemos don Pedro Álvarez de Osorio, e a casa forte da 
Rocha de Narla e a súa terra polo conde de Monterrei don Sancho de Ulloa10

• 



A usurpación de propiedades 
Non só os castelos su:friron as usurpacións 
dos poderosos, no caso das propiedades 
monásticas a situación era aínda peor. A 
lista de bens alleados durante o século XV 
ás ardes militares, como ao resto das 
ardes monásticas, sería case interminable. 

Un dos casos máis significativos é 
o da ocupación do coto do mosteiro san
tiaguista de Vilar de Donas (Palas de Rei) 
por parte da lifí.axe dos Ulloa durante 
todo o século XV Esta non só afectaba ás 
súas explotacións agrarias, senón que 
atentaba directamente contra a principal 
das súas posesións, o propio couto do 
mosteiro, e contra o seu sefí.orío, vasala
xe e xurisdición civil e criminal. Todo 
comezara cando Gonzalo Ozores de Ulloa 
usurpou o couto, por vía de encomenda, 
pola forza e contra a vontade do prior 

Alfonso Gómez, a finais do século XIV". 

Falecido Gonzalo Ozores sucedeu
lle o seu filio, Lope Sánchez de Ulloa12

• 

Este tamén foi requirido polo prior para 

que deixase o couto, . e ao non conseguilo 
obtiva para el a carta de excomufí.ón do 
xuíz conservador da orde. Lope, afectado 
polo anatema, "porque el hera ya viejo e 
que temia la muerte", cedeulle finalmente 
o citado couto ao seu lexítimo dono13

• O 
prior, non conforme con esta cesión par
cial, continuou reclamando o que debía 
ser seu, aproveitando sen dúbida unha 
enfermidade que levou ao bordo da morte 
a Lope Sánchez, logrando dese modo 
substanciosas _doazóns en 143 3. Non obs
tante, unha vez pasada a enfermidade, 

non parece que Lope respectara moito as 
obrigacións establecidas, senón que conti
nuou coas súas falcatruadas, alentado 
agora polasúa segunda muller, Inés de Castro. Deste modo, en 1457 Lope Sánchez mandaba 
de novo os seus homes a Vilar de Donas para matar o prior e, aínçla que este conseguiu final
mente fuxir, non puído evitar que na súa forzosa vacante do priorado Lope situara no cargo o 
clérigo Álvaro González, criado seu e fillo do seu mestresala Gonzalo de Palacio14

• 

Fachada occidental da 
igrexa sanxoanista de 
Portomarín, Lugo 
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lgrexa de San Sa lvador de 
Vilar de Donas, Pa las de 

Rei (Lugo) 
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En 1465 falecía Lope Sánchez, pero a usurpación do couto aínda se mantería coseu 
sucesor Sancho Sánchez de Ulloa, o cal o deixou momentaneamente cando os Reis 

Católicos estiveron neste reino, para logo, tras catro ou cinco anos, ocupalo de novo. O prior 
pediu a restitución coa devolución do usurpado, ao daquela xa conde de Monterrei, e obti
va sentenza favorable en 1493. Apelaría, non obstante, o conde ante a chancelería de 
Valladolid, que resolveu definitivamente en 1497 a favor do prior Álvaro Vázquez, adxudi

cándolle os froitos, rendas e xurisdición do couto e termo do mosteiro. Thmén se condena
ba ao conde a pagarlle ao mosteiro as costas do preito, taxadas en 27.800 marabedís, e as 
rendas do couto desde 1493, ano da primeira sentenza, así como 7.000 marabedís á 

Audiencia de Galicia' 5
. 

En 1498 dise que unha vez gafiado este preito puxo o prior picota e forca próximas 
ao mosteiro como símbolo da súa xurisdición, ao mesmo tempo que se constataba un 
aumento considerable nas rendas ingresadas'6

. 



Luces e sombras do século XV 

A decadencia no ámbito reli.xioso 
Se tomamos como exemplo a Orde de Santiago, observaremos como a partir do primeiro 
Capítulo realizado baixo a administración dos Reis Católicos, en Tordesillas en 1494, se fixo 
patente a clara disposición destes para a reforma da arde e a súa mellor administración. 
Para isto servíronse das visitas, como o modo máis eficaz de contrai non só do ámbito eco
nómico senón tamén do relixioso. 

A través desas visitas advertimos como a vida relixiosa decaera considerablemente 
desde o século XIV En 1494 dise que o prior de Vilar de Donas era "en e! ofiçio divino sufi
çiente" pero pouco instruído no cumprimento dos preceptos da arde, especialmente na 
"forma de resar segund nuestra Regia lo manda" 17

• 

Reiteradamente inténtase recuperar nos mosteiros a vida en común. En Vilar de 
Donas en 1494 mándaselle ao prior, "en virtud de obidiençia, que de aqui adelante coma 
el y sus freyles canonigos en refitoryo", que teõa "dormitoryo donde duerman los freyles 
por la onestydad dellos, en e! qual tenga !ampara ençendida de noche como debe estar en 
dormitoryo de religiosos [ ... ] y que ninguno de los dichos freyles no salga de la casa, de los 
muros afuera, syn su liçenç_ia e mandado, y asy ge lo mandamos en virtud de obidençia so 
pena de descomunion" 18

. 

Insístese tamén noutros preceptos básicos como o silencio, a obediencia e, sobre 
todo, o vestiario, intentando evitar a imaxe secularizada dos freires relixiosos. Deste 
modo, en 1498 especifícase que "dentro, en e! convento, traygan giraldetas y que non 
traygan jubon de seda nin otro vestido de seda, y que si alguno tiene lo vendan" e que 
"e! prior y freyles fagan en sus mantos y rapas collares altos abrochados y çerrados por 
delante coo corchetes, como non se paresca a la camisa, y mas que agranden las coro
nas y acorten e! cabel10" 19

• 

Nas igrexas non monásticas, como por exemplo Codesedo (Sarreaus), era habitual 
que non se atopase "Corpus Christi nin sagraria en que estoviese". Os visitadores de 1498 
mesmo desisten de obrigar o capelão a telo neste templo "por la poca devoçion y peor 
aparejo que ay en todas las yglesias de este Reyno de Galizia" e para evitar os sacrílegos 
roubos20 ao permanecer as igrexas abertas, pois "dizen que non quieren mandar çerrar 
las yglesias de noche nin de dia porque los que hasen algunos delitos se puedan yr a 
valer a ellas"21

• 

Nestas igrexas dependentes das ordes, dada a escaseza de freires relixiosos nesta 
época22

, era frecuente que servisen nelas clérigos seculares nomeados polos priores ou 
comendadores. Nestes casos, o nivel da súa insuficiencia podería chegar a ser escandaloso. 
En 1503 comentábase da citada igrexa de Codesedo: "Es cura de la dicha yglesia un Gonçalo 
Rodrigues, clerigo de la Orden de sant Pedro, que sirve la dicha yglesia coo liçençia dei 
comendador, y ha que la sirve veynte y çinco o veynte y seys aõos. Y avida su ynformaçion 
fallaron que e! dicbo Gonçalo Rodrigues es ynhabile porque apenas sabia desir quales y 
quantos eran los mandamientos, ni los pecados mortales ni sabia dar rason de los sacramen

tos e que en e! dicho Gonçalo Rodrigues avia sido amançebado y tenia no solamente una 
mançeba mas dos y tres y quatro, y honse o doze hijos y hijas"; evidentemente foi privado 

do beneficio ao instante23
• 
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Moita insistencia amosan no voto de castidade; en 1498 afírmase que "en todo el 
Reyno de Galizia es costumbre que los clerigos poseen mugeres y fijos publicamente y ansy 
lo usavan los priores de este convento de Villar de Donas y de Santo Munia de Vega y otros 
clerigos [ ... ] ai tiempo de nuestra visitaçion, mandamosles a estas priores, so pena de priva
çion de sus prioradgos, non las toviesen dende en adelante"24

• A situación era realmente 
preocupante; asi, por exemplo, no mosteiro de San Munia de Veiga, en 1503: 

"Fue visto que dentro dei claustro dei dicho monesterio bivia un sergente de 
la Orden, con el habito y es casado, y que estava asymismo una vieja de por 
amor de Dios y una hija suya soltera, que son parientas de un fleyre dei dicho 
monesterio, y otra mujer soltera asymismo y entravan otras muchas muge' 
res a las visitar lo qual todo les paresçio ser muy deshonesto, mandaron ai 
dicho prior que fasta diez dias primeros siguientes aya echado todas las 
dichas mugeres de dentro dei monesterio y que ninguna de ellas no biva den
tro de el ni tenga entrada ni salida"25

. 

Asi as cousas no terreo material e espiritual non caberia máis que encomendarse ao 
ceo, como fixeron os visitadores de Vilar de Donas en 1508: 

"Asy fecha la dicha visitaçion la casa es tan pobre y tan neçesitada y tan 
pobre de religiosos y con muchos pleytos que nin ay para entender en refor
maçion ni para cosa que dei servicio de Dios mas se pueda ampliar y e_nsan
char. Encomendamoslos a Dios y ai bienaventurado aposto! Santiago y que 
procuren de servir a dar buena cuenta de sy"26

• 

Hospitais e templos 
Á Orde de Santiago, ao igual que ás Ordes de San Xoán ou do Temple, tradicionalmente 
supónselles como fina defensa dos peregrinos que acudían a Compostela27

• Non obstante, 

e ainda que na bula de Alexandre III (1175) se mencionase a obriga da milicia santiaguista 
do coidado de hospitium et indigentium, non tivo ningún interese en crear hospitais en 
Galicia. Xamais chegou a instituir algún, e o único que logrou posuir, o hospital de Viviei 
(11 76), obtívoo por doazón e desapareceu poucos anos despois. 

Unha actitude similar atopámola no mosteiro santiaguista de Vilar de Donas ou 
no sanxoanista de Portomarín. Estes centros tampouco parece que fundaran ningún 
hospital nin que mantiveran ningún tipo de "servizo especial" aos peregrinos, malia que 

xeralmente se considerou, tendo en conta a súa pertenza ás ardes e a súa proximidade 
ao CamifJ.o de Santiago, que fosen máis alá do que aqueles podían recibir en calquera 
outro centro hospitalario privado ou doutras ardes monásticas2ª. Por outra parte, si 
temos que admitir que, con certa irregularidade, mantiveron en funcionamento enfer· 
merias nos mosteiros, as propias dos freires , que en ocasións podían dar acollida a xen
tes vinculadas a eles, como os doadores. Salvo estas enfermerias, non alleas a calquera 
outra orde monástica, a maior parte das súas posesións hospitalarias obtivéronas por 
doazón e as ardes limitáronse a mantelas en funcionamento como estaba estipulado 
polos doadores . 
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Asignados dese modo a Vilar de Donas foron unha parte do Hospital da Cruz (1221) 
en San Mamede do Río (Portomarín) en plena ruta xacobea, que posiblemente pasou pron
to a posesión de Ferreira de Pallares29

, e o de Portos (1235), en cuxa doazón se especifica
ba claramente a obrigatoriedade que contraía o mosteiro de t.elo sempre reparado, de 
maneira que os romeiros que por alí pasasen cara a Santiago tivesen pousada, albergue e 
caridade. Non obstante, este último, polo menos durante o século XV, foi tratado como unha 
herdade máis e, polo tanto, "aforable" baixo as mesmas condicións que calquera outra, 
esquecendo o seu carácter de beneficencia. 

Os hospitais de Portomarín (1158), Morgade (antes de 1210), Mirallos (1210) ou Bafíal 
(1240) fóronlle doados, que non fundados, á Orde de San Xoán ou á súa bailía de Portomarín30

• 

A esa arde tamén lle foi doado o hospital das Seixas (11 71), que a finais do século XV tamén 
era tratado e aforado polo comendador de Portomarín como unha propiedade máis. 

Con respecto aos templos das ardes militares, observamos o mesmo deixamento. As 
imponentes fábricas, que foran construídas xeralmente palas propias milicias no século XII 
e comezos do XIII, atopábanse a finais do XV nun estado semirruinoso, sobre todo as depen
dencias monásticas, abatidas pala escaseza de recursos debida ás numerosas usurpacións 
e a conseguinte diminución do número de relixiosos, que en moitas ocasións abandonaban 
a vida en común31

• 

Os animais parecían invadir todos os espazos. En Codesedo mándase en 1494 que 
"e! çementeryo çerquen porque los puercos no anden por las sepolturas" . En Vilar de Donas 
e en San Munia de Veiga invadían o propio recinto claustral; deste último mosteiro dise en 
1503 que "entravan bestias y puercos y otras alimafías por e! claustro[ ... ] y les.pareçio muy 
deshonesto a cuya causa no puede estar el dicho claustro limpio" . E mesmo chegaban ata 
o interior dos templos; en 1503 ordénase arrimar aos muros da igrexa o cadeirado do coro 
de Vilar de Donas, pois nese espazo -como sucedía en moitas igrexas- gardábase o gran e 

a farifía, "de manera que alli non aya concavidad ninguna nin aya lagar gallina nin otra cosa 
de entrar entre las syllas y la pared"32

• 

O claustro de San Munia de Veiga non só era un ir e vir de mulleres, como xa vimos, 
e de animais, senón que mesmo en 1503 "dentro dei claustro dei dicho monesterio, en una 
de las casas que estan en el dicho claustro, algunas personas juegan a los dados y naypes 
y ai herron lo qual redunda en desserviçio de Dias allende de ser mucho cargo de conçien
çia consentirlo"33

• 

O interior das igrexas tampouco destacaba pala súa pulcritude. En San Munia de 
Veiga, e non é un caso illado, dise en 1498 que "porque la yglesia esta muy cavada y con muy 
mal suelo, !e mandamos [ ... ] que [ ... ] !e eche un suelo de barro bianca y la aderesçe lo mejor 
que pudiese", que o prior "faga limpiar las paredes de la yglesia de las telaranas y polvo, por
que nos paresçio non se faser y esta mal lirnpio", e "que cada sabado antes de las visperas faga 
barrer toda la yglesia y la tenga muy limpia, y asymismo cada sabado faga que un religioso 
que lirnpie y sacuda los altares y las ymagenes; esta !e mandamos y sobre ello !e pusymos so 
via de excomunion, porque segund la costumbre de Galizia todo estaba muy maltratado"34

• 

Se esa era a situación dos centros que eran ou foran monásticos, nas pequenas igre
xas dependentes da arde a realidade podía chegar aos extremos da de San Xiao de Carballo 
(Frio!), pois en 1503 dise que "es toda la yglesia fecha de piedra y cayda la mayor parte. 
Esta maltratada y fecha establo, non avia hornamentos nin otra cosa que visytar"35

• 



A morrifía dos tempos pasados 
Non obstante, as luces tamén se deixaron sentir ao 

abeiro das ardes militares nos anos finais do sécu

lo XV e comezos do XVI: homes intelixentes e vir

tuosos como o mestre e doutor Andrés de Luzón, 
prior do mosteiro santiaguista de San Munia de 

Veiga desde 1539, que estudou Letras no colexio 

da arde en Salamanca e foi nomeado reformador 
dos conventos da mesma baixo Filipe IP"; e freires 

cabaleiros que destacaron polo seu valor, como o 
sanxoanista frei Rodrigo de Quiroga, comendador 

de Quiroga, que en 1480 se atopaba, ao parecer, 

no sitio de Rodas37
• 

Fronte ao deixamento que vimos en templos 
e hospitais, tamén houbo lugar para a súa renova

ción. Unhas veces contando co apoio fiel da 
Monarquía, como en 14 71, cando Henrique IV 

autorizou a Álvaro de Quiroga, comendador do 

Incio e posuidor da encomenda de Portomarín, a 

elevar o portádego da vila co fin de obter máis 

recursos para "reparo dei Camino Francés" e poder 

"adobar y reparar a dicha yglesia e ospital"38
• 

Outras veces as reedificacións parten dos propios 

comendadores; é o caso das importantes obras 

levadas a cabo por frei Juan Pifieiro, comendador 

de Trebejo e Portomarín, no paza da encomenda e 

o hospital desta última localidade en 1513 e 1522, 

respectivamente39
• 

Finalmente, durante eses anos tamén se 

realizaron importantes obras artísticas amparadas 

palas ardes militares, pensemos na extraordinaria 

decoración pictórica da ábsida maior de Vilar de 

Donas (1434) ou os conxuntos funerarios desta 

igrexa ou da de San Munia de Veiga40
• 

Ábsida central e conxunto 

de pinturas murais. Interi or 
da igrexa de San Salva dor 
de Vilar de Donas, Palas 
de Rei (Lugo) 

283 



NOTAS 

1 Sobre este proceso e re ferido á Orde de Santiago véxase VAZQUEZ CAsrRo, J., 
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Escultura funeraria cabaleiresca no século XV 

David Chao Castro 

estudo das diversas casas nobiliarias galegas no século XV, as súas relacións de 
parentesco e dependencia, ou a peculiar evolución que experimentaron ao 
longo do XV son aspectos fundamentais que deben ser tidos en conta para toda 

investigación que se realice sobre a Baixa Idade Media en Galicia. Á hora de abordar un 
tema tan concreto e clarificador como é o da escultura funeraria cabaleiresca a finais do 
medievo, a análise acerca da resposta destes nobres ante a morte e os mecanismos que des
envolveron para conseguir unha fama inmortal · convértense en parámetros ineludibles 
para abordar un tema tan complexo. Con respecto á primeira parte, nada mellor que remi
tirnos á exhaustiva visión da nobreza galega que nos ofrece Eduardo Pardo de Guevara no 
correspondente capítulo deste mesmo volume, así como aos seus restantes estudos e aos 
que, sobre o mesmo tema, publicou Garcia Oro; e polo que á mentalidade e po~tura daque
les nobres ante a morte se retire, unhas breves consideracións ao respecto deberán ser sufi
cientes para afrontar logo un sucinto repaso á escultura funeraria en particular. 

O nobre galego do século XV enfrontábase á morte a partir dunhas pautas concre
tas, compartidas en maior ou menor medida cos seus semellantes do resto da Península e 
da Europa cristiá. Non obstante, como punto de partida, xa a comezos da centuria é preci
so ter en conta o feito de que os nobres galegos deste período estaban bastante afastados 
da corte, é dicir, do centro de poder do reino, o que supofiía a inexistencia en Galicia dunha 
aristocracia que tivera unha capacidade socioeconómica e política grandes. Esta caracterís
tica, que se mantiva ao longo dos anos, debe relacionarse así mesmo cunha serie de condi-

. cionantes históricos de carácter xeral: crise económica do século XIV ainda recente, da que 
se recupera con lentitude; sistema feudal plenamente vixente, e con claras mostras de que 
se vai manter e de que ainda pode chegar a un maior desenvolvemento; sucesión de confli
tos bélicos e inestabilidade política no reino castelán desde a morte de Afonso XI e, sobre 
todo, coa chegada a Castela da nova dinastia Trastámara. 

Pero deben terse en conta especialmente aqueloutros factores intrínsecos á Galicia 
seflorial tardogótica. Así, cabe mencionar a substitución da vella nobreza pala nova "henri
quefla", en ocasións de procedencia foránea, nun proceso máis ou menos lento do que 

temos numerosos exemplos. Ademais, a nobreza galaica -fronte ao caso andaluz- non 

pode dispofJ.er de máis recursos económicos e financeiros, debido sobre todo á inexistencia 
de terras acabadas de reconquistar para repartir, así como á presenza dunhas institucións 
eclesiásticas poderosas que, posuidoras de grandes dominios que explotan a través do sis

tema foral -do que dependia ademais unha alta porcentaxe do campesifJ.ado galego-, 



supoõían un freo para as ansias de expansión dos sefl.oríos laicos. Este último aspecto vai 
ser precisamente o que lle ocasione unha maior inquietude á nobreza do século XV, que 
pon en práctica unha serie de presións, baseadas na forza e incluso na violencia, contra 

mosteiros e campesinos sobre todo, e cuxo fin último era conseguir o recoflecemento como 
encomendeiro por parte dalgunha destas institucións eclesiásticas -o que en última instan
cia supoõía a percepción de rendas e beneficias. 

O sentido igualitario que socialmente se presupón para a morte, non obstante, ten 
diversos matices en función do estamento ao que pertenza cada individuo. Así, e polo que 
ao poderoso galego de finais do medievo se refire, demóstrase a afirmación de que cada 
persoa morre segundo a súa condición e é enterrado conforme a unha arde admitida por 
todos1

• Por tanto, cómpre considerar a morte, en efecto, como proceso individual á vez que 
social. O nobre era plenamente consciente diso, de aí a súa habitual preocupación por esti
pular en vida a forma na que debería ser dignificado tras a morte física: o certificado das 
últimas vontades e, en ocasións, o encargo previa do monumento funerario que acollería 
dignamente os seus restos mortais. 

Este tema da escultura funeraria do poderoso é, precisamente, un dos capítulos 
artísticos que mellor evidencia como a arte gótica se puxo ao servizo da finalidade simbó
lico-relixiosa pretendida por aguei estamento. Hai que ter en conta que o conxunto sepul
cral transcende a miúdo a praxis da simple recepción dos restos mortais, para converterse 
en monumento de recordo e exaltación do personaxe alí enterrado. A finalidade última da 
imaxe xacente, dos emblemas heráldicos e inscricións era, polo tanto, evitar o esquece
mento; ademais, se as condicións o permitían, o acompafJ.amento iconográfico sacro, en 
arcosolios ou incluso xacigos e xacentes, así como os altares, non pretendían senón invocar 
a aqueles mediadores que, como a Virxe, os anxos ou os santos, servían de garantía para 

unha rápida e segura chegada á Gloria e así á Vida Eterna. Os brasóns, ao igual que o epí
grafe, contribúen a manter a lembranza do cabaleiro ou da dama, e a salvagardar a súa 
fama e identidade na memoria colectiva2 . 

Preténdese, por tanto, transmitir a idea de que o personaxe alí enterrado fora tan 
bo cabaleiro -ou dama- como bo cristián; Garcia Oro sinala que, no epílogo da vida, o 
fidalgo medieval mira a Deus e os seus3

• E isto non fai senón redundar na pretensión 
comunicativa coa que foron concibidos tales monumentos, moi superior a outras tipolo
xías artísticas; á fin e ao cabo eran obras para ser vistas e admiradas por todos: ao tempo 
que suscitaban o recordo, buscaban espertar así mesmo a admiración e o respecto por 
quen en vida foi poderoso, ademais de lograr unha oración pala salvación da súa alma 
-isto último quedaba garantido ao establecer a inhumación nunha igrexa conventual-. 
Incluso cabería unha lectura de tipo didascálico, pois dalgunha maneira o monumento 
sepulcral era un recordatorio das virtudes e valores cabaleiDescos e cristiáns dos antepa
sados e predecesores e podía entenderse como depositaria material do principio de 
exemplificación a modo de rexemento. 

Desde un purito de vista cuantitativo, os monumentos sepulcrais da nobreza laica 
constitúen quizais a principal manifestación escultórica do século XV, equiparándose formal
mente aos encargados polos altos dignitarios eclesiásticos -á fin e ao cabo todos pertencen, 
xeralmente, ás mesmas liflaxes-. Tales conxuntos artísticos delatan dalgunha maneira o 
protagonismo político, social e económico que tiva o estamento cabaleiresco na Galicia do 

\ 
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século X.V; este proceso histórico non foi exclusivo do noroeste peninsular, senón de todo o 

reino castelán e de boa parte dos demais estados cristiáns da época. Só o estoupido da 
" Segunda Guerra Irmandifla logrou frear temporalmente este proceso de fortalecemento 

sefl.orial, se ben foi cos Reis Católicos cando se demostrou o inicio da fin dunha etapa histó
rica de innegable protagonismo cabaleiresco. 

Mediadores para o Máis Alá 

Conforme estudou pormenorizadamente Núflez Rodríguez, a elección do lugar de ente
rramento por parte da nobreza constituía unha decisión coidadosamente meditada, dada 
a crenza na axuda que as oracións dos relixiosos proporcionaba para garantir a chega
da á Gloria divina•. Despois do predicamento que os mosteiros cistercienses tiveron para 

a inhumación dos nobres galegos ata o século XIV, co avance da Baixa Idade Media 
obsérvase un cambio xeneralizado nesta tendencia, primando as igrexas das novas ardes 
mendicantes fronte aos ámbitos monásticos tradicionais. Á fin e ao cabo os franciscanos 
e dominicos gafl.aran o respecto e o favor dos fieis no seu papel de mediadores óptimos 
para o Máis Alá. De novo virtudes cristiás como a humildade, tan presente nestas ardes, 
eran especialmente valoradas por unha nobreza que dispofüa habitualmente que o seu 
corpo mortal fase amortallado co hábito correspondente5

; non en van os mendicantes 
promocionaran todo un ritual funerario que entroncaba perfectamente coas ansias esca
'tolóxicas da sociedade -non só dos poderosos- do momento. Ademais, as sú?S igrexas 
eran as que acollían un maior número de fieis, aspecto a ter moi en conta nunha época 
onde a relixiosidade intimista había xa tempo que deixara paso a manifestacións de con

tido máis piadoso. 
Así e todo, isto non significa que as igrexas monásticas cistercienses ou beneditinas 

se abandonen por completo. Neste caso cómpre ter en conta o sistema de encomenda laica 
sobre determinadas institucións: os Ulloa, en Sobrado dos Monxes; os Andrade, en Monfero; 
os Caamafl.o, en Toxosoutos; ou os Lemos e Taboada, en Ferreira de Pallares constitúen 
exemplos do mantemento dunha tradición funeraria en ámbitos regulares tradicionais, debi

do fundamentalmente ao vínculo político-económico que lograron establecer no século XV 
con tales institucións. Todo isto parece pofl.er de manifesto a diferenza entre aquelas familias 
nobiliarias que se pretendían máis antigas e enraizadas co sistema rendible agrario e rural, 
e as que optaban por diversificar o seu sistema beneficiaria para aproveitar os grandes recur
sos urbanos -neste último caso, a nobreza "henriquefla" resultou prototípica. 

Como tipo de enterramento, a nobreza galega do século X.V optaba polos xacigos exen

tos e os acomodados baixo arcosolios oxivais, ambos coa imaxe :Xacente do defunto na súa 
cuberta; non se realizaban retratos fisionómicos de trazas veraces, senón que se limitaban a 

plasmar unha condición social particular. Desde o punto de vista da inescusable iconografia reli
xiosa é preciso sinalar que a escena da Anunciación foi unha das representacións máis habi

tuais nos árnbitos funerarios baixomedievais, sobre todo nos arcosolios e nas cabeceiras dos 
xacigos exentos, para resaltar o concepto da Redención e, polo mesmo, da Salvación eterna. A 
miúdo tamén se incidia na suposta protección divina do defunto, de modo que a cabeza da 

imaxe xacente pode aparecer flanqueada por anxiflos axeonllados; noutras ocasións, as figuras 



anxelicais se dispofJ.en nas frontes da xacigo a modo de tenantes dos brasóns, en cuxo caso se 
estendía a idea de salvagarda da lifJ.axe. En exemplos xa tardíos como o arcosolio do sepulcro 
do mariscai Suero Gómez de Soutomaior na igrexa dominica de Pontevedra, de contra o 1485, 
as hábiles mans dos seus escultores deron forma a unha iconografia de típica devoción domi
nica e xacobea -san Domingos, santo Tomé de Aquino, Santiago o Maior con báculo en forma 
de tau, e os santos Pedro e Paulo-, que entroncaba directamente coas novas formulacións; 

pero, noutros casos, a tradición litúrxica veuse moi minguada, sobre todo cando a persoa nobre 
optaba pola simple lauda ou inscrición como referente metafórico da súa condición. 

Capelas funerarias dinásticas 

Ao longo do século XV asistimos tamén en Galicia a un proceso de desenvolvemento da 
capela funeraria como espazo privilexiado de enterramento das grandes lifJ.axes, que 
redunda na promoción social e política das familias e os seus membros, ao tempo que se fai 
especial fincapé na diferenciación social que se pretende remarcar. Aínda cando nalgunhas 
catedrais e igrexas parroquiais foron fundadas capelas funerarias deste tipo, a maioria dos 
nobres galegos mostraron, non obstante, unha especial preferencia polos mosteiros e sobre 
todo conventos, conforme ao sinalado con anterioridade. Xa fose na mesma capela maior 
ou nos restantes muros perimetrais do recinto templario, nas capelas absidais ou nas aber
tas ás naves, os templos regulares viron conformada unha nova fisionomía espacial onde 
pequenos recintos de dimensión privada recrearon uns novos âmbitos eclesiásticos de voca
ción centrífuga e planimetría espontânea. 

A documentación conservada móstranos como as mandas testamentarias de cada 
persoa xa ordenaban os sufraxios que os relixiosos debían levar a cabo polo descanso eter
no da súa alma6

• En todo caso, a propia presenza física dos monumentos sepulcrais no inte
rior do espazo eclesiástico supofJ.ía un certo aval para o cumprimento de tales disposicións 
-sempre e cando os descendentes continuasen custeando o mantemento da capela e os 

sufraxios estipulados-: ademais de asegurarse a inmediatez no efecto redentor das conti
nuas oracións. Pero a isto debe unirse tamén o interese dos promotores das principais 
capelas e sepulcros en facer patente a fieis e relixiosos a súa cm:idición de protectores 
-encomendeiros en ocasións- da institución eclesiástica que acollería os seus restos mortais, 
así como do padroado dalgunhas capelas. 

Sepulcro de.Vasco López 
de Ulloa. lgrexa do 
mosteiro de Sobrado 
dos Monxes, A Coruiia 
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A capela funeraria denota un paulatino triunfo do principio de individualidade, así 
como a reivindicación da condición persoal. Sinalouse xa o desexo de inmortalidade 
mediante a representación da imaxe do cabaleiro ou a dama no seu sepulcro, ataviados con
forme correspondía á súa condición, e envoltos na panoplia iconográfica, heráldica e epi
gráfica que comunica as súas inquietudes salvíficas e a súa pertenza dinástica, ademais do 
anhelo de ser rememorados. O interese por concentrar nun mesmo espazo sepulcral os 
sucesivos membros da família traduce ademais o desexo de referendar a lifíaxe mediante 
o recordo das súas principais figuras, insistindo tamén no mantemento da idea de família 
máis alá da morte física. En todo caso, eses elementos que conforman os diferentes monu-

mentos funerarios contribúen de igual maneira a individualizar a 
cada personaxe dentro dunha mesma lifíaxe, de tal modo que en últi
ma instancia unha família nobre se veria reforzada na súa preemi
nencia e recordo a partir dun principio de coincidencia espacial de 
varias sepulcros dos seus membros máis sobranceiros. 

Cabe mencionar certos exemplos destacados, como a capela 
funeraria creada polos Ulloa na desaparecida igrexa medieval do 
mosteiro cisterciense de Sobrado dos Monxes, posiblemente no tran
septo meridional. Nunha das mandas do testamento de don Gonzalo 
Ozores de Ulloa, de 14027

, ordena realizar o seu propio sepulcro e 
outro destinado a acoller as cinzas do seu pai, don Vasco López de 
Ulloa. Implicitamente, este documento mostra o interese por parte 
de Gonzalo Ozores por fixar naquel recinto eclesiástico a capela fune

raria da súa lifíaxe, a semellanza dos Andrade en San Francisco de 
Betanzos e Santa Maria de Monfero. Coincide esta disposición co 
interese crecente que esperta nos titulares das principais lifíaxes do 
momento a práctica de renovar os antigos enterramentos dos ante
pasadosª. Ademais, don Gonzalo establecia que tanto o seu sepulcro 
como o do seu proxenitor -o único que se conservou- ocupasen un 
lugar preferente, ben visible e, por último, que fosen exentos. A este 
respecto, non debe esquecerse que os Ulloa pasaban por ser os prin
cipais encomendeiros da abadia no século XIV e ao longo do XV; e 
non en van esta mesma capela habería de verse reforzada anos máis 
tarde co sepulcro que acolle o primeiro conde de Monterrei, don 
Sancho Sánchez de Ulloa. Foi este mesmo o encargado de fundar, xa 
en 1498, unha nova capela funeraria aproveitando a reconstrución 

da igrexa conventual dos terciarios franciscanos de Sancti Spiritus de Melide, de maneira 
que a nova capela maior pasou a albergar en cadansúa urna os sepulcros da súa nai e a súa 
madrasta: dona Inés de Castro e dona Leonor de Mendoza, respectivamente segunda e pri
meira esposas de don Lope Sánchez de Ulloa9

• 

Os Soutomaior en Tui e Pontevedra 10
, os Aguiar en Lugo e os Moscoso en Santiago, 

dispuxeron de máis dun panteón familiar, posto que o acceso dalgún dos seus membros ás 

correspondentes mitras episcopais permitiulles fundar capelas funerarias nas catedrais, ás 
que se suman as dalgún convento mendicante nas respectivas cidades. Así, Fernán Yáflez 
de Soutomaior ordena a realización de catro sepulcros -para el, os seus avós e a súa nai-



na capela maior de San Domingos de Pontevedra, ao adquirir o seu padroado en 1428"; 

pero con anterioridade xa o bispo Juan Fernández de Soutomaior II financiara as capelas 

tudenses de Santo André na catedral e a maior de San Domingos, permitíndolle á súa lifí.a

xe converterse nos seus patróns: dispuxo por iso o seu propio enterramento na primeira, 
mentres que os seus pais serían albergados pola igrexa do convento dominico. As desavin

zas co prelado do momento fixeron que xa don Pedro Álvarez de Soutomaior, "Pedro 

Madruga", escollese finalmente San Domingos de Pontevedra como lugar de enterramen

to, ao igual có seu filio don Álvaro de Soutomaior. Pola súa parte, os Soutomaior de Lantafí.o 
e Rianxo optaron pola igrexa de San Francisco de Pontevedra e, sobre todo, pola segunda 

capela absida! do transepto meridional da igrexa dominica12
• 

Os Moscoso, ademais das capelas de Santi Spiritus e dos Ferros da catedral compos
telá -onde se enterraran algúns prelados e membros desta lifí.axe-, tiveron na capela maior 

de San Domingos de Bonaval o seu principal templo funerario, tras o seu enlace familiar 

cos Ocampo. Pola súa banda, os Aguiar dispuxeron da capela maior de San Domingos de 
Lugo como recinto sepulcral da lifí.axe, tras a obtención por parte do bispo don Pedro López 

de Aguiar do seu padroado a finais do século XIV 

O corpo armado: os xacentes funerariós cabaleirescos do século XV 

Ao longo da segunda metade do século XIV, en estreita relación co clima bélico xenerali
zado que se desenvolve daquela, boa parte da Europa cabaleiresca opta polo abandono 

paulatino da vella malla metálica e as tradicionais defensas de coiro pola nova armadura 
de placas ríxidas, tamén denominada "arnés branco" . A súa chegada á Península Ibérica 

relacionouse coa presenza das "Compafí.ías Biancas de Bertrand Duguesclin como apoyo ai 

pretendiente Enrique de Trastámara frente a Pedro I" 13
• A partir de aí constátase a adop

ción cada vez máis habitual deste tipo de armadura nos reinos e territorios cristiáns penin

sulares, sobre todo en Castela e Catalufí.a, que veu substituir a tradicional malla14
• 

Tumén a escultura funeraria representa, preferentemente, o cabaleiro coa roupa que 

identifica a súa pertenza a un estamento concreto e preeminente; elixe como vestidura pós

tuma que o inmortalice o traxe empregado en vida, consciente do que a morte implica de 
acto social1 5. Esta mesma idea está reforzada polos lebreiros que en ocasións se representan 

aos pés do poderoso; a súa presenza alude á caza -actividade moi destacada e exclusiva do 

grupo cabaleiresco- e, por suposto, tamén ao valor da fidelidade que tanta importancia tifí.a 
nun mundo eminentemente feudal, baseado nas relacións de vasalaxe. Ben é certo que a 

propia imaxe guerreira que ofrece o arnés poderia tamén pofí.erse en relación coa loita vir
tuosa do cabaleiro cristián contra as forzas malignas que, sempre ao axexo, lle obrigan a 

non descoidar xamais as súas obrigacións espirituais e morais; xa o propio san Paulo, na 

epístola aos Efesios, exhortaba a revestirse coas armas de Deus 16
• En calquera caso, a afec

ción palas novelas de cabalerías tamén xogou un papel fundamental á hora de fixar un códi

go de valores polo que todos os cabaleiros debían rexerse17
• 

É cara a finais do século XIV cando se constata a aparición nos monumentos funera

rios de Galicia das primeiras representacións xacentes de cabaleiros vestidos con armadu
ra e acompafí.ados do seu armamento, substituindo as habituais representacións con traxe 
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talar. O de Fernán Cao de Cordido no convento compostelán de San Domingos de Bonaval, 
o magnífico de Fernán Pérez de Andrade o Boo en San Francisco de Betanzos e o de 
Lourenzo Ares de Loureiro en San Domingos de Ribadavia son os exemplos conservados os 
que lles corresponde a primada a este respecto, se ben nestas mesmas datas hai varias ima
xes xacentes cabaleirescas que mostran unha combinación entre as novas pezas ríxidas e 
as tradicionais defensas de coiro. No último dos mencionados, realizado contra 1395, apa
recía o bacinete con penacheira e penacho, o peta con aresta e ristre e o faldrón de malla, 
innovacións que foron interpretadas á luz das incursións militares de sir Thomas de Percy, 
xeneral do duque de Lancaster, nesta zona uns poucos anos antes (1386)18

• 

O "arnés branco completo" incorporouse por vez primeira na imaxe xacente que 
representa a Aras Pardo de Andrade no seu sepulcro de San Francisco de Betanzos, de con
tra 1400, coa presenza de novos elementos metálicos como as ombreiras, o arnés de brazo, 
o peta, a faldra de launas remachadas, as manoplas con gamachos e os escarpes apunta
dos; de novo Inglaterra puido proporcionar o modelo, ao igual que Portugal, dado que en 
ambos os reinos se conservan exemplares con armaduras similares datados xa a finais do 
século XIV'". A representación da espada -distintivo fundamental do cabaleiro-, neste caso 
co talabarte anoado sobre a vaina, e do puõal de misericordia, tamén envaiõado e colgado 
ao lado dereito, conforman o armamento que complementa o arnés descrito; cómpre ter en 
conta que as armaduras das xacentes galegas eran as propias para combater a cabalo na 
guerra, e diferentes por tanto ás de xusta2º. 

Conforme avanza o século XV incorporáronse pezas novas ao "arnés branco", sobre 
todo para a protección da cabeza -adóptase a celada, habitualmente rematada en pena
cheira e penacho-, das extremidades superiores -ombreiras curvas, gardas de codal- e das 
pernas, así como o fa ldrón de malla curta. Non obstante, foi cara a mediados da centuria 
ca ndo as influencias italianas na armadura se deixaron sentir con máis forza, quizais por 
tomar como modelo as empregadas pala alta nobreza castelá do momento. Foron frecuen
tes a partir dese momento as celadas italianas, os barbotes, as panceiras ou os zapatos de 
ferro, tal e como se aprecia en sepulcros das igrexas mendicantes lucenses, nos da igrexa 
monástica de Ferreira de Pantón, nos da capela dos Piõeiro de San Salvador de Vilar de 
Donas e no de Suero Gómez de Soutomaior en San Domingos de Pontevedra21

; iniciouse así 
unha nova evolución en canto á protección corporal que continuou ao longo do século XVI. 

As xacentes femininas 

A menor cantidade de xacentes femininas fronte ás masculinas impide valoracións máis 
exhaustivas e, sobre todo, imposibilita a fixación dunha evolución tipolóxica máis precisa. 
A historiografia coincide en apuntar ao desaparecido sepulcro de dona Sancha Rodríguez, 
primeira esposa de Fernán Pérez de Andrade o Boo, en San Francisco de Betanzos como 
o modelo fundamental para as imaxes xacentes femininas do último gótico, aínda que par
tindo do precedente fundamental do sepulcro da raíõa dona Xoana de Castro ( + 13 7 4) na 
catedral compostelá. Seguindo o exemplo betanceiro, Constanza de Moscoso, segunda 
esposa de Andrade, encarga a renovación da capela funeraria dos Moscoso-Ocampo no 
recinto presbiteral de San Domingos de Bonaval, mentres en Sobrado dos Monxes se !abra 





Sepulcros no presbiterio 
da igrexa de San Domingos 

de Bonava l, Santi ago 
de Compostela 
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o sepulcro de Teresa López. En todos eles a presenza dos anxos acólitos flanqueando a 
cabeza, ou os pequenos lebreiros trepando aos pés, son elementos característicos de tales 

imaxes que imitan o mencionado exemplo betanceiro encargado por Andrade para a súa 
primeira esposa. A tipoloxía de xacente feminina que vai impofierse é a da dama en acti
tude orante, que porta ademais o inescusable rosario; viste brial axustado, de ampla faldra 
con pregos, en ocasións cuberto á súa vez cun manto, e uns cancifios se dispofien na parte 
inferior. Ao igual que ocorre coas imaxes xacentes masculinas, este modelo vai impofierse 
como estereotipo, con escasas variacións compositivas e mínimos avances estilísticos. 

Ao mesmo tempo, e xa desde finais do século XV, na cidade da Corufia traballaban 
talleres que se especializaran na produción de laudas en baixorrele
vo22. A súa técnica, pouco depurada, deu pé á elaboración de formas 

moi ríxidas e xeométricas, que se evidencian sobre todo no pregado 
paralelo do traxe e nas curvas concéntricas do característico peiteado 
de rolos. En canto a vestimenta e o rosario, existe unha coincidencia 
máis ou menos evidente con respecto aos exemplos xa mencionados, 
o que de novo reflicte o mantemento duns formulismos como resulta
do dunha inercia formal e técnica. 

Obradoiros, artífices e linguaxes escultóricas 

O estudo da escultura funeraria galega da Baixa Idade Media non per
mite desvelar a autoría de tales obras, debido quizais á falta de docu
mentación e, sobre todo, á escasa consideración social do artista nesta 
época, sometido por completo ao sistema profesional do artesán. De aí 

que sexa preciso recorrer a características de tipo formal e composi
tivo, así como ao estudo das armaduras representadas nas imaxes 
xacentes masculinas, para elaborar, coa axuda dos epígrafes, unha 
teoría da evolución histórico-artística dos monumentos sepulcrais 
cabaleirescos. De novo os traballos de Núfiez Rodríguez, Sánchez 
Ameijeiras e Manso Porto constitúen a base esencial para esta análise. 

Segundo Sánchez Ameijeiras23, un obradoiro compostelán, que 
debe vincular5e ao que labrou o sepulcro da raífia dona Xoana de Castro 
para a catedral (ca. 1375), trasládase a finais do século XN a Betanzos 
para realizar o monumento funerario de Aras Pardo de Andrade na 

igrexa conventual de San Francisco. Deuse pé así á creación dun novo modelo, que foi difundi
do á súa vez a outros dous obradoiros de diversa formación, en activo durante o primeiro cuar

to do século XV: o que realizou os sepulcros para a igrexa de Sobrado dos Monxes24, así como o 
de Pedro Fernández de Andrade II para o mosteiro de Monfero25, e o que lles deu forma aos 
monumentos funerarios da capela maior de San Domingos de Bonaval. Ambos os talleres ins
piráronse ademais no sepulcro de Fernán Pérez de Andrade o Boo, tal e como se constata á vista 
dos dous anxos acólitos que se sitúan aos lados da cabeza das irnaxes xacentes, así como pola 
presenza de lebreiros afrontados aos pés; ou incluso nas dúas figuras da Anunciación que, dis
postas como tenantes, flanquean o escudo da cabeceira dalgún xacigo de Sobrado26. 



Partindo das experiencias des
envolvidas nos sepulcros da capela 
maior de San Domingos de Bonaval 
formouse un novo obradoiro, que rea
lizou o sepulcro de Diego Álvarez de 
Soutomaior e o da súa esposa en San 
Domingos de Pontevedra, así como os 
dos Vázquez de Insua en Sancti 
Spiritus de Melide. Outro obradoiro 
con similar linguaxe e formación fixo 
o dos irmáns Vilousaz para a igrexa 
franciscana de Betanzos, e trasla
douse logo a Cedeira para acometer 
o de Alonso de Pifieiro en Santa María 
dei Mar. Un terceiro obradoiro encargou
se, tamén no segundo cuarto do século XV, do 
sepulcro de Nuõo Freire de Andrade o Mao en 
Monfero, e deste derivou á súa vez outro que fixo os dos 
Esquíos para a igrexa monástica de San Martifio de Xuvia e 
para a parroquial de San Nicolás de Neda27

• 

Contra mediados da centuria un obradoiro asentado na dioce-
se lucense foi o responsable da realización dos sepulcros de Pedro 
Fernández de Bolafío e Rodrigo Alonso de Saavedra para San Francisco de 
Lugo, así como o de Fernán Díaz de Ribadeneira para a igrexa dominica. Neste últi-
mo, de 1461, a postura máis dinámica do anxo da cabeceira da imaxe xacente debe de 
poíi.erse en relación cos primeiros indicias das maneiras hispanoflamengas que comezan a 
insinuarse en Galicia. Os arquifíos dos xacigos empezan tamén a mostrar formas conopiais 
e trazaría flamí.xera. A este mesmo taller lucense débense os sepulcros dos Lemos en 
Ferreira de Paliares. 

No último terzo de século, obsérvase un notable cambio estilístico, cando un novo 
rJbradoiro foi capaz de aplicar un extraordinario coidado técnico á !abra do granito, obten
do unhas imaxes xacentes de gran virtuosismo plástico e detallismo en canto á armadura e 
aos trazas idealizados do rostro. As principais realizacións que ata nós chegaron de tales 
artífices son a lauda de Diego García de Ulloa e Monterroso -ca. 14 70-, no priorado santia

~1 uista de Vilar de Donas28
, e a xacente e restos do arcosolio do sepulcro do mariscai Suero 

Gómez de Soutomaior, en San Domingos de Pontevedra -1485-1486-. Existen certos para
'elismos compositivos coa lauda dun cabaleiro da família Mendoza -posiblemente filio do 
arcebispo don Lope- da catedral de Santiago. Será xa a comezos do século XVI cando os 
'.razos renacentistas comecen a mesturarse cos hispanoflamengos, para dar pé a unha lin
guaxe timidamente nova dentro do mantemento dunha tradición xeneralizada. 

Sepulcro de Nuiio Freire 
de Andrade, igrexa do 
mosteiro de Monfero, 
A Coruiia 
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NOTAS 

1 Véxase BEAUNE, c .. "Mourir noblement à la fin du Moyen Ãge· , en La mort 

au Moyen Áge. Col/oque de la Société des Historiens Médiévistes de 
/'Enseignement Superior Public, Estrasburgo, 1975, p. 125. 

2 Véxase NúílEZ RODRIGUEZ, M .. "La indumentaria como slmbolo en la 
Iconografla .Funeraria", en La idea y el sentimiento de la muerte en la 
Historia y en el Arte de la Edad Media (coord. M. Núi\ez e E. Portela), 
Santiago de Compostela, 19B8, p. 9· 19 (para nota p. 14). 

3 GARdA ORO, J .. Galicia en los siglas XJVy XV. A Corui\a, 1987, p. 185. 

4 Véxase NúílEZ RODRIGUEZ, M .. La idea de inmortalidad en la escultura 
gallega, Ourense, 1985, p. 21-38. 

5 Sobre todo co hábito e cordón franciscano, cuantitativamente con máis peso 

que o dominico nas disposicións testamentarias ao respecto; cfr. NúílEZ 

RODRIGUEZ, M .. La idea de .... op. cit., p. 83·89; NúllEZ RODRIGUEZ, M .. 

"La indumentaria .. .", op. cit., p. 9-19. 
6 NúllEZ RODRIGUEZ, M .. La idea de .... op. cit., p. 14·18. 
7 A transcrición deste testamento, outorgado o 4 de agosto de 1402, pode 

atoparse na Colección Diplomática de Galicia Histórica, documento 
n.0 35, p. 169·177. Nesta manda especifica: "Mando facerdous 

moymentos junto dos piares dd coro tai\ido das cordas das Campas que 

estan dereyto ao altar mor de Sant. Maria, e un deles que seja por min o 
dito Gonçalo Oçores e outro por Basco Lopez meu pay. e que saquen os 

osos dei donde estan e os poi\an ena dito moymento o dia que me 

sepultaren para os quales moymentos mando para a obra deles ao 
moesteyro de Sobrado mill mrs. de moeda baila·. 

8 MANSO Pomo, C., Galicia. Arte. Arte Medieval(!!}, A Corui\a, 1995, p. 388. 

9 C1-1AMOSO LAMAS, M .. Escultura funeraria en Galicia, Ourense, 1979, p. 431-437. 

10 Véxase CENDÔN FERNANDEZ, M .. "La elección de conventos dominicos como 

lugar de sepultura: los Sotomayor en Tuy y Pontevedra·, Archivo 
Dominicano, XV (1994), p. 311 ·322. 

11 SANCllEZ AMEIJEIHAS, M.R., "Circulación de modelos y talleres itinerantes: el 

papel de a rtis tas y comitentes en la evolución tipológica de la escultura 
funerarla en la Galicia medieval·, e n Los caminos y el arte, tomo li (EI 

arte en los caminos), Santiago de Compostela, 1989, p. 233-239 (para 

nota p. 232·233); MANSO Pomo, c .. Arte gótico en Galicia: los dominicos, 
A Corul\a, 1993, vai. II, p. 517. 

12 MANSO Pomo, C .. Galicia. Arte .. ., op: cit., p. 389. 

13 SANCHEZ AMEIJEIH/\S, M.R .. "EI arnés y el armamento dei caballero medieval 
gallego (1350·1450)", Acta Historica et Archaeologica Mediava/ia, 10 

(1989), p. 427-436 (para nota p. 427). 

14 MANSO Pomo, c .. Galicia. Arte .... op. cit., p. 398. 
15 NúílEZ RODRIGUEZ, M .. "La indumentaria .. :. op. cit .. p. 13. 

16 Ef. 5, 11-19. Véxase CENDÓN FERNANDEZ, M .. "EI caballero y la fama 

póstuma. Algunos ejemplos de yacentes armados en la Galicia dei sigla 

XV", en Arquitectura e iconografia artística militar en Espaíla y América 
(siglas XV-XVIII), Sevilla, 1999, p. 649·666 (para nota p. 662). 

17 NúllEZ RODRIGUEZ, M .. La idea de .... op. cit .. p. 4 7. 
18 SANCHEZ AMEIJEIRAS, M.R., "EI arnés .. ."' op. cit., p. 430. 

19 Idem, p. 429·430. 
20 Idem, p. 432. 

21 MANSO PORTO, C., Galicia. Arte .... op. cit .. p. 399. 
22 Véxase ERIAS MARTINEZ, A .. "Xente da Baixa Idade Media (!). Sete mulleres 

con rollo", Anuario Brigantino, 10 (1987). 

23 SANCHEZ AMEIJEIRAS, M.R., "Circulación .. .", op. cit .. p. 236. 

24 A este obradoiro deberlanse os mencionados sepulcros de Vasco Pérez de 
Ulloa e do seu filio Gonzalo Ozores de Ulloa -este último desaparecido-, 

asl como os de Ares Vázquez de Vaamonde e Turesa López, tamén 
conservados, todos eles realizados para a igrexa monástica de Sobrado. 

25 Véxase VARELA CAMPOS, P., "El hombre ante el Más Allá: la muerte y la 
búsqueda de inmortalidad", Cuadernos de Estudios Medievales y Ciencias 

y Técnicas Historiográficas, 18-19 (1993-1994), p. 25. R. Sánchez 

Ameijeiras vincula este sepulcro de Monfero cun membro da lii\axe dos 
Pardo de Cela, mentres que P. Varela Campos considera que a presenza 

das armas dos Ulloa no mesmo viria determinado pela nai de Pedro 

Fernández de Andrade: dona Maria de Ulloa; cfr. SANCHEZ AMEIJEIRAS, 

M.R .. "El arnés .. .", op. cit .. p. 431. 

26 A presenza dos anxos acólitos na cabeceira da lauda, asl como da Virxe 
Maria e o arcanxo san Gabriel como tenantes do escudo da cabeceira do 

xacigo, derivarlan de sepulcros portugueses a través do monumento 

funerario de Fernán Pérez de Andrade o Boo; véxase SANCHEZ AMEIJEIRAS, 
M.R., "Circulación .. .", op. cit .. p. 234. 

27 SANCHEZ AMEIJEIRAS, M.R., "Circulación .. :. op. cit .• p. 236-238. 

28 Para este sepulcro véxase V AzQUEZ CASTRO, J .. "La capilla de los Pii\eiro en 
el priorato santiaguista de San Salvador de Vilar de Donas·, 

Compostellanum, 36 (1991), p. 427·466. 
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O breviario compostelán, chamado "de Miranda": 
i_Un códice da época do arcebispo 
don Rodrigo de Luna (1449-1460)? 

Manuel Castifieiras 

• 

olo seu carácter único, o Breviario compostelán, chamado "de Miranda'', custo
diado no Arquivo da Catedral de Santiago, constitúe sen dúbida o códice máis 
precioso que nos chega da conflitiva Galicia do século XV De feito, non existe nas 

bib,liotecas e arquivos galegos unha obra deste período que se lle poida parangonar, tanto 
pala súa profusión decorativa -que alcanza ao menos as setenta páxinas miniadas-; como 
pala riqueza do seu contido litúrxico. 

O carácter supostamente foráneo da súa produción e o páramo en que vivia a minia
tura galega no século XV condenan a este códice ao máis absoluto dos illamentos dentro 
dos estudos xerais e particulares sobre o panorama das artes figurativas na Península 
Ibérica nese período. Este esquecemento é rechamante, posto que este breviario reúne sen 
complexos catro tradicións propias da miniatura sacra da Idade Media: a ilustración narra
tiva bíblica, a imaxinería devocional-visionaria, a linguaxe metafórica d.o Salterio e a non 

menos sorprendente e omnipresente iconografia profana das marxes. 
Afortunadamente, desde hai máis dunha década, o estudo do códice atópase nun 

proceso de revisión. No ano 1993, don José Maria Díaz Fernández, cóengo-arquiveiro da 
catedral de Santiago e bo coõecedor da liturxia compostelá, sinalou que os motivos herál
dicos miniados que fixeron crer a Sicart Giménez que o manuscrito se elaborara para o uso 
do cóengo Fernando Ruiz de Castro, arcediago de Nendos desde 1460 e posteriormente 

deán da catedral entre 1489 e 1502 (fig. 1 ), foron en realidade postos para suplantar as 
armas do conflitivo arcebispo compostelán don Rodrigo de Luna (1449-1460)1

, co caracte
rístico crecente ranversado, como indican os evidentes vestixios2 (fig. 2) e un par de mos
tras intactas, como a que proporciona o P inicial da Passio Jacobi Apostoli3 (fig. 3). Ainda 

que descoõecemos a identidade exacta do comitente do códice, cabe a posibilidade de que 
fase o propio don Rodrigo -de feito, a presenza do sombreiro arcebispal sobre o séu escu
do asi o confirma-, ou ao menos un dos seus familiares chegados a Santiago durante o seu 
curto e axitado mandato, o que, á súa vez, permitiria explicar a damnatio memoriae perpe

trada polo cóengo Fernando Ruiz de Castro. 
Por outro lado, este último personaxe, como ben apunta Sicart Giménez, fora mem

bro do Cabido catedralicio na pronta data de 1446, ainda que posteriormente renunciou 
para casarse con Inés Bermúdez de Riobóo, da que toma o seu primeiro apelido, facéndo
se chamar a partir dese momento Fernando Bermúdez de Castro. Non obstante, a súa 

pronta viuvez lévao a retomar a carreira relixiosa na catedral compostelá, onde foi posui

dor do Breviario e lle impuxo os escudos dobres do seu novo apelido acabado de adquirir 



-no cuartel da esquerda exhibe o dos Bermúdez e no ·da 
iereita o dos Castro (fig 1)4-. Se ben descofíecemos o 
nomento en que este feito se produciu, ha( que ter en conta 
iue a súa adquisición por parte de don Fernando puido seguir 
m trâmite diverso ao ata o de agora comunmente aceptado, 
(a que quizais s.e fixo co códice non no seo do Cabido catedra- . 
icio, senón a través da familia Bermúdez, que entroncara coa 

le Luna5
. O último propietario que lle engadiu o seu selo, 

JOsiblemente imitando o que fixeran os seus dous directos 
iredecesores, foi un cóengo da familia Miranda, que escribiu 
ste apelido en-letras douradas na marxe que separa as dúas 
olumnas do folio 49v (fig. 4); quizais poderían ter sido Pedro 
·u Luis Miranda, xa que os seus nomes aparecen nas Actas 
'apitulares dos anos 1481 e 1483. 

Con este reconstruído panorama, cobra certeza a hipó
;se de que o Breviario fase composto nos anos de mandato 
o prelado Luna, entre 1449 e 1460. Precisamente con ânimo 
e desentraflar esta e outras cuestións do manuscrito, duran
" o ano académico 1997-1998, tiven a oportunidade, invita
º por don José Maria Díaz, de analizar con detemento tanto 
texto como as imaxes do mesmo, se ben nunca publiquei 

.igunha das conclusións ás que cheguei. Entre outras cosas 
uiden comprobar que a oración que se inclúe no folio 52v, 

1edicada a san Bernardino de Siena, predicador dominico 
-antificado en 1450, casaba perfectamente cunha datación 
alta, debido á rápida difusión do seu culto. Así mesmo, non 
me resultou tan obvia a filiación que no seu día estableceu 





Sicart Giménez entre o noso manuscrito e o artista abulense 
Juan de Carrión, e que o levou a datar o códice contra 14 70. 
A revisión da obra deste miniaturista, realizada nos últimos 
anos por Lynette Bosch, permite entendela agora como froito 
dun amplo taller composto por diferentes personalidades6

• 

Na mina opinión, a obra que rriáis directamente se 
pode vincular co códice compostelán é un breviario francisca
no encargado polo arcebispo de Segovia, don Alfonso Carrillo, 
entre 1454 e 14657

, no que traballan tres artistas próximos a 
Juan de Carrión, pero, como veremos máis adiante, con per
sonalidades ben definidas. De feito, non por, casualidade, a 
análise en detalle de ambos os breviarios fai patente un cofle
cemento directo das tendencias da miniatura flamenca nos 
anos centrais do século XV, concretamente, o gusto polos 
temas cinexéticos ou a descrición de plantas e insectos á 
maneira das ilustracións dos tratados de Botánica e Zooloxía. 

De feito, o códice compostelán distínguese pola súa 
rica decoración de orlas, cuxa orixe está nos obradoiros do 
oeste de Flandres, centrados en Gante, onde, contra 1420, 
comeza a desenvolverse o denominado "Gold Scroll Style" -o 
estilo do rolo dourado-, cuxo máximo representante é o deno
minado Bedford Master, moi activo entre 1430 e 1440. Este 
grupo de manuscritos destaca especialmente pola presenza 
dunhas amplas marxes decoradas con rolos de filigrana de 
ouro sobre o branco do pergamiflo, que se bifurcan en ramas 
de acivro, frondosas follas e flores, acompafladas dunha varia
da fauna de drôleries, así como do indiscutible selo dunha 
parella de anxos que elevan escudos, almas ou santos diversos 
ao ceoª (fig. 3). As poboadas orlas con horror vacui do Breviario de Miranda remiten preci
samente á produción miniada flamenca, arredor de 1450, das cidades de Gante e Tournai, 
como mostran a exuberante decoración con paxaros, insectos e anxos dos Privilexios de 

Gante e Flandresf! ou as non menos habitadas e asfixiantes marxes das miniaturas de A 

cidade de Deus de santo Agostiflo, na Bibliothêque Royale Albert Ide Bruxelas10
, realizadas 

entre 1445 e 1450 no surdos Países Baixos11
; esta obra foi traducida ao francés en 1486 

por Raoul de Prestes. 

Esta vinculación co emerxente estilo flamengo, referendada sobre todo nun dos 
mestres que intervén na súa decoración, autor da maioría da ornamentación do manuscri
to, constitúe un dos primeiros testemuflos da chegada desta nova linguaxe artística a 
Galicia, que nas dúas décadas inmediatamente precedentes experimentara as modas do 
estilo internacional, de pegada borgofloria, como demostran a decoración escultórica da 
magnífica capela funeraria do arcebispo compostelán don Lope de Mendoza -1442-1451-, 
ou as pinturas murais da ábsida central da igrexa de Santiago de Vilar de Donas (Lugo), 
datadas en 1434. O impacto da linguaxe flamenga no códice faise patente tanto no estilo 
como na iconografia. Así destaca a continua adopción de imaxes de devoción marianas, nas 

Nas páxinas anteriores: 
(fig 2): foi. 49r. M arxe 
inferior onde se entrevé a 
impronta do Escudo de 
Armas de Rodrigo de Luna 
(fig.1): foi. 429v. Páx ina 
de san Lourenzo 

(fig. 3) : foi. 404v. Santoral: 
inial P da Passio lacobi 
Aposto/i coas armas do 
arcebispo don Rodrigo 
de Luna 

(fig. 4): foi. 49v. Liber 
Dominica/is : inscrici ón 
engadida co apelido 
M iranda 
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(fig. 8): fo i. 267r. Común 

de santos, inicial C: 
As Vi rxes Prudentes 

(fig. 6): fo i. 200r. Sa lterio, 
inicial S. Sa lmo 68: 

Dav id orante 
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que a Virxe aparece, por exemplo, vestida co branco inmaculado nunha escena de inte
rior12, o uso de técnicas propias da miniatura nórdica como o sombreado nos espidos' 3 

-embigo, pectorais e comisura dos beizos-, o efecto do brillo nos acios de verdes uvas14
, as 

grisallas' 5 ou o intenso fondo encarnado nas manifestacións do divino, como a inicial da 
Ascensión16 ou a de Pentecoste11. Do mesmo modo, cabe destacar a presenza dunha exóti
ca fa una compostá: por píntegasiª, libélulasi'9, cegofias, couz~s2º (fig. 1), pav~s- reais21 , cara
cois22 e dragóns23 (figs. 4 e 9), así como dunha multitude de cálices e corolas vexetais que 

poderia formar parte dun tratado de Botánica. O feito de que se cofiecesen estes reperto
rios flamengos na Coroa de Castela non era alleo ao contorno de don Rodrigo de Luna, o 

cal fora promovido desde moi novo por un influente membro da súa familia e bibliófilo reco
õecido, o condestable Álvaro de Luna, aos cargos de capelán maior do rei, tesoureiro da 
Igrexa de León e notaria apostólico. Don Rodrigo viuse obrigado a viaxar polo reino, inclu
so despois de establecerse en Compostela con algúns familiares. Así, en 1458 participa na 
guerra de Granada, o que o obriga a ausentarse durante dous anos da sé, de maneira que, 
ao seu regreso, se atopa coas portas de Compostela pechadas e coa hostilidade das vilas de 
Muros e Noia. Por todo isto, decide refuxiarse en Pontevedra e Padrón, concretamente no 
castelo da Rocha Branca de Iria, onde morre, e elixe como lugar de sepultura a colexiata 
de Santa María de Iria24. 

Resulta pouco probable que o códice fose realizado nestes axitados dous últimos 
anos do seu mandato, tinguidos de guerras e revoltas e marcados polo exilio da súa sé, e 
parece máis plausible que fose encargado a mediados da década de 1450, xa que era un 

momento máis favorable para o contorno directo do arcebispo. 
Quíxose ver o retrato do comitente da obra na figura do cóengo tonsurado e axeon

llado en xesto de oración, baixo o manto dunha penitente Madalena25 que, co seus longos 

cabelos louros e o seu tarro dos ungüentos, _lembra a habitual iconografia da santa na pin
tura flamenga (fig. 9) . 'Irátase, sen dúbida, dunha tipoloxía habitual de retrato de doador 

propia da pintura nórdica, cuxo precedente galego se atopa no cabaleiro prostrado ante 



María das pinturas murais da igrexa sanxoanista de 
Portomarín (Lugo). Este modelo tivo longa vixencia en 
Galicia, como pode comprobarse nas piadosas e axeonlla
das efixies de Vasco Marante, a súa muller e o seu filio 
ante a Santa Faz, nas pinturas da parede norte de Santa 
María de Cuífia en Oza dos Ríos (A Corufia), datadas en 
1503. No caso do Breviario compostelán especulouse coa 
posibilidade de que a persoa representada en efixie puide
se ser un membro da familia Luna, que, non por casuali
dade, volv~ comparecer só unhas páxinas despois no ini
cial "P" da festa maior compostelá, a Passio Jacobi 

Apostoli (fig. 3), onde o Apóstolo aparece entre os dous 
bois mansos da lenda xacobea, mentres que na parte 
superior un anxo fai soar unha trompeta da que pende o 
estandarte do Reino de Castela. No tramo recto da letra, 
unha figura, que pasa case desapercibida, vestida como 
un cóengo, sostén o escudo dos Luna, e non deixa así dúbi
da algunha sobre a súa estirpe familiar. 

Outro dos temas espifiosos que se presentan é o do 
seu lugar de elaboración. Evidentemente, o retrato do 
cóengo-comitente xunto á lenda dos bois apunta unha 
devoción moi ligada á tumba xacobea, polo que os respon
sables da iluminación do manuscrito tiveron que cofiecer 
moi de cerca o santuario. Do mesmo modo, o compostela
nismo da liturxia recollida nos seus textos, sobre o que xa 

chamaron a atención Ayuso Mazaruela26
, Díaz y Díaz27 e 

Díaz Fernández, queda patente, por exemplo, nos oficios 
de santa Salomé, santa Susana, a oración a san Rosendo, 

·--:---.- · 

o ritual da Visitatio Sepulcri -documentado, como é ben sabido, desde o século XII na cate
dral-, a inclusión do sermón "Exultemus" do Códex Calixtinus2ª ou o Salterio mozárabe29

• 

Esa riqueza litúrxica contén aínda30 algúns secretos, como a inclusión do canto da Sibila ou 
o oficio das Virxes prudentes e necias31 (fig. 8), que precisa dunha investigación máis ampla. 

Pala mina parte, permítome chamar a atención sobre a estrafia fórmula elixida para 
decorar as iniciais dos salmos, que apunta ao cofiecemento directo de modelos máis anti
gos, dos séculos XI ao XIII. Por un lado, atópanse curiosas capitais ornamentais de tradición 
claramente hispánica -Q32 (fig. 5), P33

, L34
, etc.-, como as que aparecen no Libra de Horas 

de Fernando L de 1055 e incluso na primeira parte do célebre Tumba A da catedral de 
Santiago de Compostela. Por outro, distínguense claramente iniciais historiadas que seguen 
ad pedem litterae modelos do gótico lineal francés da segunda metade do século XIII, e que 
non dubido en relacionar coas do Salterio da Bíblia de San Domingos de BonavaP5, obra 
parisina reali~ada en 1290 e importada pouco despois ao citado convento dominico de 
Compostela. Esta dependencia faise patente no salmo 68, no que nunha capital "S", un espi
do rei David mergúllase nas augas coas mans en acto de oración e os seus alias mirando ao 
ceo36 (fig. 6), tal e como se representa na citada Bíblia de San Domingos de BonavaP7. 

(fig. 5) : fo i. 202v. Salterio, 
inicial Q. Salmo 72 
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Nas páxinas anteriores: 
(fi g. 7): foi. 265r. Común de 

Santos: páxina con santa 
Margarida e santa Catarina 

(fi g. 9): foi. 401 v. Santoral : 
coéngo baixo o manto 

da Madalena 
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Este sorprendente coõecemento dos manuscritos composteláns por parte dos minia

turistas do Sa!terio - Tumba A da catedral de Santiago, Bíblia de San Domingos de Bonaval

suxire que a iluminación do Breviario se realiza, se non na propia cidade do Apóstolo, si ao 

menos a partir do acceso directo a códices composteláns, como o seu contido litúrxico pon 

de manifesto. Ante a inexistencia duo obradoiro activo de miniaturistas en Santiago, é moi 

probable que o propio Rodrigo de Luna ou o seu máis directo contorno familiar compostelán 
contratase os servizos dun taller a tal efecto, como era, por outra parte, habitual naquela 

época. O feito de que o códice compostelán sexa unha adaptación á liturxia local duo brevia

rio franciscano parece confirmar a sospeita de que os mesmos mestres que interveõen en 

Segovia na ~onfección do Breviario franciscano do arcebispo Alfonso Carrillo foron tamén os 
que se ocuparon da realización do manuscrito xacobeo. As súas personalidades e estilos coin

ciden38, de feito, con algunhas das variacións que puiden detectar na iluminación do códice 

compostelán; o denominado Mestre da Paixón, de estilo moi flamenco, de finos rastros e ele
gantes corpos, debeu ser o autor da maioria das grandes composicións39 (figs. 8 e 9); ao 

Mes~re Alfonso corresponderíalle o estilo máis simplista, desproporcionado e menos dado ao 

volume que se aprecia nalgunhas páxinas40 (figs. 3 e 4); e, por último, o Mestre da Grisalla, 

afeccionado a esta técnica e proclive a representar unha fauna e unha flora exuberantes, dá 
boa mostra das súas preferencias artísticas nos folias composteláns•1 (figs. 1 e 6). Por isto, 

caberia perfectamente a posibilidade de que ambas as obras fosen realizadas contempora

neamente, é dicir, a partir do ano 1454, o que confirmaria a nova datación aqui proposta. De 

feito, polo coidado co que se recupera no códice a liturxia compostelá, moi probablemente o 

encargo realizouse con motivo do ano xubilar de 1456, no que o propio Rodrigo de Luna 

tamén fundou un hospital para pobres, enfermos e peregrinos xunto á igrexa de Santiago dE 

Padrón, un simbólico lugar da tradición xacobea. 
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O Misal Auriense nos albores 
da imprenta en Galicia 

Miguel Ángel González García 

Misal de Monterrei é, sen dúbida, un fito na historia da imprenta e a cultura de 
Galicia. Impreso en 1494, consérvanse só dous exemplares, un na Biblioteca 

Nacional, e outro na Biblioteca Capi,tular de Ourense, pois, ainda que a edición 
debeu acadar os 700 exemplares co fin de que cada parroquia tivese un, perdéronse todos agás 
estes dous. En época relativamente moderna documéntanse outros: un na parroquial de Xinzo, 
citado por Cornide no seu diario; outro en Parada de Outeiro, tamén referido por Cornide, 
Muõoz de la Cueva, González Ulloa, frei José Bouza e Mascarenhas; e un terceiro exemplar 
que, segundo Madoz, se conserva na sancristía da parroquia de San Martiõo de Vilela 1• 

Cómpre supor que o da Biblioteca Capitular é o que figuraba en 1503 nun reconto 
da capela do Cristo da propia catedral; o da Biblioteca Nacional podería ser un dos existen
tes nas devanditas parroquias, como ben supofüa Odriozola. 

As minas reflexións verbo deste misal se cadra poden parecer obvias, xa que unica
mente quixera sinalar as coor.denadas de lugar e tempo que fan posible un acontecemento 
de tanta transcendencia: a implantación da primeira ou unha das primeiras imprentas gale
gas, en Monterrei, a famosa acrópole no vai fértil de Verín, na provincia de Ourense, cuxa 

propiedade é obxecto de discusión actualmente -don Sancho Sánchez de Ulloa ou don 
Pedro de Zúõiga-. Tentaremos sinalar as posibles causas ou razóns que poidan xustificar 
que nun lugar que non é sé episcopal se imprimise o Misal Auriense, cando o lóxico sería 
que o mestre impresor trasladase ata a propia cidade episcopal as súas prensas como, por 
tantos casos, sabemos que adoitaba facerse2

• De certo que o que proporemos serán hipóte
ses xa que non existen documentos; é o propio misal o que nos informa de si mesmo e de 

todo o que con el se relaciona. 

A importancia da xeografía 

É indubidable que o media xeográfico condicionou sempre moitas realidades históricas, e 
que moitas feitos están relacionados coa situación dos escenarios, as vías de comunicación, 
o clima, a altitude e outras circunstancias do lugar onde aconteceron. 

O vai de Monterrei e a súa acrópole ofrecían moitas posibilidades, que convidaron 
ao asentamento de pobos e xentes que alí atoparon medias axeitados para vivir, unha 

defensa conveniente e facilidade de comunicación, sen esquecer o atractivo que sempre 
tiveron as augas medicinais. 



Todo isto explica que os asentamentos humanos nesta zona sexan abundantes desde 
a época prerromana -probados arqueoloxicamente-, pasando pala ben documentada 
romanización de toda a comarca, así como pala presenza dos suevos, sinalada pala existen
cia de sarcófagos e a constitución neses momentos dun bispado na actual Chaves, en lóxi
ca relación con estas terras inmediatas. Na Idade Media a posesión de Monterrei foi sinal 
de poder e prestixio -acrecentados polo paso ou estancia de diversos monarcas-, e figura 
xa como dote de princesas, e mesmo chegan a suscitarse preitos pala súa posesión. En certo 
modo, Monterrei é como a chave que controla estratexicamente o paso cara ás terras do 
interior de Galicia e Portugal. 

Un lugar apetecido 

A historia de Monterrei durante a Idade Media conécese moita mellor; era un lugar moi 
apetecido por monarcas, nobres e clero, de feito, os reis de Castela, o mosteiro de Celanova_ 

. e a nobreza local disputáronse a posesión da fortaleza, que tamén se empregou como pri
sión axeitada para personaxes importantes, como o arcebispo de Toledo ou o conde de 
Benavente. 

Nos comezos do século XV Monterrei pasa a pertencer aos Biedma e Zúfliga por 
cesión do rei Xoán II. Comeza daquela unha serie de violentas loitas fratricidas e preséntan
se longos preitos. Eríxese en condado no ano 14 74 en favor de Sancho Sánchez de Ulloa e 
de Monterroso, pertegueiro maior de Santiago, marido de dona Teresa de Zúfiiga, II vizcon
desa de Monterrei. Nestes momentos as edificacións da acrópole enriquécense coa torre 
chamada "da Homenaxe". 

Cómpre mencionar os novos preitos que no ano 1489 lle dana posesión do castelo 
a don Pedro de Zúfiiga, quen, non obstante, debe pagar as melloras e o construído de novo; 
pero este négase e Monterrei é obxecto de litixios unha vez máis; así, na Real Chancelería 
i e Valladolid volven obrigalo a custear as obras. O seu filio, don Francisco de Zúfiiga, recla
:na en balde, e don Sancho de Ulloa embarga e ocupa o senorio e a fortaleza. No ano 1505 

morre o primeiro conde, e Francisco de Zúfiiga ofrécelle o senorío á raífla católica, cuxa 
11orte deixa en suspenso a transacción, que se formaliza no ano 1510 en favor do rei 
<'ernando e da súa filia dona Xoana. Dese xeito volve Monterrei á Coroa. 

Non tento abordar tantos complexos preitos polo miúdo, algo que requiriria 
mha monografia sobre o senorio de Monterrei, senón simplemente presentar as cir
·unstancias do vivir da acrópole no momento en que ali se establece unha imprenta. 

--~ontrasta, e é necesario destacalo, a dificultade de habitar nesta vila por estas pertur
·1acións -case que se despoboa nos anos finais do século XV- co progreso que supón a 
:iublicación do misal e o asentamento, aínda que sexa temporal, dunha imprenta, que 
laqueia era o máximo exponente da modernidade. Isto supón que Monterrei tina 
.:utras vantaxes -aínda que dificilmente determinables- sobre as que seria interesan

ce indagar. Non estaría mal tampouco mergullarse nos voluminosos atados da chancê
lería para ver se entre o material xudicial existe algún impreso que puidera terse emi
tido nestes momentos en Monterrei, e que explicara a razón da chegada da tipografia 
a este atípico lugar. 
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Portada con encadern ac ión 
aproveitada elun cantora!. 

Misal Auriense. Gonza lo 
Rodríguez ele la Passera e 

Juan ele Porras. Monterrei, 
febreiro ele 1494 . Museo ela 

Catedral-Bas íli ca ele San 
Marti iio ele Ourense 

(cal. nº 140) 
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As institucións de Monterrei 

Cómpre sinalar tamén que Monterrei non é só un lugar militarmente activo e problemáti
co, senón tamén o espazo no que se asentan unha serie de institucións, relixiosas case 

todas; isto favorecerá a promoción de empresas culturais e que, a través dos que as forman , 
te fl an cabida na acrópole iniciativas que colocan este pequeno lugar entre os máis destaca
dos cando se trata de sublinar as apostas pala modernidade. 

O convento dos franciscanos 

Este centro de espiritualidade e de cultura foi fundado de cedo. Contaban os frades con 
aulas abertas de moral e filosofia, de xeito que os mozos do contorno tiõan unha porta aber
ta para formarse, polo que moitas puideron seguir a carreira eclesiástica. 

O convento de mercedarios 
Foi fundado no ano 1484 polo primeiro conde de Monterrei, don Sancho de Ulloa, e en 
1497 consolídase a encomenda. Cómpre salientar que esta fundación é coetánea dos 
momentos en que Monterrei é obxecto de litixios. 

Pretendíase pofler as bases, que máis tarde se fortalecerán coa fundación do colexio 
dos xesuítas, para constituir alí un centro relixioso-cultural significativo, como os que case 

todos os nobres tiflan nos seus estados da Italia deses momentos; aínda que no caso de 
Monterrei é máis difícil certificar as mesmas ansias humanísticas que afloran nos senoríos 
do país transalpino do Cuatrocento e Cincuecento. 

O hospital de peregrinos 
Esta fundación do século XIV. baixo a advocación da Santísima 'Itindade, denota sobre todo 
a importancia que tiveron os caminos de peregrinación que desde Castela e Portugal leva

ban a Compostela. O paso de peregrinos foi sempre enriquecedor de cultura e comunicador 



de noticias. As rutas de peregrinación alentaron a xentes moi diversas a se mover de lugar, 

aspecto de non pouca importancia ao procurar razóns para explicar a chegada a Monterrei 

dos impresores do misal. 

A imprenta, unha aposta pola modernidade 

Convén resaltar a importancia da imprenta na sociedade e o que significará o libra impre

so nos hábitos e costumes dos homes e os pobos. Amplíase o abano dos consumidores de 

iibros, que mentres eran manuscritos tinan un reducido campo: os podentes, xa individuas 
- nobres-, ou institucións -cabidos, monteiros, conventos, etc.-. Tamén a figura do libreiro 

cambia, e debe reprogramar a súa actividade. Por outra banda, a imprenta permite unha 
maior economia, unha fidelidade grande na transmisión e unha importantísima difusión. 

A imprenta chega a Espana cara ao ano 14 72. Cómpre salientar a figura do impre

sor Juan Párix, que traballa en Segovia por iniciativa do bispo Juan Arias Dávila -o mece- -
riado non é o vehículo natural, senón a demanda que hai de libras-, momento a partir do 

cal se fai presente, con certa celeridade, nas máis prósperas cidades. Os primeiros impre

sores son de orixe alemá, mais axina se incorporan algúns espanois. 
Pódense sinalar como características principais dos primeiros impresores a súa 

mobilidade xeográfica -estaban sempre en continuo cambio, atendendo plurais deman

das- e un escaso poder económico. Pen_semos na dificultade de trasladar as prensas e os 
demais útiles: matrices, caixas de componer, etc. Debían buscar a vida atendendo estas 

oncargas, e tamén adoito se establecía unha sociedade impresor-libreiro: o primeiro elabo

raba o libra e o segundo comercializábao e mais distribuíao. 

Tamén é necesario non esquecer que os talleres tenen un persoal moi reducido e 

quizais se empregaba a xente do propio lugar para realizar as diversas tarefas. Cumpre 
•amén o libra impreso, e daquela a imprenta, unha misión de grande interese na hora de 

clivulgar as novidades estéticas do renacemento, como tamén máis adiante influirá na difu

sión de ideas novas e iconografias. Orlas, decoración de grutescos e candelieri, gravados ... 

chegan como expresión dun mundo novo de imaxes e dunha nova mentalidade, a través 

r!os libras impresos. 

Cómpre non esquecer todo isto no momento de precisar a importancia e o alcan

·e da imprenta de Monterrei, pois moitas destas características vestirán Monterrei coa 
;uréola non só de documentar unha das primeiras imprentas conecidas en Galicia e 

1\spafi.a, senón de existir na comarca de Verín un núcleo de xentes que apostaron pala 
, tlodernidade. 

É difícil conecer algúns extremos -como a posibilidade de que a imprenta vinese 

:compafi.ada doutras empresas culturais e artísticas tamén novas-, pois aínda que é com
probable a existencia no palacio condal de obras arquitectónicas plenamente renacentis

ras, como a galería de arcos escarzanos sobre columnas oitavadas e os escudos nos sobra

zos, é tamén moita o que desapareceu, tanto desde o punto de vista arquitectónico como 

mobiliario e bibliográfico, no decorrer dos séculos, tantas veces agresivo coa acrópole. 

Así aconteceu cos conventos e con partes substantivas do palacio, e por suposto con todos 

os mobles e libras. 
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Nas páxinas anteri ores: 

páx inas con notación 

musical do "comunicante" 
cio canon ela rni sa 

(cal. nº 140) 
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As razóns da existencia da imprenta en Monterrei 

Sendo como é un lugar atípico, xa que nin é cidade episcopal nin centro universitario nin 
praza con amplo atractivo comercial, como poderia ser Medina dei Campo, sempre é nece
sario preguntarse sobre as razóns que motivaron a chegada dos impresores; de certo que 
estar situado nun importante camiflo, paso de peregrinos, e a presenza de frades cultos nos 
conventos ali asentados foron factores de grande importancia. 

O investigador verinés, Xesús Tuboada Chivite, que é o máis importante historia
dor local de Monterrei, propuxo dúas posibilidades para explicar razoablemente esta 
imprenta: se se instalou en tempos do vizconde don Juan de Zúfliga seria para editar 
escritos denigrantes contra o seu irmán don Pedro; ou ben este, inquieto preiteante, con
trataria a Gonzalo Rodríguez de la Pasera -que máis adiante formaria sociedade con 
Juan de Forres para a impresión do misal- para imprimir alegacións no seu favor nos 
preitos permanentes que mantiva. 

Ningunha das dúas razóns semellan convincentes. A primeira, porque a utilización 
denigrante ou propagandística da imprenta non tina moita sentido nunha sociedade máis 
ben iletrada; no segundo caso, sen negalo, habería que demostralo atopando ÇJ.lgún destes 
impresos nos atados da chancelería valisoletana, algo que ata o de agora non aconteceu. 

Rey Soto tamén suxería a impresión dun memorial dirixido aos Reis Católicos, pero 
a xeito de hipótese debemos preguntarnos por outras posibles causas: 

-Demanda dos conventos, principalmente dos franciscanos. Non foi raro que frades 
utilizaran os servizos de impresores ambulantes para lles encargar algunha edición devo

cional ou tratado de teoloxía. No propio ano 1494 o impresor Eiximenis edita en Barcelona 
un Libr e deis Angels, de produción conventual. Con todo, non coflecemos ningún exemplar 
que avale en Monterrei este suposto. 

-A proximidade do Reino de Portugal invitaria ao asentamento de Juan de Forras, 
que se traslada na procura de traballo a unha zona ainda sen oferta de servizos tipográfi
cos. Monterrei é un lugar forte, con xentes capaces de entender a importancia da novida
de que supón a imprenta. Todo isto confirmaríao a identificación dalgún impreso portugués 
das terras da "raia" como o producido por Gonzalo Rodríguez de la Pasera. 

Así acontece un pouco máis tarde co tipógrafo Gherlinc -tan valiosamente estuda
do polo mestre Odriozola e por Alfonso Prada, un dos máis rigorosos estudosos da impren

ta en Galicia na actualidade-, que entre 1494 e 1501 imprimirá en Monterrei un Breviario 
auriense, do que Odriozola identificou dúas folias no Arquivo Histórico Provincial de 
Pontevedra, e un Manuale Bracharense. Igualmente, esta proximidade explica que Forras 
e Pasera en 1489 imprimisen en Chaves o Tratado de Confissão. 

Pero ainda hai moita que investigar para descubrir datas firmes ou algún destes 
impresos, que para maior dificultade tiveron -a maioria- unha vida efémera, pois o 
Concilio de 1tento renovou a literatura litúrxica. 

Outra circunstancia que cómpre ter presente é que Gonzalo Rodríguez de la Pasera 

reside en Monterrei durante un amplo período de tempo e exerce unha actividade pública. 
Concretamente, no ano 1491, nunha demanda do abade de Celanova contra don Francisco 

de Zúfliga figura como testemufla o devandito Gonzalo "escribano de libras de molde, resi

dente no Castelo de Monterrei" . 



En 1494 seguía residindo na acrópole, como claramente se deduce do colofón da 

única obra cofí.ecida saída das súas prensas de Monterrei, "domino Dopno Francisco de 

Çufí.iga dominante in eadem villa et comitatu" . 
En 1512 constátase ainda a súa presenza en Monterrei, onde figura como "procura

dor da vila" . De todo isto dedúcese que vive alí antes e despois da impresión do Misale 

Auriensis; o lóxico sería que para elaborar o libro se trasladara a Ourense, aínda que debía 

ter outro tipo de compromisos persoais ou profesionais para se asentar na acrópole que non 

é doado concretar. 

) Misal Auriense 

'\ grandísima importancia do misal que motiva todas estas referencias foi sempre moí desta

;ada e mereceu a atención, en.tre outros, de catro relevantes estudosos cuxa obra convida-
11os a consultar aos que desexen ter unha máis ampla información sobre o tema . 

.'\ntonio Odriozola 

J grande estudoso da imprenta galega dedicoulle varias dos seus traballos ao misal, pero se 

~adra onde mellor se resume todo o que escribiu sobre este asunto sexa en La Historia de la 

·mprenta en Galicia3
• Nestas obras considera que Forres foi o activo socio comercial que bus

·ou encargos e trouxa de Salamanca o material tipográfico co que Pasera imprimiu o Misal 

•\uriense e o Misal Compostelán e que, unha vez utilizado este material, o devolveu para que 

ora empregado de novo noutras impresións. A descrición tipográfica que dá dei é a seguinte: 

"Tomo en folio 155 x 245 mm. La edición consta de 10 hojas sin foliar + 172 

hajas (foliadas dei 1 a 169) + 10 hojas sin foliar + 88 hojas (foliadas de 1 78 
a 265), en total 280 hojas. La impresión es a 2 columnas de 32 líneas, con 

tinta roja y negra y tipografia musical de 5 líneas en rojo y notas en negro. 
La tipografia se compone de dos tipos unificados a la medida 150 G en la 

mayor parte de la impresión". 

cgnacio Cabana Vázquez e Xosé Marta Diaz fernández 

\ eles débeselles o estudo preliminar da edición facsímile que se fixo de parte do misal den

rn da Colección Bibliofilia de Galicia4
, e que se publicou ao se cumprir o V centenario da 

.,npresión. As súas reflexións sobre o contido son sempre interesantes e a descrición topo

. ;ráfica do misal que realizan é moí precisa. 

Alfonso Prada Alio 

=reo que indubidablemente é o investigador que con máis interese e acerto estudou este 
:nisal. Esperamos que axifí.a presente a súa monografia, que será sen dúbida unha obra de 

referencia obrigada; ata o momento publicou diversas noticias e reuniu a máis exhaustiva 
bibliografi a5. 

Aínda que semella obvio, poderia resultar pertinente, para os que non sexan espe

cialistas na materia, dicir que se denomina misal ao libro que contén as preces e oracións 
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que o sacerdote reza ou canta na celebración da misa, coas indicacións dos xestos ou ceri

monias -"rúbricas"- que se deben realizar. 

Por outra banda, cómpre distinguir entre os chamados textos propios, tanto dos tem

pos litúrxicos -Advento, Nadai, Coresma, Pascua e Pentecostes- como das celebracións dos 

santos segundo o decurso do ano que liturxicamente comeza co Advento, e os textos 
comúns, que se repiten diariamente. 

As "rúbricas", así chamadas por iren escritas en cor vermella, incorporáronse ao 

misal por influencia de Juan Burchard, mestre de cerimonias dos papas Inocencio VIII e 
Alexandre VI, e son precisións sobre o comportamento e as funcións que debe realizar o 

celebrante para o correcto desenvolvemento da misa. 

O Concilio de Trento confioulle ao papa a revisión do misal. Pío V publicouno no ano 

1570 e ordenou a súa oficialidade, con excepción dos ritos que tiveran unha historia de máis 

de dous séculos. 

O de Monterrei é un misal de rito romano, anterior ao unificado polo Concilio triden
tino, e incorpora certas peculiaridades e os santos propios da diocese auriense. 

Xa dixemos que o normal sería que o impresor tivese trasladado as súas prensas ata 

a capitalidade da diocese, como fixo pouco despois Tanco, mais descoõécense as serias 

razóns que debeu ter Pasera para levalas a Monterrei. 

A sociedade que estableceu con Porres tiva a súa razón de ser, por unha banda, na 

necesidade de atopar alguén que achegase o diõeiro inicial preciso para a compra do mate

ria l e, por outra, na obriga de vendelo, promovelo e distribuírllelo a todas as parroquias da 

diocese. É probable que esta cuestión se acordara en contrato, do mesmo xeito ca noutros 

casos poste riores ben conecidos por nós, como o da diocese de Astorga. 

Un personaxe como intermediaria 

Tendo en conta que no século XIV a distancia entre Monterrei e Ourense era grande e 
as comunicacións difíciles, debemos pensar que alguén actuou de intermediaria entrio 

os comitentes -o Cabido da Igrexa de Ourense ou o provisor, pois o bispo residia daque 

la en Roma- e os impresores. Este intermediaria ben puido ser o arcediago de 

Varonceli, responsable eclesiástico daquel territorio e que a miúdo facía a visita pasto 

ral no nome do bispo. Outra posibilidade é que tivera sido un personaxe relevante cor 

fecundas iniciativas en varias terreos como don Juan González de Deza, que fora arce 

diago de Varonceli unhas décadas antes da impresión do misal e que foi elixido bispo dl 

Ourense polo rei Henrique IV contra a vontade do Cabido e do papa, que nomeou a dor 

Alonso López de Valladolid. Estas disputas levaron a Deza a se retirar a Monterrei, ondl 

permaneceu ata o ano 1467. Máis tarde foi provisor de varias bispos comendatarios 

entre eles Antonio Palavicino Gentili, en cuxo pontificado (1486-1507) se editou o misal 

Na catedral foi arcediago de Bubal e abade de Vilaza, e morreu no ano 1506. O sei 

nome figura na Bula do Santo Cristo de Ourense, que puido ser tamén impresa er 

Monterrei. Celebrou sínodos, pois realmente exercia de bispo pola ausencia dos titula 

res, nos anos 1491, 1495, 1497 e 1501, e é probable que dunha destas reunións sino 

da is xurdise a decisión de imprimir o misal; o propio don Juan González de Deza puidc. 

se r o que aconsellou encargarlla a un impresor asentado nunha vila que el coõecía e m: 

que mesmo vivira. 
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As dificultades de imprimir un rnisal 

Os misais e breviarios foron os libras impresos con maior frecuencia; 
as dioceses ou ordes relixiosas, seguindo o modelo do misal romano, 
incorporaban as singularidades, os costumes e mais os santos propios. 
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O libro litúrxico é laborioso de imprimir, sobre todo por mor 
das "rúbricas" que, como xa se sinalou, figuraban en vermello. Esta 
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A maior parte da edición faciase sobre papel. ainda que uns 
poucos exemplares, os destinados á catedral e a algún personaxe 
principal, se imprimian en pergamifio; precisamente dous destes son 
os que chegaron ata nós, xa que a vida do papel, nun clima moi 
húmido coma o noso, é efémera. 

O concreto contido do Misal Auriense 
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A materia que aqui se trata é, en principio, a habitual dun .misal: 
- As 10 primeiras folias contefien o calendario e algo de ritual, entre 
outros, o rito de exorcismo. 
- As 1 72 páxinas seguintes refirense á parte dominical e seguen o 

decorrer do ano litúrxico. 
- Noutras 10 está o ordinario da misa. Destas falta nos exemplares 
cofiecidos unha folia, na que debian ir o Te igitur (Consagración) e un 

gravado coa crucifixión, que se recolle en todas as edicións do misal. mesmo nas actuais. A 
causa desta mingua semella que foi o atractivo que sempre tivo a figura impresa, sobre todo 
nunha sociedade na que as imaxes eran escasas. 
- Os restantes 88 folias destinanse ao santoral e mais ás misas comúns e votivas. 
- Remátase co colofón ben cofiecido, que sinala a data e nos permite saber o nome dos 
impresores e o lugar da impresión: "lmpressum arte et expensas Gundisalvi Roderici de la 
passea et Johannis de porres sociorum, cui finis datar monti Regio D.D. Francisco de Zufliga 

dominante in eadem villa et comitatu anno MCCCC XCIII! Tercio nonas febroarii". 
O estudo do misal permite cofiecer as liturxias particulares da igrexa auriense e consta

tar como se mantefien determinados ritos. Así. o noso misal certifica o bautismo por inmersión 
e o costume de darlles a comufión aos nenos que vefien de recibir o primeiro dos sacramentos, 
polo menos no sábado de Pascua durante a solernne vixilia; estas prácticas perdéranse se cadra 
desde a reforma de '!tento, ainda que se mantefien vixentes ainda nas igrexas orientais. 

Como unha última curiosidade extrínseca ao misal que se conserva na catedral de 
Ourense pode citarse que nunha das gardas figuran os autógrafos dos reis Afonso III e 
Vitoria Uxía, aos que se lles amosou esta obra durante a súa visita á catedral; coa súa sina· 
tura constataban o alto valor deste documento do século XV. de tanta importancia na histo
ria da cultura impresa de Galicia. 



NOTAS 

1 OomozoLA, A., BAHREmo, X.R., Historia de la imprenta en Ga/icia, A Corui\a, 

1992, p. 105. 

2 As! por exemplo sucedeu cos libras litúrxicos de Mondoi\edo e Astorga. 

3 13AHREIHO, X.R. (ed.), La Historia de la Jmprenta en Ga/icia, Biblioteca Gallega, 

A Corui\a, 1992. 

4 N. 0 6 de esta colección prestigiosa. X unta de Galicia. Santiago de 

Compostela, 1994. 

5 PHADA ALI.O, A., "As imprentas de Monterrey", en / Xomadas culturais do Vai 

de Monterrey, Verln, 
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Reliquias e relicarios galegos do século XV 

Miguel Ángel González García 

s reliquias son, de certo, coma un termómetro para medir aspectos impor
tantes da vida social. LNon son pois sinal de prestixio, freo contra ameazas, 
consolo nos momentos inclementes? Poderíase establecer unha relación 

constante entre o auxe das reliquias e as situacións difíciles. Os restos anatómicos ou 
obxectos vinculados con Cristo ou os santos son altamente apreciados, á marxe da súa 
autenticidade, tantas veces discutible e dabondo dubidosa en moitas reliquias extrava
gantes. E ese aprecio tradúcese na encarga ou dádiva de relicarios de alto valor e bo 
oficio que fan deles un capítulo interesante da historia da arte. 

É certo, con todo, que coflecer o estado e mais determinar a importancia dos 

relicarios que existiron na Idade Media, e en concreto no século XV, ten a súa difi
cultade xa que moitas se perderon, unhas veces polo natural deterioro, e outras por
que no século XVI -tras o Concilio de 'Il'ento- se depuran, ainda que ao mesmo 
tempo se ale nta o culto ás reliquias; no Barroco substituíronse por outros desa 

época. O espolio da Guerra da Independencia ou a agresiva Desamortización, sobre 
todo no mundo monástico, son tamén outras das causas da desaparición de obras 
prezadas da ourivería . 

Vincular o mundo das reliquias á peregrinación non é un pretexto interesado 
senón unha acertada relación, como destacaron diversos estudosos', xa·que o mundo da 
peregrinación a Santiago alenta a visita a outros lugares que acubillan imaxes con fama 
de milagreiras ou relíquias insignes. 

Daquela, faremos un percorrido por algúns aspectos do mundo das reliquias 
na fin da Idade Media, sen pretendermos elaborar ningún inventario exhaustivo e 
salientando como reliquias e relicarios son etapas nos Camiflos de peregrinación ou 
meta desa viaxe que se emprende na procura do sobrenatural para consolo ou alen 

to en tempos inclementes, ao tempo que constitúen un valioso documento para a his
toria da arte e para a ciencia haxiográfica, interesante para coflecer mellor a propia 
historia dos homes. A obsesión palas reliquias parte da súa significación relixiosa 
que recomendaran os pais da Igrexa, como san Gregorio Nacianceno, pero cómpn:: 
non esquecer que economicamente foron apetecidas polos beneficias que deixaban. 

de xeito directo, en forma de esmolas e, indirectamente, ao atraeren peregrinos é: 

veneralas . Isto trae parello excesos -roubos ou comercio de reliquias- que, aíndc 
que condenados pala lexislación canónica, non deixaron de estar presentes en moí 

tos momentos. 



Tipoloxía dos relicarios 

Búscase que a materia dos relicarios sexa sempre preciosa, xa que ouro, prata, marfil, per

las, madeiras e pedras preciosas teflen en si mesmas un valor simbólico que se lle engade 

ao da propia reliquia . Teimarase, daquela, en acadar un impacto a través do continente, 
subliflando así a importancia do contido. O relicario, por outra banda, non só encerra e pro

r.exe unha relíquia senón que debe facela visible, xa directamente ou mediante símbolos ou 

:conografía, ou ben evocando anatomicamente a súa forma . 

Á marxe dalgunhas tipoloxías extraordinarias que non documentamos en Galicia, 

.:omo o taboleiro de damas de Roncesvalles, chamado "o xadrez de Carlomagno", as máis 

rnmúns son as seguintes: 
- De estrutura arquitectónica, ben sexa en forma de pirámide -a máis abundante

')U con outras morfoloxías máis ou menos caprichosas. 

- Arquetas, de marfil, madeiras preciosas ou prata. Moi abundantes, realizadas ex 
Jrofeso para colocar as reliquias ou aproveitadas pala súa calidade e formosura. Na catedral 

i e Ourense emprégase unha arqueta italiana do século XV para as relíquias de santa 
~ u femia e mais diversas arquetiflas de procedencia árabe para as de distintos santos -ante

iormente nunha arqueta de prata, tamén gótica, da que se conservan tres placas. 
- Bustos, de prata ou madeira policromada. Tentan reproducir o santo ou santa, cuxas 

eliquias se conservan, atendendo a datas da súa biografia, pretendendo traducir a verda

'e da súa fisionomia. É unha solución frecuente para conter cranios, e abundan -ainda que 

maior parte son posteriores- os das lendarias virxes compafleiras de santa Úrsula ou os 

·on menos lendarios camaradas militares tebanos de san Maurício. 
- Partes anatómicas, sobre todo brazos e pés, para conservar reliquias deses mesmos 

·1embros do corpo con vontade de darlles a forma que lles correspondia. 

- Imaxes relicario. Algunhas imaxes en si mesmas considerábanse relíquias, porque 
tradición lias atribuía a p_ersonaxes como Nicodemo. Dentro desta tipoloxía atópase o 

:mto Cristo de Ourense, que ademais se supofüa que gardaba no peito un fragmento da 

· .. ga coa que azoutaron a Xesús. Son moí abundantes as figuras das imaxes de santos que 

'. bergan as súas propias relíquias, sobre todo no relicario compostelán, onde se atopan 

:;ras de altísima calidade. Deste xeito, o culto á imaxe unia a representación iconográfica 
· ·:.a referencia a algún resto do propio santo. 

- Ostensorios. Non se conservan entre nós moitas do século XV, pero foi unha das 

Joloxías con máis éxito no mundo dos relicarios. 

in tiago meta de peregrinación e relicarios 

_ara facermos un percorrido simplemente orientador polos relicarios que Galicia xerou no 
~.-)cu lo XV temos que nos fixar, en primeiro lugar, nos que se conservan dese momento, 

;-~inda que realmente non son moitas; en segundo lugar, cómpre tentar coflecer qué reli
quias se veneraban daquela en Galicia, sendo para isto de interese pescudar en inventarias 
P., en particular, no libra da viaxe de Ambrosio de Morales. As relíquias -cuxa estima, insis

timos, era altísima- son cambiadas adoito de continente, sempre para lles procurar un máis 
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digno habitáculo ou porque o anterior estaba deteriorado. Mais previamente hai que subli
õar que Santiago de Compostela como meta de peregrinacións, xa que acolle as supostas 

reliquias de Santiago o Maior, crea un verdadeiro interese por este mundo, e moitas cida

des do Camiflo e de toda Galicia, onde o influxo do compostelán é evidente, tentan sumar 
interese, prestixio e poder económico co atractivo de corpos santos, imaxes milagreiras, 

igrexas e lugares santificados pola vida de diversos benaventurados. 
O Camiflo será tamén razón moi importante para que ata Compostela cheguen 

novas relíquias, amais das que subtraeu -para a cidade- Xelmírez de Braga, outras farano 
como piadosa doazón. E cando non son relíquias son preciosos relicarios. 

Dentro deste contexto é moi interesante non esquecer unha dádiva, que realmente 
é un exvoto, pero que por se vincular a unha relíquia insigne compostelá terá case o trata

mento de auténtica relíquia. Refírome ao brazalete de Suero de Quiflones, ou pertencente 
a dona Leonor, dama da que o cabaleiro se sentía prisioneiro e pola que en Puente de Órbi

go, o 10 de xullo de 1434, acompq.flado por un séquito de nove homes, desafiou en torneo, 

contaxiado da febre do amor cortés, a todos os que por alí pasasen; púxolle fin a isto pere
grinando a Compostela e deixando alí esa xoia que se colocou como colar no busto de 

Santiago Alfeo, con tanto protagonismo na liturxia compostelá. Nalgún sentido, esta histo
ria, moi adornada palas crónicas, é coma unha imaxe deste século de marcados contrastes 

entre a cabalería galante e as secuelas de morte por pestes e grandes fames, entre os sonos 

de gloria e o misterio dunha relixiosidade que ofrece o valemento dos santos para abrir 

Jnha porta á esperanza. 

\mbrosio de Morales: inventario de reliquias 

-::omisionado por Filipe II, o historiador cordobés e cronista rexio Ambrosio de Morales 
l ercorre en 15 72 os antigos reinos de León e Galicia e mais o Principado de Asturias co 

'bxectivo último de informar o monarca sobre as relíquias, sepulcros reais e libras antigos 
rue atopase en igrexas e mosteiros con datas do seu estado de conservación. Os resulta

ios da estadía de Morales no noroeste peninsular foron publicados por Henrique Flórez 

n 1765: é o chamado Viage Santo2
, fonte valiosa de noticias para o coflecemento de todo 

.n mundo perdido de relíquias e relicarios. Con el poderemos recompofler o mapa do 
·nundo das reliquias no século XV, xa que aínda que el escribe na fin do XVI case non 

1abía variacións respecto do período anterior; estas comezarían con forza nesa época 
mpulsadas polo Concilio de Trento. 

Así, da man de Ambrosio de Morales3 e a través dos bispados, veremos os lugares 
Jnde se centralizan as relíquias que nos interesan, destacando só algunhas, xa que o espa
.o do que dispoflemos non permite máis. Serán principalmente as catedrais, colexiatas, 

grandes mosteiros e, só excepcionalmente, algunha parroquia, os lugares privilexiados 
Jnde atoparemos relíquias e relicarios. Engadiremos en cada caso a referencia aos relica

.-ios que hoxe se manteflen e non nos poderemos deter, aínda que o tema sería de intere
se, noutros aspectos, como o mecenado no mundo das reliquias, ou na haxiografía, que non 

é irrelevante na hora de servir de termómetro sobre os intereses da sociedade como refe
rentes inescusables para o estudo das mentalidades. 

r 

Tres placas da Arca de 
santa Eufemia. Obradoiro 
galego (Compostela ou 
Ourense), finais do século 
XV ou inicias do XVI. 
Museo da Catedral-Basílica 
de San Martiiio de Ourenpe 
(cat. nº 146) 

327 



O arcebispado de Santiago 

Morales elabora un pormenorizado inventario do que viu na catedral de Santiago, que aca
paraba a maior parte das reliquias do arcebispado; chama a atención que, por exemplo, nun 
mosteiro tan importante como Sobrado afirme que "no tienen reliquias ni libras", ainda que 
isto podería ser unha artimafia dos monxes para evitaren peticións rexias, cuxa desatención 
suporía un compromiso. Ademais das reliquias do Apóstolo menciona os corpos dos santos 
Cucufate e Froitoso, cada un nunha arca chapada con esmaltes -obras románicas-. Arcas de 
mellor calidade contifian os corpos de san Silvestre e santa Susana; por outro lado, destaca 

a cabeza relicario de Santiago o Menor. O relicario da Santa Espifia, obra gótica, describeo 
como "un relicario alto como de media vara, de plata dorada, con vaso de cristal y dos ánge
les grandes que lo tienen". Cita tamén varias imaxes do Apóstolo, ás que nos referiremos, a 
reliquia de san Cristovo, para a que daquela se estaba tallando un relicario de prata, e tres 

lignum crucis, o máis prezado, o de Afonso III, desgra
ciadamente desaparecido. 

En San Martifio non habia reliquias e en San 
Paio puido ver unha canela de san Claudio, "mal 

engastada en plata", e outra de san Paio; as outras reli
quias gardábanse en "una mala caja", algo que non lle 
gustou ao cronista. 

En Santa Clara atopábase a suposta cabeza de 
san Lourenzo, que evidentemente era do máximo inte
rese para o mosteiro do Escorial, do que era titular, e en 
Santa Maria Salomé, unha canela do brazo da santa 

engastada en prata. A maior parte dos mosteiros, como 
Armenteira, Poio, Lérez ou Tenorio, non acollian rei( 
quias ou eran de pouca importancia. 

Verbo dos relicarios do século XV que ainda se 
conservan en Compostela seguimos o traballo de 
Alejandro BarraP, así como as pertinentes fichas deles 
que aparecen no catálogo da exposición En alar de 

santidade. Relicarias de Galicia. Cómpre lembrar que 
a Baixa Idade Media cofiece un aumento e un prestixio 
da peregrinación, o que traía consigo donativos, entre 

eles reliquias e relicarios. De obradoiro compostelán 
son as preciosas imaxes relicario arxénteas de san 
Pedro, santo André e san Xoán Bautista, procedentes 
das que o arcebispo don Lope de Mendoza (1399-
1445) encargou para o seu oratorio, e que adquiriu 
para a catedral o seu sucesor, don Álvaro de Isorna, en 

1448. Eran trece obras, realizadas con delicadeza. A 
da Nosa Sefiora da Azucena, que se acompafia dunha 
crucifia que contén unha reliquia da Cruz de Cristo, 

debeu ser encargo do Cabido, tamén no primeiro terzo 



do século XV O reconto de 1527 sinala que esta imaxe se sacaba procesionalmente, proba 
do aprecio popular de que gozaban, e que reflexa o culto público das reliquias, aspecto que 

merece ser destacado. 

A arqueta relicario de san Xulián, hoxe disposta sobre un pé do século XVII, é 

unha obra sevillana de finais do século XV de prata labrada con ventás de cristal e con 
punzón de VS López. 

E finalmente sinalamos o citado relicario da Santa Espifía, que chegou a Compostela 

pouco antes de 1426, con punzón zaragozano. 'Itátase dunha delicada peza con tipoloxía 
en forma de Árbore da Vida, frecuente en moitas relicarios de Italia e Francia. No pé osten

ta o escudo da Orde de San Xoán, polo que probablemente foi obsequio dalgún cabaleiro 
da mesma. Deste xeito, tamén os relicarios e as reliquias relacionan este momento coas 
ordes militares, de tanta importancia social e relixiosa. 

No resto do bispado non se conservan relicarios do XV; se os houbo substituíronse 

;1os séculos posteriores por outros de estilo renacentista ou barroco. 

O bispado de Ourense5 

Ambrosio de Morales, na súa obra Viage Santo, dános conta das máis importantes reli

quias aurienses, case todas de orixe medieval e, daquela, xa veneradas no século XV; 

1este período, a cidade de Ourense vive momentos de crise e confrontacións graves palas 
iuerras nobiliarias, que lle afectan mesmo á propia catedral. Sobre as reliquias di Morales: 

Orense es la primera Ciudad de Galicia entrando de Castilla por e! camino Francés. En 

c:sta Iglesia de Orense tienen e! Cuerpo de S. Eufemia Virgen y Mártir, en la Capilla de su 

'JOmbre, colateral de la mayor ai lado de la epístola en arco muy alto con buena reja dora
·J a, y dentro Arca de madera cubierta por delante con planchas de latón en que está talla-
1o su Martirio, y su invención, como también está pintada en el retablo dei Altar, y las 

Jlanchas de la cubierta dei Arca de plata fueron ai principio, mas en tiempo de revueltas 
l;1s robaron". 'Ites destas placas consérvanse actualmente no Museo e deberon realizarse 

!O século XV -o seu estilo e a propia historia así o avalan- e non no XVI, como pensaban 

''ánchez Arteaga e os que seguen as súas teorias. O feito de que Morales afirme, por infor

. riación directa, que o número de relíquias era maior, xa que algunhas foron roubadas en 

. empo de revoltas, fai pensar nas loitas nobiliarias de finais do século XV xa que con pos

. •.:ridade non houbo outras. 

O cronista continúa o seu relato afirmando que "tienen en la Sacristia en un Arca 

ie marfil la Sabana en que estaba envuelto e! Santo Cuerpo quando se hizo la postrera ele
vación. Es toda labrada de buena labor bianca. El velo que tenía en la Cabeza es de toca 

~ lgo basta, y parece marisca por unas listas que tiene de seda colorada. También está allí 

el anillo por donde se halló e! Cuerpo Santo: es grande y de oro bajo con una gran pie~a 
redonda y parece Amatista. No se puede ver bien por estar e! anillo encerrado en una caji

ca de plata con redecica por donde se ve pendiente en una cadena de plata con que se lo 

ponen al cuello a los enfermos y se tiene con esta gran devoción". Algunhas destas reli
quias, como o' anel e o veo, perdéronse, pero consérvanse ainda a saba -interesante teci

do medieval- e, por suposto, a arqueta de marfil e taraceas de madeiras preciosas do taller 

Arqueta-relicario de san 
Xulián . VS. López, 
obradoiro de Sevilla, finais 
do século XV. Capela das 
Re líquias-Tesouro da 
Catedra l, Santiago 
de Compostela 
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veneciano dos Embriachi, realizada no século XV. A arqueta rectangular recóbrese nas 
súas caras mediante placas rectangulares convexas de marfil -seis por escena-, que com

poíi.en seis escenas en coidado relevo, onde se representa a historia de Susana e os vellos, 

segundo o relato do Libro de Daniel -capítulo 13-. A composición destes temas resólvese 
mediante a acumulación de personaxes vestidos á moda italiana do XV e no escenario 

reprodúcense arquitecturas ameadas ou espazos abertos con árbores, resoltos con pouca 
vontade naturalista; esta simplicidade pode xustificarse, en parte, polas características do 

material. Esta arqueta foille regalada á catedral auriense, en 1529, por un personaxe da 

Casa de Campo Ramiro, que debeu adquirila dun xeito ilícito no famoso Saco de Roma; 
esta sospeita fixo que o bispo de Ourense, Antonio Ramírez de Haro, na visita realizada á 

;~atedral en 1534, mandara que, segundo as disposicións papais, fose restituída; esta orde, 
evidentemente, non se cumpriu. 

Sobre os corpos santos de Facundo e Primitivo escribe Ambrosio de Morales que "en 

a otra Capilla Colateral al lado dei Evangelio en arcos altos, y en tumbas de piedra pinta

Jas y doradas se dice que están los Cuerpos de S. Facundo y Primitivo, con estas letras en 
1a unà tumba HIC IACET CORPUS SANCTI FACUNDI. Y en la otra ai otro lado de la Capilla 

dIC JACET CORPUS SANCTI PRIMITIVI. Debajo del arco de S. Facundo está el enterra
rniento de un Arcediano de aquella Iglesia, que dice en su Epitafio hizo los arcos de estos 

3antos donde fueron trasladados". Estes sepulcros-relicarios pétreos, que corresponden cro
·1oloxicamente ao século XV, aínda se conservan na actualidade. 

Tamén o Santo Cristo merece a atención do cronista: "El Santo Crucifijo, que es muy 

amoso, y de mucha devoción está en el Crucero sobre un Altar, mas ya lo quieren pasar 

l Capilla rica que para esto se ha labrado. Es como el de Burgos, de goznes y muéstrase 

:on toda la solemnidad que allá se usa. Está cerrado con puertas de buena pintura, y den
ro tiene dos velos, y verdaderamente el rostro es devotisimo con semblante de gran seve

idad, y mesura. Allí cerca está un arco con el vulto dei Obispo D. Vasco que trujo este 

;anta Crucifijo. No tiene Epitafio, mas por memorias de la lglesia se entiende como ha ya 
:1as de doscientos anos". 

Neste texto descríbese minuciosamente a catedral e por iso é unha fonte de notable 
.1terese: "Tienen muchas Reliquias menudas metidas en arquitas muy antiguas, bien !abra

.as de esmalte mas todo está confuso, porque los títulos que estaban en pergaminos chi

uitos se han caído de los envoltorios, solo seõalan ser de los quarenta Mártires, insignes 

· i:lntos, un hueso de hasta tres dedos en largo". Hai poucos anos tivemos a fortuna de reen
:mtrar estas arquiõas de esmaltes de · Limoges e de óso e marfil árabes. Aínda que son 

·J.teriores ao XV, parece que foron moí estimadas nesta época. 
Xa no século XV a catedral conservaba as reliquias da Madalena,. segundo se descri

- 3 nun inventario de 1534, nunha caixa de madeira con gornicións de óso -é probable 

':'l e fose unha das citadas arcas-, e posteriormente foron acubilladas nun corpo de 
0nadeira e máis tarde nun relicario arxénteo. O mesmo se fixo coas de san Eleuterio, 

::8gundo se reflicte na visita de 1534: "Una arquilla grande de marfil, labrada de figu

ras de bulto y árbore en derredor aforrada en damasco blanco y dentro de ella en una 

bolsa de cuero dorada están unas reliquias de San Eleuterio, que dicen ser del báculo y 
Dancia su madre, y dicen aprovechaban con ellas a los que están de mal de rabia, tocan

do con ellas"6
. 

Relicario da Santa Espiii a. 
Obradoiro de Zaragoza, 
ca. 1425. Cape la das 
Reliquias-Tesouro da 
Catedra l, Santiago 
de Composte la 
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Pala súa banda, nos mosteiros aurienses houbo importantes relicarios, mais cómpre 
sinalar que a Desamortización foi especialmente cruel neste capítulo. Así, os grandes ceno
bios de Oseira, Montederramo, Melón, San Clodio ou Xunqueira de Espadanedo apenas 
tenen hoxe relíquias e non quedou rastro das que sabemos que algún día albergaron. 
Morales, no seu Viage Santo visitou Celanova, onde se gardan as relíquias dos santos 
Rosendo e Torcuato na disposición medieval, e di: "E! Santo Cuerpo está agora en una 
Capilla colateral de la mayor, en tumba alta de piedra levantada sobre quatro columnas 
pequenas, y la tumba de piedra está cubierta con otra de madera labrada de talla y dora
da. AI otro lado desta Capilla en otra tumba dei todo semejante está e! Cuerpo de Santo 
Torcazo [ ... ]. En e! cuerpo de la iglesia, en una Sepultura alta, está la Madre de S. Rudesindo, 
Ilduara, y una hija suya Adosinda, de quien hay en la Casa algunas Escrituras. Tienenlas 
por Santas en la Casa y en la Comarca". A patena procedente de Celanova que complemen
ta o cáliz de san Rosendo, malia a súa datación posterior -no século XV-, consérvase feliz
mente no Museo da Catedral de Ourense. 

Ambrosio Morales informa de que as relíquias dos nove bispos que, segundo a tra
dición, se retiraron a Santo Esteva de Ribas de Si! trasladáranse desde o claustro á capela 
maior; en Allariz dá conta das rarezas que alberga o relicario da Virxe Abrideira e, por 
suposto, menciona con eloxio a imaxe de marfil da Nai co Neno. En Allariz, actualmente, 
consérvase tamén un pequeno relicario do século XV, que porta moi diversas reliquias, 
cunha imaxe de San Cristovo e mais un escudo nobiliario. É probable que fora feito para 
levar colgado do pescozo e servirlle de protección a algún viaxeiro ou peregrino, e por isa 
leva a imaxe de san Cristovo. 

En Santa Marina de Augas Santas, Morales relata polo miúdo todo o referido ás relí
quias da santa. Non estivo en Oseira, coa escusa de que xa o bispo mandara unha relación 
das relíquias, mais sabemos por outras fontes da existencia alí dun rico relicario que se per
deu coa Desamortización. 

Bispado de Lugo 

Non atopou Morales relíquias na catedral de Lugo e isto xustifícase, segundo Marie! Larriba 
Leira 7, porque o brazo de san Froilán e as demais que hoxe alí se acollen comezaron a che

gar a partir do século XVII. O mesmo acontece cos dous grandes relicarios de Monforte, o 
das clarisas e o do Colexio do Cardeal, que se enriqueceron con achegas froito do mecena
do da Casa de Lemos moita despois da visita de Morales a finais do século XVI. En Sarnas 
houbo un lignum crucis, chamado do abade Brandila, que se perdeu, e Morales conta a 
decepción que supuxo saber que a suposta cabeza de santo .Eufrasio non era máis ca uns 
ósos de escaso tamano. No Cebreiro, as famosas relíquias do milagre eucarístico, de tanta 
sona no contexto da peregrinación xacobea, estaban, segundo conta Morales, e seguen a 
estar colocadas nunhas ampolinas de cristal gornecidas de prata, que parece que regalaran 
os Reis Católicos, sendo polo tanto as únicas que se adscriben ao século XV; o cáliz e a pate

na son dunha época anterior. 

Nas páx inas anteriores: 
Arqueta-reli ca rio de santa 
Eufemia coa historia de 
Susana. O bradoiro de 
Embriachi, Venec ia, século 
XV. M useo da Ca tedral
Basíli ca de San Martiiío 
de Ourense (cat. nº 145) 

Relica rio de san Cristovo. 
Anónimo, finais do século 
XV. Rea l Mosteiro de Santa 
Clara-M useo de Arle Sacra, 
Allari z (Ourense) 
(cal. nº 147) 
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Bispado de Mondofiedoª 

En Mondofiedo di Ambrosio Morales que "tienen muchas menudas, sin distinción y sin tes
timonio, si no son dos cabezas de las Once mil Vírgenes". É probable que algunhas delas 
estivesen xa en época medieval mais ou non aparecían colocadas en relicarios ou ben se 
perderon, xa que todas as que hoxe se conservan foron realizadas nos séculos XVII e XVIII, 
así como o altar relicario onde se acubillan. O mesmo acontece en Lourenzá, onde hai un 
precioso relicario barroco, pero só o sepulcro paleocristián do Conde Santo tivo de certo 
culto e presenza no XV No mosteiro de Meira tampouco viu Morales reliquias e se cadra hai 
que se preguntar se seria porque foron obxecto de rapina en tempos revoltos. Cal Pardo cita 
tamén reliquias en Viveiro e a famosa de Santo André de Teixido, pero os $eus relicarios 
son posteriores ao século XV 

Bispado de Tui9 

Finalmente, en Tui, Ambrosio de Morales refírese con detalle ás reliquias de_san Telmo, que 
o bispo Avellaneda trasladara a unha nova capela a principios do século XVI. No XV o seu 
corpo repousaba ainda en terra pero era xa obxecto de gran veneración. No seu libro men
ciona tamén a cabeza de san Binardo nun busto de prata, agasallo do cardeal don Gaspar 
Dávalos. Dos mosteiros de Oia e Melón di que só tifian reliquias pequenas. O actual relica
rio da catedral de Tui é de época barroca e deses momentos son a totalidade dos bustos, 
brazos e demais relicarios que ali se veneran. 

*** 

Como conclusión podemos salientar que a renovación de relicarios ou o auxe das reliquias 
logo do Concilio de 1tento fixeron que non sexan moitos os relicarios que se conservan en 
Galicia da época medieval. A catedral de Santiago é a máis rica neste tipo de obras do XV, 
seguida de Ourense. De todos os xeitos, o testemufio da presenza de reliquias nesa centu
ria en catedrais e mosteiros hase ter en conta á hora de estudar a relixiosidade popular e a 

sociedade do momento. 
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A ourivería galega de finais do gótico 

Mariel Larriba Leira 

sí como o románico se afianzou na arte galega e se resistiu a desaparecer -en 
época gótica permanecen elementôs de tradición románica-, ata ben entrado o 
século XVI mantívose o estilo gótico. A crise social, política e cultural de Galicia 

ao longo do XV explica este estancamento das artes. O período está marcado por constan
tes problemas sociais que enfrontan a nobreza cos irmandifios e culminan nun conflito béli
co que se prolonga ata 1469. 

Mentres os nobres galegos derrotan os irmandifios, contraen matrimonio, en 1480, 
Isabel de Castela e Fernando de Aragón. A unificación que conseguen baixo o seú reinado 

significa a fin da Idade Media. Os monarcas favorecen o desenvolvemento do estilo plate
resco que, impulsado pola arquitectura, se vai impofier en todo o territorio peninsular. Ao 
ser unha arte oficial e de afirmación política, e non froito dun espírito humanista, como o 
que resucitou o ideal clásico grecolatino na Italia de mediados do século XV, as novidades 
artísticas incorpóranse cun criterio decorativo e ecléctico. O resultado é a combinación de 
estruturas do gótico con elementos renacentistas, e conforma o que se denominou estilo 
"plateresco" ou "pre-renacentista". O termo "plateresco" foi utilizado no século XVII polo 
cronista Ortiz de Zúfüga ao comparar o labor realizado na Capela Real da catedral de Sevilla 
co traballo dos ourives, e desde entón designa o estilo espafiol de ornamentación adaptado 
polos prateiros do século XVI, que aproveitan elementos das arquitecturas clásica e oxival, 
e o estilo arquitectónico en que se empregan estes adornos. 

En Galicia, as grandes obras emprendidas polos Reis Católicos e o arcebispo Alonso 
III de Fonseca en Compostela son decisivas para introducir o novo estilo da man de arqui

tectos como Juan de Álava, e pofien de manifesto as estreitas relacións entre Borgofia e 
Castela, coa chegada de arquitectos e escultores borgofións como Enrique Egas e Cornielles 
de Holanda, respectivamente. 

Desde o descubrimento da tumba apostólica, Santiago de Compostela constituírase 
en foco receptor de correntes artísticas e de creadores de toda Europa, que chegan a tra
vés das rutas de peregrinación. Neste período o Camifio vive un momento de esplendor e 
Compostela asiste a un florecemento das artes grazas á recepción de obra estranxeira e á 
chegada das novas ideas, que a converten no principal centro produtor que estende a súa 
influencia por toda a área galega. 

Os principais clientes dos artistas seguen a ser a nobreza e o clero regular, que embe

lecen o culto e a liturxia para demostraren o seu recofiecemento espiritual á vez que a súa 

supremacia social e económica. Na época medieval podemos distinguir dúas dases de 



nobreza, a eclesiástica, de tipo monástico -encabezada por cistercienses e beneditinos 
desde os cenobios de Poio, en Pontevedra, e San Martifio Pinario, en Santiago-, e a laica, 
menos influínte e dedicada fundamentalmente a facer a guerra. 

Unha vez que os Reis Católicos controlan a nobreza a través de dúas institucións 
creadas para o total goberno de Galicia -a Audiencia de Galicia . e a X unta do Reino de 
Galicia-, quedáballes por emendar o problema do paulatino deterioro e a relaxación da 

vida monacal. Coma noutros países de Europa, xorde a necesidade da súa reforma e con
trai, que se canaliza fundamentalmente a través da creación en Valladolid de dúas grandes 
congregacións -a de San Bieito o Real, para os beneditinos, e a Xeral de Castela, para os 

cistercienses- ás que os mosteiros galegos deberon adscribirse. 
As medidas tomadas respecto da nobreza e o clero regular reforzan o papel da 

Igrexa dentro da sociedade galega e permiten o ascenso da fidalguía . 
Á decadencia do~ mosteiros contraponse o auxe das ordes mendicantes -dominicos 

e franciscanos-, que exercen unha influencia artística decisiva nas vilas marifieiras nas que 
se asentan -Betanzos, Cambados, Corcubión, Noia, Muros ou Ribeira- a través dunha 
arquitectura que aposta decididamente polo novo estilo. 

Os oficias artísticos durante a Baixa Idade Media estrutúranse, como a propia socie
dade, de xeito xerárquico. Os ourives pertencen ao máis alto grao da clase artesanal e artís

tica e adoitan ter unha boa situación económica que lles permite progresar socialmente. 
Como era ·tradicional, establecen os seus obradoiros, tendas e mesmo vivendas nunha 
mesma rúa que recibe o nome do oficio -así, Praterías a dos prateiros- ou de Azougue en 
moitas das vilas medievais galegas. O traballo desenvólvese nos obradoiros ao redor dun 
mestre que é quen organiza a tarefa e das ideas. O seu funcionamento, xerárquico, foise 
pautando progresivamente, na procura dun hermetismo gremial que permitise a transmi
sión do oficio entre pais e filias ou a través de vínculos de parentesco. 

Os prateiros agrúpanse con rapidez, apremados pola defensa dos seus intereses pro
fesionais. Temos noticia dalgunhas das regulamentacións ás que deberon suxeitarse no 
século XV, como por exemplo as ditadas polo arcebispo Lope de Mendoza en 1418, polas 
que prohibe labrar a prata durante o día se non é na praza dos ourives e tamén vendela fora 
dela; ademais, en 1431, insístese en que as obras sexan marcadas para garantir un contrai 

sobre elas, "por razón de que vendían la plata que no era fina ni marcada por fina e mar
cada [ ... ] por evitar los dichos enganos e males que asy se cometían"1. Os cabidos catedra
licios son os primeiros en nomear prateiros oficiais aos que fan responsables da execución 
e contrai das pezas que encargan. 

Os prelados da sé compostelá son os primeiros en promover e autorizar as organiza
cións ou confrarías gremiais, e en sancionar a súa regulamentación interna e as súas orde
nanzas. As primeiras ordenanzas dos prateiros de Santiago i;>On aprobadas en 1604 polo 
arcebispo Maximiliano de Austria e, por elas, os ourives constitúense en confraria e pófien
se baixo a advocación de santo Eloi. Non atoparemos disposicións reais ao respecto ata 
mediados do século XVF. 

Pala súa banda, o município admite a existencia das confrarías de artesáns e a nece
sidade de orientar a súa actividade para evitar a inxustiza e o fraude. Recofiece e sanciona 
as ordenanzas dos oficias, crea unha autoridade gremial á que quedan suxeitos os que quei
ran exercer a profesión e nomea vedares aos que lles encarga o contrai policial e fiscal. En 
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Cru z de acibeche, 
obrado iro leonés, 1497. 

Museo da Catedral-Basílica 
ele San Martiiio de Ourense 
(detalle na páx ina seguinte) 

(cal. nº 80) 

340 

Galicia, os primeiros exemplos cofieci
dos de punzóns, tanto dun artífice como 
dunha localidade, datan do século XVI. 

A produción artística galega 
deste momento permanece estancada. 
A ourivería relixiosa segue a ser máis 
abundante que a civil e presenta gran 
variedade de obxectos cuxos modelos se 
repiten constantemente na . fabricación 
de pezas novas. Así o pofien de manifes
to os contratos de obra nos que é habi
tual a indicación de que se fagan á 
maneira doutras pezas cofiecidas. 

A pratería segue fiel .á tradición 
gótica e, ata as últimas décadas do sécu
lo, non se incorporan as novidades ache
gadas polos obradoiros _ foráneos, que 
son aceptadas polos artistas galegos 
como unha necesaria renovà.ción. A 
documentación do século XV cita a 
recepción de obras procedentes de 
Francia, os Países Baixos e Portugal e, xa 
no XVI, de Italia e Alemafia, que se 
suman ás dos prateiros peninsulares. 

Os centros espafiois máis influín-
tes do XV son Burgos, sen dúbida o máis 
destacado, Valladolid, cara ao final da 
centuria, e en menor proporción os do 
resto de Castela. A cidade burgalesa 

vive durante o XV o seu século de ouro e é considerada como o principal foco de creación 
e actividade da meseta norte, cuxa produción foi aumentando ao longo do século e acadou 
cos Reis Católicos un gran desenvolvemento. As súas cruces procesionais e custodias gozan 

de grande aceptación. 
Os obradoiros valisoletanos tefien unha intensa actividade desde finais do século XV, 

durante todo o XVI e ata o XVII, impulsados polo establecemento da Corte na cidade. 
Exportan non só as súas producións senón a moitas dos seus artistas, que vefien. traballar a 
Galicia, sobre todo a Ourense. Nas súas obras predomina a decoración arquitectónica que se 
converte nunha representación da arquitectura gótica hispano-flamenga. Empréganse toda 

clase de elementos estruturais que Juan de Arfe denomina, na súa Varia conmensuración, 

traballo de "mazonería ou cristaría" para distinguilo do labrado "ao romano", que lncorpora

ba o estilo renacente. Á decoración arquitectónica úneselle a escultórica, que cobre profusa
mente as pezas con escenas evanxélicas inspiradas nos repertorios de gravados. Desde o 
punto de vista ornamental as pezas de influencia valisoletana caracterízanse pola superabw1-

dancia decorativa. 





Naveta Nautilus. Finais do 
século XV, pé do século 
XIX. Museo da Catedral
Basíli ca de San Martiiio 

de Ourense (cat. nº 142) 
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Estilísticamente, a pratería do século XV defínese polo emprego de elementos arqui
tectónicos, claramente predominantes, trasladados da arquitectura gótica hispano-flamen
ga e caracterizados por unha esvelteza, lixeireza e sentido ascensional que adapta formas 
moi ricas e variadas. Os gravadores do norte de Europa difundiron estampas con .diversos 

exemplos arquitectónicos adaptados á ourivería. Cara á fin do século introdúcense os ele
mentos platerescos, que tefien a súa máis alta representatividade na obra que desde León 
difunde Enrique de Arfe. 

Vai ser determinante o emprego de elementos de carácter pictórico que reforzan o 
cromatismo das obras, coa xustaposición de prata sobredourada e na súa cor, superfícies 
mates e pulidas, e o emprego do esmalte translúcido, por influxo aragonés -e máis remo
tamente italiano-, que debido á súa fraxilidade non se conserva na maioria dos casos. 
Cara á segunda metade do XV, o esmalte translúcido substitúese por esmalte opaco dunha 
cor azul intensa ou por nielos escuros. En Castela, a técnica do esmalte acadou o mesmo 
desenvolvemento que na Coroa de Aragón, a pesar de que a técnica do esmalte lemosino3 

se desenvolvera nos obradoiros de Silos desde o século XII e a elaboración de obxectos 
litúrxicos gozara de grande aceptación durante o românico. 

No tocante á utilización de elementos de carácter escultórico, ·às técnicas desenvol
vidas polo oficio neste período foron, fundamentalmente, o cicelado, a fundición e, máis que 
o repuxado, o repasado a buril. O relevado ocupa un lugar secundaria á vista da ·apulencia 
dos elementos arquitectónicos. Nos motivos figurativos prefírese o altorrelevo ou o vulto 
redondo sobreposto. 

Os temas desenvolvidos codifícanse e repítense, e cara á segunda metade do sécu
lo internacionalízanse, adaptándose á 11nguaxe hispano-flamenga. A difusión de estampas 
grazas á imprenta contribúe á unificación do estilo. Nas cruces procesionais, o Crucificado 
é unha figura de vulto de fundición, presenta a Cristo doente, cunha anatomia enxoita e 
detallada e un curto pano de pureza anoado nun costado; leva os pés suxeitos por un só 
cravo, o que obriga a forzar a postura das pernas. O cuadrón do anverso resérvase para a 
Xerusalén celeste. O tetramorfos ou os santos intercesores, san Miguel e san Xoán 
Bautista4

, dispófiense nos remates ou nas expansións dos brazos, e a resurrección de 
Lázaro, baixo o Crucificado. No cuadrón do reverso, nàs pezas anteriores ao século XVI, 
sitúanse o Pantocrátor, o Divino Salvador, o Xuízo Final ou o Santo titular da parroquia; 
excepcionalmente aparece a figura da Virxe, primeiro co Neno e como Anunciación, des
pois. A representación de escenas, case sempre de carácter evanxélico, caracterízase pala 
agrupación de numerosos personaxes sobre breves e rudimentarias paisaxes. 

A decoración vexetal nas pezas máis arcaicas presenta unha estrutura xeométrica, 
combinando roleos con follas simétricas. Hai unha predilección palas follas de cardo que 
lles dan forma, xunto coas de !is, ás cristarías que rematan as pezas. A partir de 1450 a 
decoración vólvese máis naturalista e dálle paso, no XVI, á ornamentación de candelieri. 

O feito de que o primeiro escudo que representou as armas do Reino de Galicia se 
recolla nun libra de armas da época evidencia a importancia que adquiriu a heráldica no 

século XV A inclusión de brasóns nas obras deste período manifesta a necesidade de reco
fiecemento por parte dos seus doadores, nun momento social e politicamente inestable; 
estes patrocínios detállanse a través das inscricións. A análise dos caracteres góticos en que 
están realizadas axuda á catalogación e ao discernimento da súa orixe. O aspecto anguloso, 
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o gusto por inclinar a escritura á esquerda, o maior tamafío das letras, a menor tendencia a 
apegar unhas letras ás outras, os alzados e caídos que se prolongan menos que en Castela, 
caracterizaron a escritura en Galicia. Cómpre destacar o emprego das inscricións e da herál
dica tamén como recurso estético. 

Como xa comentamos, a produción artística do gótico final pon de manifesto o man
temento das formas . Esta continuidade amósase igualmente na arte da pratería: 

A cruz procesional é o elemento distintivo da parroquia como organización tempo
ral e espiritual, por iso está presente ata nas igrexas máis humildes. Este sentido de identi
dade conduciu ao ceio na conservación destas pezas, de xeito que a maioría perduraron ata 

os nosos días. Realízanse collendo como modelo o tipo nacido no século XIII, que no XIV se 
espalla pola Coroa de Aragón e, na fin da centuria, por Castela. En Galicia predomina o 
modelo burgalés5, que, desde a súa introdución a finais do XIV, non se abandona ata o sécu
lo XVI. O esquema é de cruz latina e brazos rectos e anchos, cos campos cubertos de pla
cas repuxadas con roleos vexetais estilizados ou filigrana, que se repite tamén nos cantos. 
Os brazos presentan expansións semicirculares ou ovais, que a partir de 1450 serán cuadri
lobuladas, e extremos flordelisados. A mazá ou nó do pé é unha esfera achatada que se 
anima con chatóns esmaltados que acubillan rosetas cuadrifolias; a este tipo responden a 
cruz parroquial de Santo André de Hío, de Cangas (Pontevedra), e a de San Pedro de 
Barofía, en Porto do Son (A Corufía), cun pé moi posterior. A persistencia do modelo amó

sase na cruz realizada polo prateiro Pedro Rodríguez Blanco para a igrexa parroquial de 
Santa Maria do Campo, en Viveiro (Lugo), en 15626

, e na que por eses anos se fai para a de 
San Vicente de Abeleda, en Xunqueira de Ambía (Ourense). Cara ao último cuarto do sécu
lo XV, o remate dos brazos adapta a forma de trevo, de perfil semicircular primeiro e cono
pial máis adiante. A cruz de altar que o bispo de Ourense, frei Pedro Silva -144 7-1462-, lle 
regalou á catedral presenta eses extremos trilobulados, e deberon resplandecer nela as 
superficies cubertas de esmaltes, hoxe na súa maior parte perdidos. A cruz parroquial de 
Santa María de Nebra, en Porto do Son (A Corufía), exemplifica o tipo de perfil conopial. A 
partir de 1520, os remates son circulares, segundo a innovación tipolóxica do modelo que 
Enrique de Arfe exporta desde León. 

Un caso excepcional é a cruz parroquial de Santa María de Baamorto, en Monforte 
de Lemos (Lugo); na súa execución non se formula o tema escultórico, senón que prima o 
pictórico a través do gravado da súa superficie. A cruz non posúe alma de madeira; está 

realizada sobre unha prancha de prata maciza, mais esta solución non resultou definitiva, 

como o confirman os dous barrotes engadidos, a xeito de contrafortes con pináculos, para 
reparar a súa temperá fractura . Unha fina soga bordea completamente a cruz, resaltando 
os diferentes elementos que a constitúen, os remates flordelisados, as concisas expansións 
circulares dos brazos e o cuadrón central. A heteroxeneidade, o detalle e o movemento 
sometido ao marco das figuras caracterizan o debuxo e poderían relacionar a cruz con 
algún obradoiro portugués. O seu carácter popular non impide o desenvolvemento dun 
amplo programa iconográfico, resaltado palas cartelas que identifican os personaxes. Non 
faltan os temas da Paixón e Resurrección de Cristo. O Crucificado, única figura exenta, é o 
característico do último gótico e ten a ambos os lados á Virxe e a san Xoán, rodeados dun 
cortexo de dó, anxos turiferarios e a representación das escenas da resurrección de Lázaro 

e do Sacro Pelicano. No reverso, presenta un Pantocrátor rodeado polo tetramorfos e os 



apóstolos Pedro, Paulo, Santiago e Xoán. Destaca no extremo inferior do anverso a repre
sentación de san Rosendo, bispo e monxe, con vestimenta episcopal e en actitude de ora
ción na que o acompanan varios monxes axeonllados. O nó arquitectónico da cruz sitúa a 
obra antes de 1480, data na que comezan a aparecer os primeiros casteletes arquitectóni
cos de dous corpos, con grandes ventás con trazarías, arcobotantes e pináculos, imitación 
da arquitectura relixiosa do gótico final. 

Menos frecuente é a referencia á arquitectura civil, que cando aparece o fai en 
forma de fortalezas impenetrables de dous ou tres corpos, ao xeito dos recintos amuralla
dos flanqueados por torres e rematados con ameas -este tipo desenvólvese especialmente 
na provincia de Segovia-. Un exemplo destes nós de castelo exhíbeo a cruz parroquial de 
San Fiz de Solovio en Santiago de Compostela, realizada no último cuarto do século XV 
Nela mantense unha ornamentación vexetal de roleos de carácter simétrico. Presenta unha 
decoración escultórica con referentes composteláns, un Santiago peregrino sobre o 
Crucificado, e, por ter pertencido á Orde franciscana, o santo titular no reverso. O modelo 
realizouse tamén en acibeche e consérvanse exemplares no Museo de Pontevedra ou no da 
catedral de Santiago. 

É frecuente atopar en Galicia a pegada da pratería portuguesa, produto da proximi
dade xeográfica e da chegada de numerosos ourives que traballan e se asentan nesta terra, 
procedentes, fundamentalmente, dos obradoiros de Porto. Nas cruces parroquiais de San 

Lourenzo de Salcidos, na Guarda (Pontevedra)7, e de Santiago de Cangas incorpóranse ele
mentos característicos do gótico manuelino. 

Mención destacada pola súa calidade artística merece a cruz procesional da catedral 
de Ourense, doada en 1515 por Antonio Alonso Pimentel, VI conde de Benavente, como 
reparación dos danos ocasionados á catedral durante o ataque do seu avó, Rodrigo Alfonso 
de Pimentel, ao conde de Lemos que alí lle fixera resistenciaª. Atribuída a Enrique de Arfe, 
pola excelente calidade do seu traballo, presenta, con todo, unha abundante ornamentación 
arquitectónica e escultórica característica do gótico final, que a achega ás producións vali
soletanas máis que ás leonesas9

• 

En claro contraste -tanto material como artístico- están as cruces de bronce, cobre 
ou latón que, a carón doutros ornamentos litúrxicos como incensarios, navetas, etc., era o 
único que se podían permitir as pobres parroquias rurais. En moitos casos tinan que ser cus
teadas polos fregueses. As igrexas de maior poder adquisitivo dispofüan, adoito, de dúas 

cruces parroquiais, unha de prata para as funcións solemnes e outra de metal non nobre 

para as ordinarias. En calquera caso, a pobreza material non implicou a creativa, polo que, 
dentro das limitàcións, se xerou unha tipoloxía sinxela pero efectista, desenvolvida por 
artistas desconecidos. Nestas cruces evidenciamos de novo a difusión dos modelos burgale
ses en Galicia, como por exemplo nas conservadas no Museo d_e Pontevedra -n. 0 de inven
tario 128 e 136-, enriquecidas con esmaltes, ou a do Museo Provincial de Ourense (n. 0 de 
inventario 545)10

; esta última traslada ao bronce a traza de cruz rica de brazos balaustra
dos, dotándoa dun perfil festonado de cristaría vexetal con saíntes flordelisados, remedo 
das expansións ovais no centro dos brazos. Thmén do gótico final é a cruz denominada "de 
brazos cilíndricos", da igrexa parroquial de Santiago de Esposende, en Ribadavia 
(Ourense}11

, con brazos tubulares rematados en bólas con plaquinas decorativas superpos
tas e mazá achatada con cabuxóns esmaltados nos que se presentan bustos de apóstolos. 
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Patena do Tesouro de San 
Rosendo, procedente do 

mosteiro de San Salvador 
de Celanova. Anónimo, 

século XV. Museo 
da Catedral-Bas íli ca de 

San Ma rtii'\o de Ourense 
(cat. nº 148) 

Portaviático, obradoiro 
compostelán, mediados do 

século XV. lgrexa 
pa rroquial de San Martiiio 

de Noia, A Coruiia 
(ca l. nº 31) 
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Referirémonos, por último, á cruz que a documen
tación da época denomina "de gallos" e que vai xurdir 

na segunda metade do século. Recibe este nome por 
presentar a árbore da cruz con gromos ou ramas 

cortadas. Adoitan usarse, por este carácter máis 
explícito, en cerimonias ou procesións peni

tenciais ou funerarias. A este modelo respon
de a cruz parroquial de San Fiz de Cangas, 
en Ferreira de Pantón (Lugo), de probable 
orixe burgalesa, hoxe depositada no mos

teiro de Santa Clara de Monforte de 
Lemos. A cruz de acibeche da catedral de 
Ourense, executada en León en 1497'2, 

amosa a transposición a este material do 
tipo en prata ou cobre, impulsado desde 
León -onde aparecen cara a 1469-

e Burgos por todo õ norte peninsular en 

época dos Reis Católicos. 
A peza por excelencia entre os obxec

tos litúrxicos, pola súa función eucarística, é o 
cáliz. É importante salientar a grande influencia 

que tiveron na pratería galega os traballos de obra
doiros burgaleses e valisoletanos; que pode observarse 

en numerosos exemplos. O cáliz de San Martifí.o de Noia (A 
Corufí.a), realizado cara ao ano 1500, presenta unha base lobu

lada, copa troncocónica e nó central semiesférico achatado con 
losanxes, que repite o xa visto nas cruces. Ao tipo burgalés axústanse tamén 

o cáliz de Iria Flavia (A Corufí.a), feito no último cuarto do século·xv; que presenta un caracte

rístico nó con medallóns esmaltados en cabuxón, e o de Xunqueira de Ambía (Ourense), rea

lizado no cambio de século e que exhibe o tema da Quinta Angustia gravado no pé. 
Outro magnifico exemplar burgalés de fin de século consérvase na basílica de Santa 

María a Grande de Pontevedra. A referencia á doazón por parte da Confraría do Corpo 
Santo de Pontevedra' 3 explícase na inscrición que percorre a copa. De novo amosa o pé mix
tilíneo, un nó achatado con lingüetas e losanxes que deberon estar esmaltadas, e folias de 
cardo ben nervadas a modo de concisa base vexetal da copa. 

Singular, palas peculiaridades do material que emprega, é a copa con tapa do 
Museo da Catedral de Tui (Pontevedra). Realizada probablemente nun obradoiro burga
lés, no segundo terzo do século XVI, presenta un pé abucinado de planta cuadrilobula

da, formada por catro culleres alternando con puntas. O nó repite a mazá con losanxes 

e lingüetas. A copa é unha noz de coco con costelas e embocadura de prata. O modelo 
atópase na pratería alemá e dos Países Baixos. O coco é un obxecto moi valorado pola 
crenza nas súas virtudes curativas, que apoia a historia natural da época; bebendo 

dunha copa de coco crían que podían curar toda clase de males como a febre, os eólicos 

de ril ou as lombrigas. 



Neste gusto humanista polo emprego de materiais raros ou 
curiosos cómpre enmarcar a fermosa naveta Nautilus do Museo 

da Catedral de Ourense. 
O modelo valisoletano do gótico final amósase con pureza 

no cáliz doado á catedral de Lugo polo bispo Garcia Martínez de 

Vaamonde, en 1461. Disponse sobre un pé mixtilíneo que alterna 

lóbulos e lingüetas, e presenta un nó hexagonal de carácter arqui

tectónico e unha copa troncocónica. Aparece reiteradamente no 

pé o escudo de armas do doador, como un elemento decorativo 

máis; esta · referencia de doazón signifícase de novo na inscrición 

da copa nun afán de recoflecemento e prestixio. 

Os cálices do Museo Catedralicio de Tui e da Pobra do 

Caramiflal (A Corufla) foron realizados xa no século XVI, e, daquela, 

incorporan elementos estruturais e decorativos de gusto renacente. 

O da igrexa parroquial de Nosa Seflora da Escravitude en 

.Padrón (A Corufla), conservado na catedral compostelá, e o da 

parroquial de Santiago de Betanzos (A Corufla) son realizados por 

obradoiros galegos, ainda que presentan influencias das produ

cións flamengas. 

As patenas son un complemento do cáliz. As orixinais perdé

ronse na súa maioria, ainda que conservamos, desta época, a do 

tesouro de San Rosendo14
, que procede do mosteiro de San Salvador 

de Celanova e hoxe se exhibe no Museo da Catedral de Ourense. 

Presenta oito lóbulos en resalte e o brazo de Deus bendicindo sobre 

un nimbo crucífero gravado no fondo, e prolonga unha tipoloxía xa 

coflecida desde o século XII. O bordo é liso e aparece percorrido por 
unha inscrición en caracteres góticos que sitúa a peza no XV 

'Iras a institución da festa do Corpus Christi a finais do 

século XIII, comezan a se usar, para a exposición e adoración 

eucarística, relicarios ou cálices respectuosamente ocultos 

baixo un pano. Máis tarde elabóranse as que hoxe coflecemos 

co nome de custodias de man, tamén chamadas de pé, custo

dias portátiles ou ostensorios, nas que se amosa a Sagrada 

Forma para achegarlles o Misterio aos fieis. Unha fase interme

dia neste procesó represéntana os cálices e copóns con sobreco

pa, dos que apenas quedan exemplares. Ambos son o resultado 

da urxencia por crear obxectos que posibiliten a exposición _do 

Santísimo, á vez que permitan o uso de pezas xa existentes, sen 

custear outras novas, xa que o cáliz ou o copón servíanlle de 

soporte ao viril, que podia ir acubillado baixo un templete 

encaixado sobre a embocadura do cáliz ou situado no espigón 

no que se coloca a cruz de remate na tapa. Un exemplo deste 

tipo de pezas é o de San Xián da Pereirifia, en Cee (A Corufla), 

realizado en 1567. 



Santiago peregrino de Jean 
Roucel, doado á catedral 

en 1426. Capela das 
Reliquias da Catedral, 

Santi ago ele Compostela 
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A custodia do mosteiro de San Salvador de Bergondo, 
que actualmente se garda na igrexa parroquial de San Xoán 
Bautista de Ouces, en Bergondo (A Corufía), e a ~e Santiago 
de Betanzos (A Corufí.a), realizadas no cambio do século X:V 

ao XVI e moi próximas xeograficamente, son pezas que pui
deron ter esta tipoloxía. Ambas sufriron unha ·importante 
transformación que esvaeceu a súa estrutura orixinal. 

A primeira delas amosa un pedestal gótico liso con 
reservas lobuladas -en orixe talvez esmaltadas-, nas que se 
gravan as imaxes de san Bieito, creador da regra á que esta
ban sometidos os monxes de San Salvador, e do rei Afonso 
IX, gran protector do cenobio e da achegada vila de 
Betanzos, á que lle concedera carta de poboación. Logo do 
incendio sufrido no século XIV, o mosteiro reconstrúese 
cara a 1509, momento no que a custodia debeu chegar á 
comunidade. En 1614 a Confraría do Santísimqa reforma, 
substituíndo o elemento anterior por un viril de tipo sol e, 

con obxecto de proporcionarlle maior altura, une nun só 
hastil dous, probablemente coetáneos, de pezas diferentes. 

A segunda recibe tamén un tratamento semellante. 
O pé e o hastil con nó arquitectónico deben proceder dun 

obradoiro valisoletano. Cómpre destacar o interesante 
apostolaria relevado do pé, disposto en forma radial no 
interior de lóbulos. O segundo tramo do hastil, cun típico nó 
burgalés achatado, exornado con lingüetas e losanxes, pro
cede dunha peza diferente pero da mesma época. 
Actualmente sostén un viril de tipo sol realizado por Juan 
Antonio Piedra na Corufí.a, nos anos finais do século XIX, 

que substitúe a sobrecopa orixinal descrita na documenta
ción parroquial'5 . 

Froito tamén dunha adaptación é a custodia deno
minada Rosal de san Bieito, do mosteiro de San Paio de 

. Antealtares, en Santiago de Compostela, realizada no últi
mo terzo do século XV e reformada no segundo terzo do 
XVI. O hastil de mazonería é a parte máis antiga á que se 
lle engadiron novas estruturas e motivos decorativos "ao 
romano" que a converteron no que hoxe vemos, unha 

fonte. Adquire deste xeito un forte contido simbólico en 
relación coa figura de Xesús Cristo, quen se manifesta 
como a "fonte de auga viva" que o fiel recibe na eucaristía. 
Ambos os traballos amosan a man de artistas casteláns. 

Non é estrafí.o atopar en Antealtares obras desta proceden

cia, xa que as primeiras relixiosas que o habitaron provi

fí.an de mosteiros de Castela. 



Neste momento desenvólvese un novo modelo de cus
todia que está conformado por un templete de tipo arquitectó
nico, soportado por unha base ou peafJ.a, e que se difundiu por 
toda a comunidade de Castela e León. É a custodia-templete, 
peza de hastil con expositor aberto con grandes ventás e 

cuberta xeralmente piramidal. Un espléndido exemplo é a de 
Santa Maria das Areas, en Fisterra (A CorufJ.a), realizada cara 
a 1530. Thmén de gran riqueza, polo seu elaborado templete 
que acubilla un cáliz-viático, é a da igrexa parroquial de San 
MartifJ.o de Noia (A CorufJ.a), realizada, a mediados do XV, pro
bablemente nun obradoiro burgalés, e froito, talvez, da muni
ficencia do arcebispo compostelán Lope de Mendoza, grande 
admirador da arte da pratería e fundador desta igrexa. 

A obra escultórica realizada polos ourives do gótico final 
caracterízase polos retratos veristas que buscan a caracteriza
ción individual. Os rastros esmaltados, os seus coidados peitea
dos, o cromatismo e a elegancia no tratamento dos panos amo
san, do mesmo xeito ca nas tipoloxías descritas anteriormente, 
a influencia de talleres tanto espafJ.ois coma foráneos. 

Mencionamos xa as grandes achegas artísticas que 
recibe Santiago de Compostela por ser sede apostólica. Da 
ourivería francesa consérvase a imaxe do Santiago peregri
no, ofrecido en 1426 polo militar francés Jean de Roucel e a 
súa esposa Jeanne, e realizado en Paris, segundo indica a ins
crición que bordea o seu pedestal. Fiel ao verismo gótico, 
presenta o Apóstolo como un home de avanzada idade. 

A achega italiana concrétase no Santiago peregrino 
de don Álvaro Isorna, obra do napolitano Francesco 
Marino, prateiro do arcebispo Lope de Mendoza. A monu

mentalidade da imaxe, realizada na primeira metade do 
século, acentúase cunha alta peafJ.a arquitectónica e unha 
acusada frontalidade. O rostro esmaltado en frio segue 
unha tradición compostelá de gran naturalismo. Este prela
do, de longo pontificado -entre 1399 e 1445-, foi un gran 

promotor das artes. Posuíu un oratorio no que reuniu unha 
importante colección de imaxes en materiais nobres. As escul
turas de san Francisco de Asís e san Domingos de Guzmán 
amosan a importancia das ordes mendicantes neste momen
to. Son traballos da primeira metade do século XV e atribúen
selle ao mestre Vicent Flamengo. Este conxunto de obras 

increméntase coas de obradoiros composteláns nos que se 
executan, no primeiro cuarto de século, as imaxes de san 

Pedro co Libra e as chaves do Reino, de san Xoán Bautista e 

da Virxe da Azucena16
. 

Sa n Pedro apósto lo . 
O brado iro composte lán, 
primeiro terzo do sécu lo 
XV. Capela das Reli quias
Tesouro da Catedra l, 
Santi ago de Composte la 
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Portapaz da Coroación da 
Virxe, Seminario Maior, 

colecc ión visitable do 
mosteiro de San Martii'\o 

Pinario, Santiago de 
Compostela 

Cá liz procedente de San 
Pa io de Abeleda (Castro 
Ca ldelas) . Obradoiro de 
Burgos(?), liltimo terzo 

do século XV. Museo da 
Catedral-Basíli ca de San 

Martii'\o de Ourense 
(cat. nº 143) 
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Outras pezas litúrxicas 
nas que a escultura vai ter unha 
importante presenza son os por
tapaces. Ao longo do gótico con
forman pequenas capelas ou 
fornelas, enmarcadas por agu
llas laterais e cuberta:s por un 

corpo piramidal con trazarías 
rematadas con chapiteis e, 
xeralmente, sobre un basea
mento percorrido por frisos de 
trazaría calada sobre os que se 
adoita colocar o escudo do doa
dor. Os temas que aparecen 
representados con máis fre
cuencia son a Virxe co Neno e os 

referidos á Paixón de Cristo 
-Calvaria, Piedade e Santo 
Enterro-; esta última' iconogra
fia ten unha longa tradición en 
Europa e adquire gran puxanza 
na fin da Idade Media, sobre 
todo nos Países Baixos, desde 
onde penetra no noso país. 

Na igrexa parroquial de Santiago de Pontedeume consérvase un portapaz que pre
senta a Virxe co Neno, obra do valisoletano Pedro Ribadeo, do primeiro terzo do século XVI. 

Dous portapaces nos que se combina a prata e o acibeche son o da Quinta Angustia, 
do convento de San Francisco de Santiago, e o da adoración dos Reis, do Museo de 
Pontevedra, realizado no cambio de século. O tema da Paixón repítese no portapaz da cate
dral de Ourense, obra do prateiro valisoletano Ivan, ofrecido en 1515 á catedral polo VI 
conde de Benavente, de quen ostenta as súas armas. 

De gran fermosura son os dous portapaces do primeiro terzo do XVI, con esmaltes 
procedentes de talleres de Daroca. O tema iconográfico preséntase na placa central, poli
cromada con pintura en esmalte, acubillada por arcos flanqueados por contrafortes con 
pináculos e bordeados por un coroamento de !ises. Esta técnica de esmaltado desenvol
veuse na Península ao longo do renacemento, por influencia dos obradoiros lemosinos, e 
no Baixo Aragón -talleres de Zaragoza e Daroca- adquiriu gran desenvolvemento. 
Basicamente as cores empregadas nas figuras son, nas carnacións, o branco-rosáceo 
modelado de gris; nos cabelos, o pardo; e o violeta e o azul, nos panos; as siluetas perfí
lanse con trazas negros. 

O portapaz conservado no mosteiro de San Martiflo Pinario de Santiago presenta a 

Coroación da Virxe como Raífla do Ceo, nunha composición que nos remite a modelos italo
góticos. No da igrexa parroquial de Santiago de Betanzos, dunha calidade algo inferior, figu
ra o santo titular entronizado. 
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Por último, cómpre facer unha referencia aos relicarios que amosan durante o góti
co final un indubidable interese artístico, ainda que o auxe do culto ás reliquias non se vai 
producir ata 1545, logo do Concilio de Trento. 

O relicario da Santa Espifia, conservado na catedral compostelá, é unha obra arago
nesa que aparece nos inventarias catedralicios desde 1426. Presenta, entre dous nós de 
carácter arquitectónico, unha bóla de cristal de rocha da que parten dous brazos; coa forma 
das cruces de "gallos", que sostefien dous anxos portadores dos instrumentos da Paixón. A 
súa tipoloxía responde á dos calvarias, co crucifixo no centro, que deriva en ostensorios 
eucarísticos; este lugar ocúpase aqui coa ampola de cristal que alberga a reliquia. Na peza 
dispófiense os escudos da orde militar de San Xoán de Xerusalén, ou dos Hospitalarios, que 
fundaron en Santiago un hospital. 

Máis cofiecidas son, sen dúbida, as ampolas relicario que lle regalou a raífia Isabel 
. ao santuario do Cebreiro na súa viaxe a Galicia en 1486, segundo retire Frei A. Yepes 17

• Son 
dous fanais de cristal de rocha enforma de columna, con bases e capiteis tamén de cristal, 
e cun colar de perlas de prata sobredourada a modo de collarino. Cada un dos fanais está 
coroado pola figurifia en prata sobredourada dun anxo nu; un porta un cáliz e unha pate
na, o outro, identificando as reliquias que contén cada vaso. No seu interior, as reliquias 
deposítanse sobre uns pratifios soportados por folias de cardo. Ambas as ampolas gárdan
se dentro dunha caixa de prata que reproduce exteriormente a silueta dos receptáculos que 
contén. É lóxico pensar que esta orde de cabaleiros cruzados, historicamente vinculada ao 

. Camifio de Santiago, lle ofrecera a caixa ao santuario. 
Outros destacados relicarios de finais do XV son as Placas de santa Eufemia, da cate

dral de Ourense -ca. 1500-18
, que proceden da urna na que se gardaban as reliquias da 

santa, e a Arqueta de san Xulián da catedral compostelá. Esta última presenta unha estru
tura cuadrangular en forma de templete -cunha ventá aberta en cada unha das súas caras, 
que permite a visión da reliquia- e arbotantes nas esquinas, está coroada cunha cristaría 

·de !ises, e ten unha cuberta piramidal a catro augas rematada cun abrocho. Estas caracte
:rísticas lembran o esquema xa descrito nas custodias-templete. O pé é unha peza barroca 

que substituiu o orixinal a mediados do século XVII. Presenta punzón da cidade de Sevilla 

e do ourive VS. López'9
, de finais do XV 

Esta selección de obras manifesta como, en momentos conflitivos, os ourives galegos 
estiveron atentos ao impulso renovador do humanismo que irrompe en Galicia no tránsito 
entre os séculos XV e XVI desde obradoiros foráneos e incorporárono paulatinamente á súa 

linguaxe estética, pofiéndolle fin ás producións medievais e preparándose para a gran reno

vación que chegará co barroco. 
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Coronación de la Virgen. realizado por Nardón Pénicaud no primeiro 

terzo do século XVI e conservado na Fundación "Santamarina-Temes" 
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19 BAHllAL !GLESIAS, A ., "Arqueta relicario de san Julián", en En o/arde 
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Historia social do movemento irmandino 

Anselmo López Carreira 

xisten probas documentais dabondo para confirmar a conmoción social que se 
viviu en Galicia no segundo lustro dos anos sesenta do século XV, dunha magnitu
de e profundidade certamente inesperadas. Non existe impedimento para catalo

gala, sen esaxerarmos, entre os acontecementos pioneiros da Historia de Europa. 
A _Crónica de Santa María de Íria, redactada no momento culminante do movemen

to irmandiõo, en 1468, dá conta puntual deste feito e da súa extensión: aseg:urando que por 

esas datas "levantouse toda a terra con a Santa Irmandade"'. No preito Tabera-Fonseca, 
substanciado sesenta anos despois, comparecen testemuõas presenciais que confirman ese 
alcance2

, o mesmo que o cronista Vasco da Ponte, cando constata que "se levanto la 
Hermandad [ ... ] derrocaron quantas fortalezas havia en Galicia"3

• Non faltan, por fin, docu
mentos de diversa índole redactados no momento mesmo dos feitos, que se fan eco deles 
ou mesmo recollen incidencias de tipo xudicial, fiscal ou militar. Todos estes datas fan que 
sexa imposible minimizar a amplitude xeográfica e os efectos do levantamento. 

Mais non é menos significativo que precisamente nese segmento cronolóxico -en 
xeral a década dos sesenta, pero especialmente desde 1466- se advirta unha inusual estia
xe na secuencia documental, unha aguda escaseza de documentos privados ou de actas 
municipais e capitulares, en notaria contraste cos períodos anterior e posterior. 

O material citado achega unha primeira aproximación ao · carácter social do 
movemento. A Crónica de Santa María de Íria afirma que "esta foy poria maa vivenda dos 
caballeiros [ ... ]. Et por esta quisa nastro seõor tornar parlo seu poboo". As opinións das tes
temuõas do preito resúmense nas expresadas por dúas delas: asegura unha que "no bio 
andar en la dicha Hermandad ningún caballero, antes dize que los dichos caballeros heran 
contrario della, e que bido andar en la dicha Hermandad mucha gente e vezinos [ ... ] mer
caderes, pescadores, ofiçiales e labradores, e que dellos heran ricos y dellos pobres"4; e a 

outra, que "dezían todos los pueblos 'jbiba el rey!' e murieran los caballeros y clérigos!"5. 

Porén, o que se extrae destes parágrafos é a constatación do carácter antiseõorial da 
Irmandade ou, por expresalo doutra forma, quen se perfila nitidamente é o antagonista: os 
seõores. Isto non admite discusión, e así o acepta a historiografia actual. Conclusión perfec
tamente lóxica desde o momento en que contemplamos o movemento irmandiõo incardi
nado na secuencia de longo prazo da loita a prol da emancipación xurisdicional urbana e, 
por tanto, dirixida contra o seõorío. A este respecto carece de relevancia a discusión acer

ca de se a cidade constituía ou non ela mesma unha especie de seõorío colectivo; de acep
tarmos isto veriámonos forzados a interpretar esa loita como parte dun mero debate 



intersefíorial polo reparto dos espazos 
de poder; mais non se trataba disto, pois 

o triunfo urbano implicaba alteracións 
substantivas das relacións de poder na 

sociedade estamental e, de feito, unha 
variación desta magnitude nunca foi 

admitida pala Monarquia. 

Así pois, a aparente claridade con 

que os textos analizan socialmente polo 
miúdo o movemento irmandifío só bota 

luz sobre o suxeito paciente, mais non 

nos informa suficientemente acerca do 
axente. A enumeración dalgúns dos ofi

cias dos participantes non satisfai o noso 
interese por elucidar cal foi, en concreto, 

o grupo social dirixente; é dicir, aquel 

-ou aqueles- que mantiva a dirección 

política e capitalizou o . "programa" 

irmandifí.o, aínda que tal cousa non se 

enunciase, desde logo, nos termos 

actuais. Estamos en condicións de darlle 

resposta a esta pregunta botando man das fontes documentais, malia seren estas escasas. 

De contentármonos con saber quen participou nas irmandades, comprobariamos a 

súa heteroxeneidade social, pois, segundo os referidos testemufí.os, todo o mundo se ergueu 

en Galicia contra a elite aristocrática. 

Esta simplificación serviu de comodín analítico, ao permitir que as específicas 

coordenadas político-ideolóxicas dos sucesivos momentos historiográficos -limitados á 

consulta desas fontes- negasen a cualificación social das irmandades, e se aceptasen 

como paradigmas traspofí.ibles á propia conxuntura do observador contemporáneo, víti

ma dun involuntario espellismo historicista. 

Murguía6 e Vicetto7
, insertos no enfrontamento en que o liberalismo progresista da 

segunda metade do século XIX procuraba liquidar supervivencias "feudais", valoraron os 

irmandifí.os como loitadores da democracia contra os abusos e privilexios aristocráticos. Tui 

percepción comporta innegables anacronismos -transmitidos ata hoxe mesmo-, mais cóm

pre recofí.ecer que ambos intuíron o protagonismo dos sectores urbanos, o cal constitúe 

unha apreciación acertada. A mesma que, pouco despois, sostén López Ferreiroª. 

Nos anos setenta do século XX, procedente dos ambie_ntes da esquerda e condicio
nada por hipóteses que proclamaban como contradición propia e irresoluble do "sistema 

feudal" a existente entre campesinos desposuídos e sefí.ores propietarios -relegando, claro 

está, o papel da burguesia-, impúxose a esaxeración dos trazas supostamente "populares" 

das irmandades. Xa que se tratara dun movemento antisefí.orial, dábase por suposto o pro

tagonismo dos labregos, interpretación que se acompafí.aba dunha escenografía de asaltos 

a fortalezas por xentes armadas de trebellos agrícolas . Esta lectura afástase da realidade, 

non só porque os asaltos violentos ás fortalezas distasen de ser a norma da revolución -case 
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todas se ocuparon pacificamente, seguro que con "preito e homenaxe", para seren logo 
derrocadas-, senón tamén porque ademais, como era de esperar, as fontes, aínda confir
mando participacións populares masivas, non identifican apenas ningún dirixente de 
e.xtracción campesina. Apartemos, pois, das nosas retinas a visión dun levantamento de 

sufridos labradores, entre outras razóns porque os do século XV non debían selo tanto como 
os de períodos posteriores. 

Nas antípodas, unha interpretación moi clásica, baseada sen dúbida na consulta 

exclusiva das fontes cronísticas, de produción aristocrática, insiste na dirección fidalga da 
Irmandade, ao citárense só os nomes propios dos conecidos Diego de Lemos, Afonso de 
Lanzós e Pedro Osorio. Isto conducía a entender o movemento como un axuste de contas 
interno á propia nobreza, con motivacións persoais, que sorprendentemente terían arrastra

do as masas populares a unha descomunal mobilización contra os seus "senores naturais'', 
quebrando as fidelidades feudais. 

Mais en canto nos asomemos á documentación notarial, eses certamente escasos 
-apenas corenta- instrumentos que recollen acordos capitulares, disposicións económicas 
ou militares, reclamacións e subseguintes actuacións xudiciais da Irmandade como tribu
nal, e algunha outra de índole diferente, coneceremos de primeira man os verdadeiros acto
res e protagonistas do movemento, non sen certas sorpresas. 

A primeira é comprobar que entre os principais non se contan os labregos· e que as 
súas expectativas non se viron satisfeitas. Sen desbotarmos a obviedade de que eles engro
sarían en elevada proporción as fileiras das irmandades, os documentos non identifican diri

xentes desa extracción. Por outra parte, temos noticia dun par de preitos suscitados pala 
resistencia a pagarlles certos dereitos aos mosteiros de Sobrado9 e de Oseira10

, sentencian
do en ambos os casos a Irmandade -na súa función de tribunal- contra as pretensións cam
pesinas. Nada permite suponer que se tivese alterado a percepción das rendas agrarias nin 
outro tipo de cargas económicas. 

En cambio, o papel da burguesía urbana emerxe inconfundible, tanto de forma colec
tiva como con nomes e apelidos. Isto non é sorprendente, unha vez incluído o movemento 
irmandino no contexto dos movementos urbanos, e non no das protestas campesinas. Xa do 
mesmo preito se extrae un repertorio de dirixentes, individualizados palas testemunas entre 
unha masa anónima -que con seguridade estaría en boa proporción integrada por labregos, 
polo menos nas zonas rurais-, e practicamente todos eles pertencen aos devanditos secto
res urbanos, desde artesáns modestos ata profesionais acomodados ou fidalgos . Calquera 
indicio de dúbida se disipa grazas á documentación coetánea. 

Antes de seguir adiante convén aclarar, aínda que sexa con brevidade, o sentido do 
termo "burguesía" aplicado ao período baixomedieval. Certamente non pode coincidir co 

actual, pois os sectores pertencentes á vecinanza urbana estaban compostos por artesáns e 
comerciantes modestos, mais tamén por unha elite de artesáns e mercadores ricos, fidal
gos e incluso parte do clero -non adieto aos bispos-, todos eles intimamente relacionados 
entre si por lazos familiares, económicos -negocios comúns, por exemplo- e políticos 
-compartindo as maxistraturas municipais . 

Nesta elite urbana contamos o clero capitular, pois nos consta a súa relación estreita 
con outros elementos burgueses, e a notaria controversia que mantinan cos respectivos bis

pos, dous polos do poder catedralicio en competencia. As actas dos cabidos catedralicios de 
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Tui, Santiago e Ourense demostran a implicación directa dos cóengos nas irmandades, ás 
que prestan soporte económico e ás que envían deputados. En Ourense o Cabido chegou a 
elixir para o posto episcopal a un dos seus membros, o cóengo Xoán González de Deza, que 
se movía nos círculos dos dirixentes municipais e irmandifíos, e militaba a favor de Henrique 
IV; mantiva a prelatura exclusivamente durante o tempo que a Irmandade gobernou a cida
de, para ser logo -a finais de 1469- desposuído e mesmo proscrito na historia da Igrexa. 

A documentación ourensá proporciónanos tamén abondosos datos acerca de dous 
personaxes, Pedro López da Barreira e Nufío de Ousende. Malia o relevo concedido polos 
textos posteriores aos tres cofíecidos cabaleiros, con certeza son estes dous cidadáns os que 
ocupan os cargos máis elevados da Irmandade documentalmente certificados. O primeiro 
exercera o oficio de xuíz no Concello entre 1465 e 14 70, e desde 1469 era r_exedor, cargo 
vitalício que seguía ocupando en 1484; ademais fora tenente das fortalezas episcopais en 
nome da cidade desde 1455; durante o período irmandifío titúlase nin máis nin menos que 
Executor Maior da Irmandade na cidade e bispado de Ourense. O segundo ocupara varias 
veces o influínte cargo de procurador do Concello na segunda metade dos anos cincuenta, 

e foi Alcaide Maior da Irmandade na mesma circunscrición que o anterior. Ambos eran 
fidalgos -escudeiros-, pero urbanos e relacionados co mundo dos negocios -por exemplo, 

o xenro de Nufío de Ousende era mercador e tamén rexedor-. E ambos conservarán unha 
posición relevante na cidade tras a restauración sefíorial, dato de sumo interese á hora de 
calibrar o alcance das medidas represivas adaptadas pola aristocracia triunfante, tradicio
nalmente consideradas suaves, como de feito debeu ser. 

O que podería conducir a un inicial paradoxo é a observación da actitude da nobre
za condal a partir desta mesma documentación. A clásica disección social das irmandades 
concluía algo que, en resumidas contas, é irrefutable: o movemento dirixiuse contra o 



sefiorío, recofiecéndose o aserto do preito de que non había nas fileiras revolucionarias 
"ningún caballero". Os nobres eran os antagonistas por definición. Porén, sen contradicir
mos isto, temos aquí unha boa ocasión para lembrar que os procesos históricos distan de 
ser esquemáticos. 

Un documento datado en Muxía o 13 de setembro de 146711 introduce un dato apa
rentemente contraditorio co esquema, cando revela que "o sefior Alvaro Peres de Moscoso 

[ ... ) he yrmaao com a Santa Hermandade enna çibdade de Santiago"; noticia concisa que se 
deixa caer entre as lifias do longo texto sen maior intención. 

Máis explícita é a carta remitida o 21 de febreiro do mesmo ano á irmandade de 
Ourense desde Monterrei por Tureixa de Zúfiiga 12

, condesa de Santa Marta, na que afirma 
estar afiliada á irmandade'3

, así como Sancho de Ulloa'4. O seu caso particular explícase en 
parte polo feito de ser o seu filio, Bernardino Sarmento, Adiantado Maior do Reino de 
Galicia -en nome de m~nrique IV-, o cal parecería obrigalos a militar no seu campo. Pero 
os documentos máis categóricos neste sentido son os dous que recollen con detalle o proce

so de adhesión de Álvaro de Soutomaior á Irmandade, mellor dito, ás irmandades, pois se 
integra primeiro nas locais de Tui, Baiona e Pontevedra'5

, e a continuación nas de Ourense 
e O Ribeiro' 6

; jninguén máis irmandifio ca el! 

A inequívoca confirmación documental da afiliación condal reforza a información 
segundo a cal nun principio houbera nobres comprometidos, que desertarían despois, ao 
comprobaren, temerosos, o verdadeiro alcance social da Irmandade. Ou mesmo a opinión 
de que fora irmandifio nada menos que Pardo de Cela, malia esa cofiecida recomendación 
represiva de que "ynchiese los carballos de los dichos vasallos" feita ao conde de Lemos de 
que o acusa unha testemufia do preito17

• (..Como explicar isto? Desbotemos, por anacrónica, 
a percepción da Irmandade como unha organización revolucionaria socialmente monolíti
ca. A demanda en favor da constitución de irmandades, cursada en 1465 a Henrique IV 
polo Concello ourensán'ª, fai fincapé no cometido tradicional encomendado a este tipo de 
organizacións, intermitentemente existentes en Galicia desde principias do século XII: 
defensa da paz pública e servizo ao rei. En íntima sincronía cos concellos, as irmandades 
asumían funcións policiais e xudiciais, representando a xurisdición monárquica. 

Desde 1465 Henrique IV afrontaba a sublevación da aristocracia, empenada en subs
tituílo polo seu medio irmán, o infante Afonso -irmán, á súa vez, de Isabel-, máis acaído aos 
intereses feudais. O rei, en consecuencia -e nunha situación militar precaria-, autorizaba 
-como repiten as testemufias do preito- á formación de irmandades, que en Galicia se con
verteron no seu máis sólido soporte na guerra. Este mesmo feito incluía un chamamento xeral 
para a afiliación· á Irmandade, comprendendo aos propios nobres, so pena de seren conside
rados hostís aqueles que non o fixesen, situándose con ese desacato no bando adversaria. 

Diferentes motivos decidiron a adhesión dos devanditos personaxes, consonte os 
particulares condicionamentos de cada un. 

En primeiro lugar, a potente mobilización "popular" inducida pola Irmandade gale
ga recomendaríalles por si soa aos nobres unha actuación prudente, máis que a observada 
en Castela, onde o bando antihenriquefio foi compacto, non tivo semellante contrapeso e se 
comportou soberbiamente. Malia non dispofiermos do documento, a Irmandade galega 
debeu emitir un chamamento xeral á nobreza, reclamando a súa adhesión e a entrega das 
fortalezas, co pretexto de pofielas, baixo o seu control, ao servizo do rei. Aqueles que se 
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negaran, significábanse automatica
mente como contrarias ao rei lexíti
mo, é dicir, rebeldes e traidores ao 
seu sefJ.or. Quizais moitas non se atre
veran a exteriorizar unha posición 
tan explícita e optasen po'lo acata
mento ficticio, esquivando o abalo 
revolucionaria. Este debeu ser, por 
exemplo, o motivo que impulsou o 
exceso de ceio na afiliación de Álvaro 
de Soutomaior. 

A observancia dos vínculos de 
fidelidade -vixentes para todos os 
sefJ.ores, pois mantifJ.an o seu sefJ.orío 
por teórica concesión rexia- sería máis 
perentoria para os condes de Santa 

Marta, en virtude do seu cargo de 
Adiantados, delegación máis patente 
que nos demais casos, por máis que o 
título fose xa simbólico. Sumémoslle a 
isto as súas ambicións no ámbito 
ourensán, onde tropezaban cos condes 
de Lemos e de Benavente e, natural
mente, co bispo, o que os inclinaría a 
sacar o mellor beneficio da conxuntu
ra, aproveitando a súa relación co rei. 
Unhas e outras razóns axudan a enten
der a inicial militancia irmandifJ.a dos 
·Sarmento que ostentosamente· esgri
me Tureixa de ZúfJ.iga, ainda que o seu 
íntimo alifJ.amento no bando sefJ.orial 
non ofreza dúbidas, e en función disto 
se comportarán posteriormente. 

Advertimos unha situación 
semellante no mariscal Pardo de 
Cela. Interpretáronse como contradi

torios os testemufJ.os que o consideraban partidario das irmandades19 e, logo, cruel repre

sar delas. Con todo, a súa eventual adscrición proirmandifJ.a non carece de explicación 

coherente. Pardo de Cela era alcalde de Viveiro polo rei en 14642º, ratificado polo Concello 
en 146521

, e opúfJ.ase ás pretensións sefJ.oriais sobre a vila de Xoán de Viveiro, inimigo de 
Henrique IV, polo que este premiou os seus servizos en 146622

• Atopábase, polo tanto, nas 
mesmas coordenadas políticas das irmandades. Co apoio de todo o dito é tóxico supofJ.er a 

súa participación no movemento, no contexto amplo da conflitividade social e política, co 
matizado entusiasmo propio dos seus intereses sefJ.oriais. De todas formas cómpre non 



1 

\ 
perder de vista que\ a súa belixerancia represiva no remate da Irmandade dedúcese dun 
único testemufio recollido no preito, argumento moí circunstancial e non dabondo consis
tente. En cambio si que_ é incontrover~ible o posterior afianzamento do seu rival local, o 
devandito cabaleiro Xoán de Viveiro, en detrimento seu, así como o continuado conflito de 
Pardo de Cela con e!, co clero mindoniense, e cos Reis Católicos, valedores de ambos, ata 
a conclusión dramática da súa morte. O apoio do mariscai á causa de Henrique IV non con
tradiria o posterior choque con ela, cando esta deixou claro o seu obxectivo antisefiorial. 

Seguramente esta actitude oscilante fose compartida polos demais sefiores que nos 
inícios do movemento ostentaron actitudes proirmandifias. Achegarianse á Irmandade 
movidos polas súas particulares circunstancias, e poríanse contra ela cando se sentiron 
ameazados, sobre todo cando o fracaso de Henrique IV se fixo evidente a partir de setem
bro de 1468 -avinza dos "Toros de Guisindo" coa aristocracia-, explicando ese cambio de 
actitude que recolle Garcia de Salazar23

, cando viron -segundo el interpreta- as "demasia
das crueldades" dos populares. 

En conclusión, na súa dimensión social, o movemento irmandiflo obedecia, priorita
riamente, os interes~s económicos e políticos da emerxente burguesia urbana, que neses 
momentos atravesaba unha conxuntura de dificultades, e subsidiariamente os dalgúns 
membros da nobreza, vinculados aos plans de concentración antisefiorial do poder impul
sados pola Monarquia, e enfrontados localmente a outros sefiores, particularmente aos bis
pos, que no conflito se colocaban contra Henrique IV 
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Por iso, a derrota irmandifia ante o vitorioso retorno, en 1469, da aristocracia exilia
da tivo graves repercusións na futura configuración política do reino, malia non rematar 
cunha represión persoal forte, pois a guerra civil en que se contextualiza o movemento 
galego comportaba un pacto segundo o cal a aristocracia rebelde prestáballe un recofiece
mento condicionado a Henrique IV e, por tanto, un trato benévolo para os defensores da 
súa lexitimidade, entre os que estaban, en primeira lifia, as irmandades. 

Estas consecuencias pódense resumir no fracaso político da burguesía galega e, 
daquela, do secular movemento urbano. A mingua do protagonismo que anteriormente 
mantivera nos concellos ten a súa correspondencia económica, pois a carencia de instru
mentos institucionais vaille impedir remontar a crise e recuperar a vitalidade de que goza
ra a mediados da centuria. O marasmo da artesanía téxtil urbana ou das exportacións de 
vifio e peixe son indicadores do remate da fase de expansión burguesa da Baixa Idade 
Media galega. 

Contrastando con iso, os inicias do proceso de ruralización propia do Antigo Réxime 
arrancan dese momento. A intensificación dos contratos forais agrarios favorécelle á fidal
guía, que ademais se introduce solidamente nos gabemos municipais e marca a tónica da 
vida urbana. Con todo, móvese condicionada pola súa posición económica intermediaria, 
foreira de bens eclesiásticos, que á súa vez lles subafora aos campesifios. Así, a Igrexa é o 
maior beneficiaria da nova orde de cousas. Os bispos, en concreto, recuperan os sefioríos 
urbanos sen atrancas dos concellos. 

En canto á nobreza condal, é certo que sae vitoriosa e que incluso é a ela a quen lle 
corresponde o mérito militar -en especial ao conde Pedro Álvarez de Soutomaior-, pero en 
cambio, tanto a recente mala experiencia -que puxo en evidencia, coa súa fuxida, unha 
escasa capacidade combativa-, como a recrudescencia das súas violentas discrepancias 
internas, deixárona malparada, incapacitada para afrontar con éxito o reto que supufia a 
introdución do Estado Moderno dos Reis Católicos, no que resultará practicamente liquida
da, véndose forzada a aceptar -logo de moita tempo de litixio- a hexemonía eclesiástica 
característica da Galicia do Antigo Réxime. 
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O que sabemos dos irmandifios 

Carlos Barros Guimeráns 

iniciativa da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo de organizar unha exposición sobre 

os irmandifí.os, a peregrinación e a Galicia do século XV é una excelente ocasión 
para facer reconto de vinte anos de investigacións irmandifí.as, principiadas coa 

publicación, en 1986, de Mentalidade xusticieira dos irmandif10s (tese de licenciatura), 

seguida, en 1998, de Mentalidade e revolta na Galicia irmandifla: favorables e contrarias 

(tese de doutora'mento) . 

O cambio de enfoque metodolóxico cara a unha historia mixta, global, de mentali

dades e de sociedade, en diálogo interdisciplinario coa antropoloxía e a psicoloxía social, 

permitiunos aproveitar as 204 declaracións verbais do preito Tubera-Fonseca -1526-1527, 

publicado por don Ángel Rodríguez González en 1984-, nunha especie de historia oral 

medieval e moderna que fixo posible cofí.ecer a rica mentalidade dos irmandifí.os, os seus 

descendentes e os seus contrarias populares; enfoque imprescindible para avaliar mellor a 

información factual das testemufí.as e os poucos documentos contemporáneos dispofí.ibles, 

recompilados en boa parte por Anselmo López Carreira (1991) e ampliados (aprobación de 

Henrique IV) por Eduardo Pardo de Guevara (1993). 

A volta do suxeito social e da recuperación da memoria histórica que estamos a vivir 

anímanos, así mesmo, a esbozar esta breve guía, seri notas nin bibliografias -para máis infor

mación pódese consultar a páxina www.cbarros.com-, sobre o que sabemos da revolta 

irmandifí.a, anotando criticamente o que nos ensinaron mal palas deficiencias documentais 

ou historiográficas da época en que Benito Vicetto e Manuel Murguía descubriron o feito 

irmandifí.o, así como a súa relevancia para unha historia de Galicia que lles cumpriu fundar. 

Nome 

A denominación irmandifí.os ten as súas orixes !iterarias e historiográficas no galeguismo de 

princípios do século XX, que traduciu "hermandinos" por "irmandifí.os", cunhas connotacións 

de proximidade e afectivas que non ten en castelán. A documentación coetánea e a tradición 

favorable ulterior identifícaos máis ben pala institución, "Santa Irmandade do Reino de 

Galicia", e describe os seus componentes xeralmente como "pueblos y gente común", e nal

gún caso con palabras como "hermanos". Benito Vicetto chamounos "los hermanos de 

Galicia" na novela Los Hidalgos de Monforte (1856), de onde saíu con toda probabilidade o 

nome das Irmandades da Fala (1916). Na tradición contraria nobiliaria os vasalos rebeldes 



son descualificados como "villanos", "gente vil", "chus
ma"; moi por debaixo da sutileza do imaxinario retran
queiro dalgúns contrarias populares. 

Precedentes 

A gran revolta de 1467 non caeu do ceo, aínda que 
moitas o pensaban naquel momento, nin foi produto 
dunha "conspiración secreta"; veu precedida de múlti
ples ensaios parciais, por zonas e localidades, especial
mente intensos a partir da "primeira irmandade que 
derrocou fortalezas", en 1451, nas rias de Pontevedra e 
Arousa. Antes diso existiu, como é sabido pala historio
grafia galeguista, a irmandade de 1431 -Roi Xordo
nas terras dos Andrade, e ulteriormente, no reinado de 
Henrique rv; as irmandades da Corufia-Betanzos, coa a 
súa continuación legal nas irmandades de Santiago, 
Muros e Noia de 1458, en alianza cos cabaleiros da 
Terra de Santiago. Destes movementos armados baixo 
a forma institucional de irmandades, os máis semellan
tes ao levantamento xeral de 1467 foron os dous pri
meiros. De modo que estamos a propoõer variar a 
secuencia tradicional dunha primeira (1431) e unha 
segunda irmandade (1467) por outra tripartita: primei
ra, en 1431, segunda, en 1451, e terceira, en 1467. 
Entre unhas e outras desenvolvéronse importantes 
revoltas antiseõoriais urbanas: Allariz (ca. 1446-1448), 
Viveiro (ca. 1454), Ourense (1455), Lugo (1457). E unha 

manchea de conflitos entre campesiõos e seõores na maioritaria Galicia rural. Revoltas e 
conflitos reflexo dunha crise xeral do feudalismo (post-1348), agravada no caso de Galicia por 
unha violenta e cobizosa nobreza trastamarista (post-1369) que, ao longo do século XV, lle 
impón unha nova servidume á xente común, agride a burgueses, nobres pequenos e media
nos, eclesiásticos e oficiais reais, e se enfronta ao cabo con Galicia, a Igrexa e o Estado. 

Mentalidade 

O sentimento acumulado de agravio trócase en insurrección xusticieira na primavera de 
1467 contra os males e danos que os pobos e a xente común recibían desde as fortalezas 
-refuxios de malfeitores- dos seõores, cabaleiros e prelados, dicían as testemuõas do preito 
Tubera-Fonseca e confirman as fontes contemporáneas. A ira contra as fortalezas levounos 
de cedo a derrubar canto castelo e torre había en Galicia, "menos o castelo de Pambre". Con 

todo, os determinantes compoõentes emotivos, imaxinarios e inconscientes da mentalidade 

Vista do Monte Lobeira, 
Vilaga rcía de Arousa · 
(Pontevedra) 
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irmandifía de revolta non deberían inducirnos ao engano; non foron menos poderosas as 
segundas intencións presentes no segmento máis racional da acción colectiva, particular
mente na elite dirixente urbana e rural: referímonos ao calculo que supón, e supuxo, para o 
futuro do poder sefíorial, terminar de raíz co sistema de fortalezas construído entre os sécu
los X e XV; á tendencia xeneralizada a crebar a relación de vasalaxe, e a non pagar as ren
das do sefíor, salvo foros; ao aproveitamento do baleiro de poder xerado pola guerra civil en 
Castela, entre Henrique IV e o príncipe Afonso, para erguer un novo poder e acadar lexiti

midade política; á résolución colectiva de non vingarse nos sefiores derrotados e fuxidos, 
algúns deles escondidos en mosteiros e casas de (ex) vasalos; ao respecto polas ermidas que 
había no interior de fortalezas derrubadas, como as torres do Oeste. Decisións conscientes, 
ainda que impostas -ou suxeridas- a cada paso pola puxante espontaneidade popular, que 
lle proporcionaron unha orientación social e política en positivo ao radicalismo da revolta. 

Guerra e paz 

É un grave contrasentido empregar o termo decimonónico de "guerras irmandifías" para 
designar as revoltas -antes dúas, agora tres- que "a voz de irmandade" derrocaron forta
lezas. Porque, fóra dos enfrontamentos militares, a violencia social dos irmandifios concen
trouse nas pedras, e os rebeldes procuraron actuar coherentemente -está probado que así 
o sentían en 1467- cos resortes mentais de paz, seguridade e xustiza que explicaron e xus
tificaron tanto a formación da irmandade como a insurrección contra as fortalezas. As "her
mandades" constituíanse para garantir a orde pública en tempos de anarquia. A orixinali
dade histórica da irmandade galega do 67 está na convicción colectiva de que a desorde 
vifía dos sefíores, impugnados no seu conxunto como malfeitores, o que transforma a insti
tución delegada da irmandade nunha ferramenta para a demolición dos seus refuxios for
tificados. Na mentalidade da época distinguíase nitidamente o "tempo da irmandade" do 

"tempo de guerra". Cadrando fontes de orientación diversa podemos dicir que o bienio 
irmandifío, 1467-1469, foi un período exemplar de paz, perturbado ao final polo retorno 
dos sefíores coas súas guerras intestinas. 

Milicias 

Os irmandifíos formaron exércitos de milicianos de ámbito rexional, unindo localidades e 
bisbarras, que se xuntaban para acometer asedios ou batallas grandes, implicando ou ten
tando implicar nalgunha ocasión o conxunto de Galicia. Temos probas de que a mobilización 
foi xeral na cidade e no campo -perdéronse colleitas-, polo menos entre a xente común. 
Todo o mundo tifía armas nas casas e experiencia militar nos exércitos feudais; é erróneo 
por conseguinte representar os irmandifios enfrontándose aos seus inimigos cabaleiros con 
útiles agrícolas: fouces, gadafías, sachas e forcas. A infantería -moita- e a cabalería 
-pouca- das milicias irmandifías usaban as mesmas defensas persoais que os exércitos 
sefioriais: lanzas, escudos, espadas, dagas, béstas e frechas, cascos, cotas de malla e algun
has armaduras cabaleirescas. Nas vilas había mestres armeiros que as facían, aínda que 
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tamén se importaban -e exportaban- armas brancas por mar, que logo se vendían polo 

miúdo, sobre todo aos barbeiros. Ainda que os xefes militares irmandiflos eran na súa 
maioria cabaleiros -había con todo algún labrador, burgués, letrado-, os seus exércitos 
non tinan o mesmo grao de xerarquía, interna e externa, cós senoriais. Todos os capitáns 

irmandinos estaban subordinados á xunta do reino, incluso aos alcaides de cada xurisdi
ción no caso da insurrección antifortalezas. Non está documentado o emprego irmandiflo 
de barcos, trabucos ou pólvora. O dominio inicial das terras que arrodeaban os castelos 
fixo innecesaria a guerra naval, documentada na Rias Baixas. Non desbotamos de todo que 
se empregasen trabucos -catapultas- e bombardas -canóns activados con pólvora e balas 

Estado 

de pedra- para asaltar as fortalezas, xa que as viflan usando os 
senores nas súas guerras na Galicia do século XV. 

lgrexa 

Ainda que no substancial a revolución irmandina era unha loita de 
vasalos contra seflores, como din as fontes favorables e -ainda máis

as contrarias, chocaralles a moitas lectores que os irmandinos tive

sen tanto apoio da Igrexa galega e da monarquia de Castela. Cómpre 

relembrar que as primeiras vítimas da rapacidade dos novos senores 
da nosa crepuscular Idade Media foron os mosteiros e as catedrais, 
cuxo patrimonio e senoríos tiflan ocupados ou encomendados en 

1467. O primeiro que fixo a Santa Irmandade foi devolverlle á Igrexa 
moitas dos bens usurpados pala nobreza laica. Os cabidos catedrali

cios participaron moi activamente na irmandade con cartas, xuran
do os seus capítulos, derrocando fortalezas, chegando a estar direc

tamente representados nas xuntas do reino. O cura Roi Vázquez 

amosou, na Crónica de Santa María de Iria, que o apelativo "santa" 
non era gratuito, e escribiu, en 1468, que Deus castigara coa Santa 
Irmandade os cabaleiros polos seus pecados. O único prelado belixe
rante cos irmandinos, o arcebispo Fonseca, cambiou de bando antes 

de terminar o reaccionario ano de 1469. 

A debilidade do Estado medieval levou o rei, en toda Europa e con frecuencia, a sustentarse 
nas cidades e nas vilas para refrear a nobreza feudal, soberana por definición nos seus pro
pios estados, contradición que se agudiza a finais da Idade Media e favorece as grandes con

cesións ao terceiro estado. A punto de perder a Coroa pala rebelión da nobreza, Henrique 

IV permitiu ao cabo a extensión da irmandade ao Reino de Galicia, demandada palas cida

des que lle eran leais á súa persoa, e asinou unha capital carta, o 3 de xullo de 1467, na 

que aprobaba e legalizaba os derrocamentos dos meses anteriores -feitos sen permiso 
real-, e lles pedia ás fortalezas asediadas que se renderan á Santa Irmandade, non sen 
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antes tentar repetidamente -sen éxito 
algún- que esta respectase os castelos 
dos seus amigos nobres. En contrapartida, 
o reino irmandifJ.o de Galicia mantívose do 
seu lado, contribuíndo á derrota final, en 
1468, do príncipe Afonso e da levantadiza 
nobreza de Castela. A exemplaridade da 
acción irmandifJ.a no tocante á administra
ción da xustiza, seguridade nos camifJ.os e 
anulación da guerra dos cabaleiros 
-suprimindo os seus castelo.s e exércitos
servirá de referencia para a implantación 
dunha xustiza pública no Reino de Galicia, 
a partir de 1480, e tamén no conxunto da 
Coroa de León e Castela. 

O principio 

Haber houbo dous comezos, cun xiro 
radical no medio de mentalidade e 
obxectivos: constitución da irmandade e 
asalto ás fortalezas . Formada a "herman
dad general" de Castela, León, Galicia ... 
a finais de 1464, hai constancia desde 

1465 de demandas das cidades a 
Henrique IV que lle urxen a formar unha 
específica para Galicia, así como tentati
vas organizativas que xeraron grandes 
temores na clase sefiorial. En febreiro de 

1467 convócase por fin a Xunta de Melide, punto de partida da existencia da Santa 
Irmandade do Reino de Galicia, onde participan tamén os cabaleiros: acórdase que han dei
xar axifia todas as fortalezas -nifios de malfeitores- en mans da irmandade; uns aceptan e 
outros non. Os meses de marzo e abril son dunha grande actividade constituínte, centrada 
na elección en asembleas de alcaides -os cargos irmandifios máis importantes- con "varas 
dejustiçia", deputados para asistir ás Xuntas, cuadrilleiros para organizar as milicias ... Estas 
asembleas foron presididas nas grandes vilas como Santiago -Santa Susana- por represen
tantes -corrixidores- de Henrique IV, que lían a primeira carta de El-Rei na que se ordena
ba constituir irmandades no Reino de Galicia. Ata aquí nada distingue a irmandade galega 
das "hermandades" de Castela, León, Asturias, Andalucía, etc. O 25 de abril de 1467 -que 
estamos a propofier como Dia da Galicia irmandifia- temos noticia do derrocamento da pri
meira fortaleza -Castelo Ramiro, preto de Ourense-, coa resistencia dunha parte da direc

ción local irmandifia, pois tal cousa non fora acordada na Xunta de Melide. Non hai dúbida 
do carácter incontrolado do salto cualitativo que significa a insurrección da xente común 



contra as fortalezas, co apoio dos dirixentes propios ou afins, que rememoran e imitan as 
revoltas e irmandades anteriores máis efectivas. Nesta segunda e decisiva fase da revolta 
irmandina non se fixeron distincións entre fortalezas entregadas e resistentes, amigos ou 
inimigos da irmandade ou de EI-Rei, nin sequera excluíron do vendaval antifortaleza, que 
abrangue axina a toda Galicia, aos propios cabaleiros que facían de capitáns na irmandade. 
Debido a que as cidades eran favorables á irmandade, esta respectou as súas murallas 
-salvo Monforte, onde resistiu xente do conde de Lemos-, igual que respectaron as igrexas 

e catedrais, moitas verdadeiras fortalezas . A carta real do 3 de xullo de 1467 contribuíu 
abondo a rematar coas fortalezas que aínda resistían, excepto Tui, onde ficou ata agosto de 
1468, illado e asediado, Álvaro de Soutomaior. 

Protagonistas 

Na revolta irmandina contra os senores das fortalezas participaron xentes de todas as da
ses, ardes e grupos sociais, a "sociedade civil" no seu conxunto; se ben, Ióxica e cuantitati
vamente a maioría dos irmandinos foron campesinos, . pescadores e artesáns. Entre os 150 
cargos da Santa Irmandade que temos localizados, dáse tamén esa composición maiorita
ria de xente traballadora, o que vén ratificar a citada caracterización unânime que fan as 
variadas fontes do levantamento, segundo as cales este foi protagonizado polos "pobos e a 
xente común" -"villanos", segundo a tradición nobiliaria máis ruín-. Con todo, o protago

nismo irmandino foi coral, cada clase ou sector desempenou un papel específico segundo a 
súa función na rebelión, de maior ou menor alcance conforme o momento; ademais, todos 
participaron na dirección e xuntanzas da súa irmandade local, comarca!, diocesana ... A 
minoritaria burguesía urbana -mercadores, mareantes, escribáns, fidalgos urbanos e cóen
gos-, vítima tamén dos agravios senoriais e de consideración "villana" para a oligarquia feu
dal, levou a dirección política, antes e durante a formación de irmandades, e mais a relación 
coa corte; tarefas probablemente compartidas cos grandes dirixentes rurais nas asemblea
rias xuntas de Galicia. Á maioritaria xente da terra, dos gremios e do mar correspondeulles 
o protagonismo social e, polo tanto, o maior mérito histórico, ao seren os "miúdos" os que 
acorden desde embaixo, coa forza da masa, a decisoria insurrección de abril contra as for
talezas, o arrasamento total destas e a tendencia xeneralizada a "non pagar" rendas nin a 

cumprir cos servizos feudais, comezando palas obrigas militares. 
Os cabaleiros irmandinos -Alonso de Lanzós, Pedro Osorio, Diego de Lemos, Lopo 

Marino de Lobeira ... , ata 14 fidalgos con mando en tropa temos documentados- cumpriron 
unha sinalada función militar como capitáns da Santa Irmandade nas diferentes zonas, e 

desempenaron o seu maior rol nas batallas finais: os asaltos ás ~ortalezas estiveron máis ben 
dirixidos e presididos polos alcaides -xustizas maiores-. Con todo, o líder irmandino máis 
popular, Joan Branco, notaria de Betanzos, consta como capitán xeral da irmandade, elixido 

nunha xunta de Galicia, mentres que outros capitáns eran como xa dixemos labradores 
-Bartolo de Freiría, na cunca do Ulla-, cambiadores -Joan Domínguez e Pedro Arousa, en 
Santiago- ou monxes-soldados -Sueiro de Noguerol, comendador hospitalario de 
Portomarín-. A función providencialista e milenarista da Igrexa témola ben representada 
polo cura de aldea xa citado, Roi Vázquez, máis que polos cabidos insertos na irmandade a 
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través do seu papel secular como elite urbana. Foi así mesmo primordial o papel institucional 

e legalizador dos oficiais que tiõan nun sentido estrito "varas del rey", que representaban nas 

reunións e asembleas irmandiõas, tanto no período constituinte como -algúns deles- na fase 

insurreccional, ademais de actuar paralelamente na mesma dirección coo eficacia na Corte 

como escribáns e asesores de Henrique IV; o rriellor exemplo: Fernando dei Pulgar. 

Gran revolta, revolución 

Diferenciamos un conflito dunha revolta social conforme houbese (revolta) ou non (conflito) 

violencia e utilización de armas por parte dos seus protagonistas. A maior parte das revol

tas medievais soo de carácter local, como todas as que houbo no Reino de Galicia na devan

dita época ata o levantamento xeral de 1467. O que as cidades lle piden clara e insistente

mente a Henrique IV, desde a formación da "hermandad general" de Castela que integra 
formalmente o reino de Galicia, é a constitución dunha específica "Santa Irmandade do 

Reino de Galicia". Esta inédita dimensión galega xunto coa radicalidade da fase iniciada o 

25 de abril de 1467, en termos de masividade, nova mentalidade e feitos consumados, xus

tifica en rigor a conveniencia de definir a revolta irmandiõa como unha "revolución". 

Escribimos a miúdo "gran revolta" -para diferenciala das anteriores e as posteriores- como 

sinónimo da cualificación de "revolución", se cadra máis correcta; non houbo outra revolta 

na historia de Galicia merecente dese nome. Thmén no contexto do horizonte histórico do 

seu tempo, habería que reconsiderar a revolta dos irmandiõos como unha revolución social, 

(,en que lugar de Europa chegou tan lonxe unha revolta popular nacional en obxectivos e 

resultados? O problema que temos é que empregar o concepto de "revolución" no século 

XV dá lugar a malentendidos, esixe unha explicación adicional previa, que pode ser com

partida ou non, segundo o que se queira ou interese entender por "revolución". En termos 



historiográficos, enténdense tradicionalmente a "revolución" como un fenómeno estrita

mente moderno que remite ás "revolucións burguesas" dos séculos XVII e XVIII, en 

Inglaterra, Estados Unidos e sobre todo Francia (1789), ou ás "revolucións proletarias" ini

ciadas en 191 7 na Rusia tsarista, vinculadas, respectivamente, coas transicións históricas 

do feudalismo -moderno- ao capitalismo, e deste ao socialismo -realmente existente-. A 

revolución irmandifía de Galicia encádrase, en troques, na transición do feudalismo 

-medieval- ao réxime social do Antigo Réxime, entre os séculos XV e XVI, da Idade Media 

á Idade Moderna, que moitas ainda cren -erroneamente, no noso sentir- que soamente lle 

"afectou" á superestrutura cultural e política. 

X unta 

Un feito estrafíamente descofíecido ou ignorado da historia institucional de Galicia é o das 
orixes medievais e irmandifías da actual Xunta. Historicamente, igual que en Asturias coa 

"Junta dei Principado" ou no País Vasco coas "Juntas Generales" -réxime foral provincial-, 

a primeira "Junta· General deste Reyno de Galizia" -dise nun documento ourensán- xurdiu 

das "hermandades" da época dourada do rei Henrique IV O que distingue a xunta galega 

é que, por mor da revolución mental, social e política que acompafía o seu nacemento e pro

longa a súa duración, foi alén dunha simple coordinación de irmandades territoriais: 

"Regían y gobernaban e! Reino'', dise na tradición oral. En efecto, a Xunta das irmandades 

galegas asume entre 1.467 e 1469, destronados os sefíores, as atribucións típicas do poder 
na Idade Media: xustiza, exército e facenda . Poderíase dicir tamén que as xuntas irmandi

fías asumían, ao mesmo tempo, os poderes executivo, lexislativo e xudicial. Sempre en 

nome do rei, naturalmente. Xuntábanse nelas os alcaides e deputados das irmandades das 

"ciudades, villas y lugares" do reino; tamén notarias, cuadrilleiros e procuradores -a miúdo 

Bombarda trabuqueira, 
1450. Colecc ión da 
Artill ería, Museo dei 
Ejército, Madrid 
(ca t. nº 108) 
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con mandatos concretos-, ademais de capitáns -supofiemos- e seguramente non poucos 

participantes sen cargos. No preito Tu.bera-Fonseca dise que se reuniran na Xunta de 
Santiago "mas de cuarenta baras de hermandad", o que nos dá unha idea do número de 
xurisdicións irmandifias representadas. Houbo cinco xuntas durante o período irmandifio, 
sempre na primavera: Melide (marzo, 1467), Betanzos (xufio, 1467), Santiago de 
Compostela (sen data cofiecida), Lugo (marzo-abril, 1468) e Ourense (maio, 1469). Deixan 

de xuntarse obviamente durante os difíciles anos 70 por causa da reacción sefiorial e das 
guerras civís. No tempo de Acufia e Chinchilla volven de inmediato ás xuntas -só con repre

sentantes urbanos-, en 1480, 1482 e 1483. A partir de 1500, tamén "desde enriba", insti
tucionalizase a "Junta dei Reino de Galicia" con representantes das cabeceiras urbanas das 
chamadas cinco províncias: Santiago de Compostela, Betanzos, Lugo, Mondofiedo e 
Ourense, as mesmas vilas onde se radicou a itinerante Xunta da Galicia irmandifia, se cam
biamos Mondofiedo por Melide, que fora escollida ao comezo da revolta "porque era en la 
mitad dei Reino". Os galegos de hoxe temos que agradecerlles aos irmandifios de ante que, 
durante todo o Antigo Réxime, persistise un mínimo recofiecemento político diferencial na 
"Junta dei Reino de Galicia", que recuperou o seu espírito e contido orixinais no século XIX, 
do levantamento guerrilleiro de 1808 ata a revolta liberal dos "Mártires de Carral", en 
1846, volvendo ávida no século XX, cada vez que Galicia se afirmaba como tal: Xunta do 

Estatuto de 1936, Xunta democrática de Galicia da oposición antifranquista, Xunta pre
autonómica, Xunta actual do Estatuto de 1980. 



Símbolos 

Carecemos dunhas representacións cultas, !iterarias ou artísticas do levantamento irmandi
fío, polo que temos que servimos das descricións orais dos seus participantes e de testemu

fías oculares, por fortuna moi ricas en imaxes da revolta . Os sím))olos irmandifíos máis 

representativos son, certamente, os bastóns de mando dos máximos dirixentes, os alcaides: 

varas de irmandade ou varas de xustiza, que alguén describe como "varas pintadas" cunha 

seta (frecha). Tumén está documentado o uso de bandeiras brancas - "sudarios como pen

dones", declara con retranca un contrario-. A representación vitoriosa da revolta servíase 

dunha metáfora campesina que demos a cofíecer hai 15 anos: "os gorrións corren tras os 

falcóns". As cartas irmandifías de El-Rei -do cal poucos sabían o nome- líanse publicamen

te e gardábanse como tesouros, nas casas máis favorables á causa, como proba emblemá

tica da lexitimidade da gran revolta contra as fortalezas . O único berro de combate que 

temos documentado, no intre de asaltar e derrubar as fortalezas, é "jViva El-Rei!"; e serviu

nos de titulo nun libra. Sobra dicir, por último, que o Deus fratesque Gallaicae (Deus e os 

irmáns de Galicia) que o liberal Vicetto puxo, en 1856, na voz dos irmandifíos, é pura inven

ción !iteraria, por moita que se correspondese co providencialismo e igualitarismo da revo

lución popular de 1467 que, grazas a Benito Vicetto, pasou a formar parte da historia de 

Galicia, da historia do mundo. 

Identidade 

A revolución irmandifía é, de seguro, a última manifestación da identidade de Galicia 

fabricada desde abaixo, por media da fala e doutros instrumentos, ao longo da Idade 

Media. A formación final dun poder político de seu, construído tamén de abaixo a arriba, 

mantido tanto tempo, non ten precedentes na nosa historia . A extensión da revolta social 

e dos derrocamentos irmandifíos, ata o Mifío polo Sur, Ponferrada polo Leste e a parte 
occidental de Asturias polo Nordeste, cadra, e non por casualidade, co mapa lingüístico 

da Galicia medieval, demostrándose deste xeito que a realidade nacional do reino medie

val de Galicia non era soamente cultural, senón política, económica e social, e tifía fon

das raíces populares. Non foi felizmente una construción artificial dunha nobreza feudál, 

condenada a morrer historicamente no outono da Idade Media, o que permitiu a super

vivencia secular da identidade galega -como Catalufía e o País Vasco, pero non da 
mesma maneira...:, a pesar do longo proceso de integración centralista no Estado moder

no e absolutista . 

O final 

A Galicia irmandifía, sen sefíores nin rei que a mandasen, só coa autoridade que eles mes

mos se deron -denunciaban coa súa razón os contrarias-, foi un verdadeiro milagre -(,do 

apóstolo da bandeira branca?- que sobrevivise dous anos. Ttes exércitos sefíoriais entran 

en Galicia na primavera de 1469: Pedro Madruga desde Portugal, o arcebispo Fonseca e 
379 



Xugo de carro de molida, 

"xugo vel lo" . Lugo, 

segundo cuarto do século 

XIX. Museo Etnográfico 

O limpio Li ste, Oseira. 

San Cri sto de Cea, Ourense 

(cal. nº 8) 

380 

Juan Pimental desde Salamanca, e o conde de Lemos desde Ponferrada. Seguen nesa 

mesma arde os Camifí.os Portugués, Vía da Prata e Francés, que antes levaron as ideas e as 

xentes da revolta. As dúas primeiras mesnadas atópanse en Balmalige, preto de Santiago, 

e vencen -:-segundo Aponte- a un exército irmandifí.o, dirixido por Pedro Osorio, que espe

raba reforzos. A partir de aí divídense, cabaleiros e prelado, para intentar reçuperar os seus 

domínios, isa si, volven deseguida a pelexar entre eles. Os irmandifí.os dan algunhas bata
llas en castras ou campo aberto -A Framela, Castro Gundián e outras que non sàbemos

con resultados polo regular favorables á cabalería feudal da contrarrevolta, que nada puido, 

non obstante, contra as cidades amuralladas da Santa Irmandade, o que obrigou aos sefí.o

res máis importantes a pactar, axudados logo por algúns irmandifí.os, e sen solución de con

tinuidade, a combater os novos inimigos compartidos. Primeiro pacta o arcebispo Fonseca 

con Santiago e Pontevedra -contra os cabaleiros da Terra de Santiago- e logo o conde de 

Lemos con Ourense e Allariz -contra o conde de Benavente. 

Durante os anos 14 70 e 14 71, as cidades da Corufí.a, Pontedeume, Viveiro, 

Ribadavia, Lugo e Mondofí.edo resisten aos cabaleiros máis teimudos co auxilio dalgunha 

carta máis de Henrique IV, dos capitáns irmandifí.os aínda activos e dos novos aliados 
sefí.oriais. A impotencia militar dos feudais contra as cidades, o espírito en absoluto arre

pentido ou derrotista dos irmandifí.os, o rexurdir da guerra feudal, a falta de mortes que 

vingar e, antes que nada, o carácter masivo da revolta invita dos vasalos en 1467, acos

tumados xa a vivir sen sefí.ores, explican que non houbese represión despois de 

Balmalige. "No se abía de mantener de los carballos", xustificou o conde de Lemos cando 

o malvado Pardo de Cela lle aguilloaba a que "ynchiese los carballos de los dichos vasa

llos" . Nono tiva fácil a contrarrevolución sefí.orial dos anos 70, enfrontados axifí.a entre si 

agudizaron a súa división social e política, entre 14 7 4 e 14 79, coa guerra civil pala Coroa 
de Castela entre o bando portugués -Pedro Madruga- e o castelán -Fonseca-. A guerra 

feudal permanente, os pactos inevitables nos anos 1469-14 72, a imposibilidade dun 

escarmento represivo antiirmandifí.o, máis a continuidade da probada resistencia campe

sina dos vasalos fixeron imposible a pretendida reedificación sefí.orial das fortalezas 

derrubadas en 1467; parte das reconstruídas -unha minoría- foron novamente.derroca
das polos enviados dos Reis Católicos, de 1480 en diante, por suposto coa axuda de anti

gos irmandifí.os, que aplaudiron loxicamente o exílio dourado, e definitivo, na Corte de 

Castela , dos seus inimigos de clase. 



Balance 

Analizadas as actitudes psicosociais cara á revolución irmandifía das representativas 204 

testemufías -tamén populares na súa maior parte- do Preito Tabera-Fonseca, sácase unha 

clara maioria favorable á obra demoledora da Santa Irmandade, sesenta anos despois da 

sublevación, e unha minoria contraria vinculada aos sefíores laicos derrotados en 1467. 

Esta dobre, desigual e paradoxal tradición oral ten máis que ver coas tensións e debates 

sobre as reedificacións na década dos anos 70 do século XV que co propio levantamento e 

poder irmandifío, sostido con gran consenso social en 1467, 1468 e 1469, o que se reflicte 
na súa boa e alongada memoria. Imaxe positiva e encoraxada dos irmandifíos que se con

trapón coa negativa e apoucada que proporciona, poucos anos despois, o Recuento de las 
casas an6guas de Galióa de Vasco de Aponte. Onde os populares ven vitoria, o voceiro dos 

nobres ve derrota: a "grande desfeita" que pasou, infelizmente, á literatura e á historiogra

fia galeguista, cando non se tina acceso á memoria transmitida polos propios irmandifíos. 

l,Correspóndese esa mentalidade social de gafíadores, a principias do século XVI, coas con

secuencias obxecdvas da acción histórica irmandifía? Si, os factores obxectivos son mesmo 

máis claros que os subxectivos, se ben é necesario veios en conxunto. Cinco razóns nos asis
ten para avaliar como éxito a historia da revolución irmandifía _e, de paso, aclarar a tradi

ción maior de victoria: 

- O feito de que non houbese a curto prazo, como é de esperar dunha verdadeira -e 

polo tanto cruel- reacción sefíorial, un "castigo exemplar" contra os vasalos que ousaron 

volverse contra os seus sefíores. Non fora obxectivamente "posible" polo carácter masivo e 

"irresistible" do movemento antifortaleza e antisefíorial, dise unha e outra vez no Preito 

Tubera-Fonseca. Nin sequera os voceiros posteriores dos nobres falcóns, Aponte e Gándara, 

Roda lampa, Enrique 
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reivindican represalias -ou dan noticias delas- polo levantamento en si. Axudou tamén que 
os irmandiõos non aproveitasen a vitoria total de 1467 para vingarse nas persoas dos caba
leiros derrotados que tiveron ao seu alcance. A falta de represión permitiulle, finalmente, á 
irmandade conservar forzas e ánimos enteiros nos anos críticos que seguiron, tanto na base 

social como na elite dirixente. 
- A citada non reedificación da maior parte das fortalezas demolidas, ausentes hoxe 

da paisaxe galega, sobre todo ás máis grandes, a diferenza do que podemos observar indo 
cara a Portugal ou Castela. 

- As rendas xurisdicionais dos seflores foron anuladas, reconvertidas e revisadas á 
baixa mediante numerosos conflitos, preitos e cartas executarias, a partir da implantación 
da Audiencia de Galicia en 1480. 

- O cambio drástico da clase dominante, nun primeiro intre dos parasitarias seõores 
das fortalezas á Igrexa, que recuperou a súa centralidade plenomedieval na clase seõorial 
galega, e logo, dos seõores eclesiásticos á fidalguía intermediaria, o que eliminou así 
mesmo a extracción violenta e ilegal do excedente económico que viflan practicando de 
antigo os cabaleiros. 



- A garantía pública da paz, a xustiza e a seguridade no reino que comportou o tras

paso do poder dos feudais ao Estado moderno, o que fora imposible no Reino de Galicia sen 
a previa creba irmandifia do poder sefiorial baseado nas fortalezas . Esta fundamental tran

sición histórica dunha formación social a outra deuse en toda Europa nos séculos XV-XVI, 

se ben en ningún outro lugar por media dunha revolución popular apoiada na maioría da 

sociedade. De aí a significación histórica da revolta irmandifia. Para nós a historia da Idade 

Moderna galega conieza en 1467, non en 1480, cando chegan os representantes dos Reis 

Católicos. Para a historia de Europa o levantamento dos irmandiflos implica outro modelo 
de superar o réxime feudal medieval, caracterizado pala insurrección da xente labrega e 

cidadá. Todos os grupos, estamentos e dases sociais que se comprometeron, máis ou menos 
activamente, coa revolución irmandifia gafiaron coa ruptura histórica que ela provocou, ao 

pasarmos da Galicia das fortalezas, da nobreza devastadora e da renda puramente feudal á 

Galicia dos pazas, da fidalguia intermediaria e dos contratos do foro -non cuestionados pala 
práctica irmandifia-. Entre os que máis gafiaron, en condicións de vida, traballo e futuro, 

está o campesifiado que consolidou a súa pequena propiedade in secula seculorum. Thn 

radical, triunfal e temperán revolución antifeudal trouxa como consecuencia, pasados os 

séculos, a frustración dunha auténtica revolución burguesa en Galicia. Do mesmo xeito que 

o feito de servirse os irmandifios do embrionario Estado moderno para tombar a inaturable 

cabalería medieval facilitou, a prazo longo, unha forte intrusión uniformadora e centraliza

dora daquel, que así mesmo potenciou o posterior atraso económico de Galicia. Agora ben, 

wodemos acusar aos irmandifios do século XV de non ter prevista unha filosofia da histo

ria propia das ideoloxías liberal-burguesas, marxistas ou nacionalistas dos séculos XIX e 

XX? Non, sería unha traizón aos nosos mellores devanceiros, ademais dun anacronismo. 

Cada época ten o seu afán. Os irmandifios resolveron os problemas do seu tempo, está por 

ver que nós saibamos ser quen de facelo no século XXI. 
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A rebelión irmandifia de 1467. 
Conexións, feitos e documentos 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés 

década dos sesenta foi especialmente difícil para Galicia. Os efectos 
negativos da peste e dos "malas anos", que cabe situar ao redor de 1465 
e 1467, dispararon o clima de intranquilidade xerado pala longa serie 

de conflitos e enfrontamentos internos da nobreza que caracteriza a historia gale

ga do Catrocentos. O último deles, cómpre !embraio aquí, foi o que enfrontara a 
Berna! Yáfí.ez de Moscoso, sefí.or de Altamira, co aínda novo e inexperto arcebis
po don Alonso de Fonseca, o cal concluíu coa morte do primeiro e ci obrigado reti
ro do segundo á vila de Redondeia. Cando se vivían os últimos momentos desta 
disputa, no horizonte galego comezou a albiscarse un novo acontecemento de sin
gular envergadura que, en breve, ía impofí.er unha inaprazable tregua nas rivali
dades dos grandes sefí.ores, deixando ao cabo unha imborrable pegada na historia 
de Galicia. 

A gran sublevación irmandifí.a, que se inicia na primavera de 1467, é un 
tema recorrente na historiografia galega, sobre todo tras a localización e estu
do do famoso preito Tabera-Fonseca . Este magnífico documento, cuxa abondosa 
información ten un interese que vai moita máis alá dos fe_i_tos que o motivaron, 

foi dado a cofí.ecer por J. Couselo Bouzas a mediados dos anos vinte do pasado 
século, aínda que varias décad_as antes -en 1889 exactamente- Bernardo 
Barreiro xa anticipara o contido dos seus primeiros folias'. Desde entón, de 
certo que aquel gran levantamento concitou o interese da maior parte dos his
toriadores da Baixa Idade Media galega, o que quedou reflectido nun bo número 
de estudos de carácter e alcance moi variado; menciono, entre os máis represen
tativos, os publicados por S. Portela Pazos2

, I. Beceiro3
, A. López Carreira4 ou 

C. Barros5
, estes dous últimos, debedores do grande esforzo investigador de A. 

Rodríguez González, que en 1985 publicou por fin a transcrición completa do 
voluminoso documento6

• 

Malia que aínda son moitas as cuestións por resolver, aquel célebre acon
tecemento, os seus feitos e os seus protagonistas son en xeral ben coflecidos. 
Outro tanto cabe dicir respecto das súas conexións coas irmandades castelás, 

durante moita tempo minimizadas, case que eludidas, pois na nosa tradición his
toriográfica -desde os tempos de Vicetto- teimouse en considerar a sublevación 
irmandifla coma un movemento autónomo e cunha organización e fins especifi

camente galegos7
. 



Antecedentes e conexións 

O agravamento da crise social e política que 
padecían os territorios da Coroa de Castela, 
especialmente durante o difícil reinado de 
Henrique rv; definiu o camiflo que favoreceu o 
desenvolvemento do fenómeno asociativo. 
Paga a pena lembrar, como exemplo, que xa 
nos primeiros momentos daquel reinado, 
entre os anos 1456 e 1460 exactamente, 
varias vilas de Guipúscoa empregaron a 
irmandade contra a nobreza local, porque 
"fasían e consentían muchos rabos e malificios 
en la tierra e en los caminos e en todos los 
lagares", o que foi pretexto para derrubar un 

bo número das súas casas fortes e impofler o 
desterro dos parentes maioresª. Pero este caso 
non foi único, nin sequera extraordinario. Sen 
ir máis lonxe, en Galicia recoflécese entre os 
anos 1454 e 1458 outro antecedente moi ilus

trativo: a irmandade "que! dicho moy virtuoso 
rey don Enrrique mandó faser e se fiso por su 
mandato en la çibdad de la Crufla e villa de 
Betanços", á cal se uniron algúns importantes 

seflores galegos -entre eles, Berna! Yáflez de 
Moscoso, Pedro Bermúdez de Montaos ou 
Suero Gómez de Sotomayor-, .xunto cos con

cellos de Santiago, Noia e Muros, de xeito que 
"con vos nos hermandamos e con las otras çib
dades e villas e lugares que con nos se quisie
ron hermandar"9

• 

Comezada xa a década dos sesenta, a guerra civil que enfrontou os partidarios do 
príncipe don Afonso cos leais a Henrique IV favoreceu á súa vez a cristalización dun novo 
movemento, importante pala súa significación e ainda máis pala súa extensión. Estoutra 
irmandade, iniciada en 1464, celebrou a súa primeira xunta na cidade de Segovia, a come

zos domes de outubro daquel ano, e nos seus inicias permaneceu baixo a autoridade e con-
trai de Henrique IV, quen naturalmente a empregaria contra os partidarios do seu irmán 
don Afonso10

• Con todo, logo da xunta celebrada en Medina dei Campo, xa en 1466, a actua
ción da irmandade castelá escaparía ao contrai do rei, e a súa actuación manteríase á 
marxe do conflito político, procurando mesmo a arbitraxe entre os dous bandos enfronta

dos; despois, sobre todo tras a xunta de Fuensalida, celebrada probablemente en xaneiro 
de 1467, semella que comezou a favorecer de novo o monarca, quen confirmaria incluso as 
súas ordenanzas11

• Para entón, a irmandade era un movemento relativamente consolidado, 
como o demostran tanto os famosos -pero non coflecidos- capítulos aprobados en 

... 

• 

·. ~· · ' 
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1526-2 7. Arquivo Históri co 
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Compostela (cal. nº 82) 
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Fuensalida como as sucesivas xuntas que celebraron ao longo daquel mesmo ano: en abril, 
en Medina dei Campo; en maio, en Valladolid; en setembro, en Castronufío; e en novem
bro, en Cantalapiedra12

• De aí, pois, que a irmandade comezara a resultar perigosa para o 
rei, que non conseguia acomodala totalmente aos seus intereses, e tamén para a nobreza e 
mais o clero, aos que lles preocupaban naturalmente as manifestacións antiestamentais 
que xeraba13

. 

A consolidación desta irmandade castelã e, máis aínda, a súa paulatina xeneraliza
ción aos diversos territorios da Coroa son, por si soas, circunstancias que permiten sospei
tar a súa directa relación coa "hirmandade" galega, cuxa xestación semella gardar un certo 
paralelismo, como simple extensión ou derivación daquela. Cómpre advertir, neste sentido, 
que a organización e estrutura dunha e doutra foron, polo que se sabe, practicamente idén
ticas - xuntas, alcaides, deputados, procuradores e mais cuadrilleiros- e, así mesmo, que 
a aparición e inicial consolidación da primeira pareceu favorecer, se non avalar, a da 
segunda. E, de certo que, no tocante á "hirmandade", se pode afirmar sen dificultade que 
os seus primeiros pasos son moito máis temperáns do que adoito se supuxo, en calquera 
caso bastante anteriores á grande explosión revolucionaria da primavera de 1467. 
Algúns documentos e referencias pófíeno de manifesto, pois se remontan aos primeiros 
meses de 1465; así, por exemplo, neste mesmo ano -aínda que nunha data que non pode 

precisarse- o Concello de Ourense, na súa resposta a un interrogatorio remitido pala 
Coroa, demandaba xa entre outras cousas o que segue: 

"E otrosy; que si a Vuestra Altesa plasera, tomades los jueses, regidores e 
escuderos de cada cibdad e villa dei dicho Vuestro Regno para que tengan 
acostamientos de Vuestra Real Sefíoría para vos servir, e para dar favor a la 
vuestra justicia en los vuestros, para defender vuestras rentas e derechos e 
villas e juridiciones e otrosy para que se fagan hermandades en todo e! dicho 
vuestro reino e usen e se goviernen por las leyes e premáticas dellas, para 
que favorescan la dicha vuestra justicia e la de los bienes [?] e sea favoresci
da e executada en eso mismo para que no consientan faser los dichos rabos 
e males e danos e fuerças e todo se castigue e resista de guisa que todos biva
mos e seamos en pas e sosiego e a Vuestra Alteza sea descargo" 14

• 

Henrique I\1, sen dúbida, respondeu afirmativamente á demanda do Concello ouren
sán, se é que non o fixera antes xa, pois este non debeu ser o primeiro nin o último en contes

tar o mencionado interrogatorio nin en demandar "que se fagan hermandades". De calquera 
xeito, a presenza da "hirmandade" -ou polo menos a noticia da súa constitución en Galicia ou 
a súa soa proximidade- consta con toda claridade xa nos comezos deste mesmo ano, posto que 
o 2 de febreiro de 1465 o conde de Lemos, don Pedro Álvarez Osorio, se apresurara a ceder
lle ao seu filio e herdeiro, o malogrado don Alonso Osorio, a fortaleza de Monforte, porque "las 

hermandades de Galicia !e eran contrarias y podría ser quisiessen tomar sus tierras y no era 
justo que su hijo, seindo sin culpa e inocente, las perdiese"15

• Malia esta noticia reveladora, que 
pon de manifesto unha temperá presenza da irmandade nas terras de Galicia, ainda que pro

bablemente sen implantación dabondo, é moi pouco o que se sabe con certeza sobre o que 
aconteceu ao longo dos meses seguintes. 
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Polo que parece, algunhas das vilas e cidades galegas máis significativas, como A 

Corufía, Ferro!, Betanzos, Pontevedra, Santiago ou Lugo, enviaron os seus representantes 

ou procuradores -denominación de certo significativa por si mesma- co fin de obter do 

rei as necesarías provisións que sancionasen o nacemento da institución en Galicia. Lope 
Garcia de Salazar, na súa célebre pasaxe sobre a sublevación irmandifía, afirma que foi 

Alonso de Lanzós quen canalizou a demanda, obtendo de Henrique IV os capítulos da 

irmandade16
; pero esta atribución, ainda que pode ser certa, carece de apoio documental. 

Si consta, en cambio, a presenza nas cortes de Salamanca, celebradas en maio de 1465, 
do escribán Juan Blanco, procurador de Betanzos, quen despois acadaría certa sona como 

capitán dos irmandifíos. Ali, polo que parece, obtiva a demandada aprobación real e, 

como representante do reino galego, participou co resto dos procuradores na redacción 

do "otorgamiento de pedidos y monedas". Esta efectiva pero circunstancial recuperación 

do voto por Galicia -a perda consumárase nas cortes de Madrid, celebradas en 1419- está 

relacionada directamente cos intentos de Henrique IV por frear o colapso da Facenda 

real, unha de cuxas causas era a creba das fontes de ingresos, motivada principalmente 

pala anarquia reinante. O problema afectáballes certamente a todos os reinos, tamén ao 

de Galicia, cuxa rebeldia fiscal, que vifía de antigo, era xustificada non tanto por un supos

to privilexio como pola falta da súa representación política17
• De aí a extensión da irman

dade, que perseguia a restauración da arde e podia polo tanto evitar a bancarrota final da 

Facenda real, así como a case inmediata ampliación dos chamados "casos de Hermandad" 

aos delitos que perturbasen a recadación fiscal. No caso de Galicia, en particular, o propó

sito de Henrique IV non era outro -afírmao así Olivera Serrano- que o de conseguir, 

mediante a organización da irmandade e a restitución do voto, o que seu pai non puidera 

acadar antes: a contribución de Galicía nos pedidos e moedas'ª. 

Os indicias, polo demais, permiten sospeitar tamén que debeu ser por este tempo 

cando comezaron a circular por Galicia diferentes oficiais reais que tifían a comisión de con

solidar as bases da nova organización19
• As testemufías do preito Tu.bera-Fonseca confírma

no nalgúns casos, como en Betanzos, Pontevedra ou A Corufía; aqui, un deles, Alfonso 

Mosqueira, concreta a presenza de "un factor del rey don Enrrique, que se llamaba Joan de 

Betresca e que ai dicho tiempo que beniera fuera fama en la dicha çiudad que era tal fac

tor dei dicho rey y como tal la gente della lo reçebiera, e ansi benido dize este testigo que 

vida que fizieran juntar la gente de la dicha çiudad de La Corufía y de los cotos della, que 

heran seisçientos ombres, e vida que entre cada çien ombres pusa un alcaide de herman

dad, que traía bara y tenía cargo de mandar e gobernar la gente y las cosas que tocaban a 

la dicha hermandad e a la gobernaçión de la dicha çiudad e tierra"2º. Pese á inevitable publi

cidade deste tipo de actuacións públicas, é moi probable que a escaseza de noticias e, sobre 

todo, a sobriedade das que se dispofíen sexan en realidade consecuencia da teima por man

ter unha certa discreción respecto do seus acordos e plans. O apelativo fusquenlla, asocia

do á denominación do movemento, é posible que efectivamente tefía algo que ver con este 

silencio, como apuntan Portela Pazas e outros21
• 

De calquera xeito, nos comezos de 1467, a "Hirmandade" era xa unha realidade 

perfectamente implantada e organizada, disposta pois para lle dar un xiro decisivo ao que, 

ata daquela, non fora máis ca unha discreta actuación de carácter ordenancista e xudicial, 

como parte da Irmandade xeral. Un testemufío singularísimo diso ofréceo a demanda que 
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a "muy virtuosa sefl.ora" dona Teresa de Zúfliga, condesa de Santa Marta, presentou na vila 

de Monterrei, o 21 de febreiro de 1467, ante dous cualificados representantes da 
Irmandade xeral: Pedro Maldonado, veciflo da cidade de Zamora "e diputado de la Santa 

Hermandad della", e Alfonso Fernández de la Madalena, vecifl.o tamén de Zamora "e cua

drillero de la dicha Santa Hermandad de la dicha çibdad de Çamora", que se compromete

ron a proceder contra os querelados -Sancho López de Ulloa, Pedro Pardo de Cela e Diego 
de Andrade- "segund e! tenor e la forma de los dichos capítulos e leyes e ordenanças de la 

Santa Hermandad", e a trasladar a demanda "a los dichos alcaides e diputados e cuadrille

ros de la dicha Santa Hermandad" na próxima xunta que se ía celebrar en Melide, ou onde 

se atopasen, "para que se viese como se fesiese aquello que los dichos capítulos e ordenan

ças disponen e mandan" . 

Pero o interese desta comparecencia vai máis alá do que xa queda sinalado e, aínda, 

dos sucesos mesmos que se relatan no escrito de "denunçiaçión e querella" que a condesa 

de Santa Marta fixo ler durante aquela. Refírome, claro está, a que neste último documen

to se pon de relevo a temperá integración na "Hirmandade" -ou aínda exactamente na 

"Santa Hermandad de los reynos de Castilla e de León e de Galisia"- de varias personaxes 

moi sobranceiros da nobreza galega, como o eran de certo os dous demandantes, dona 

Teresa de Zúfliga, condesa de Santa Marta, e o seu filio don Bernardino, conde de 

Ribadavia, así como o primeiro dos demandados, Sancho López de Ulloa, os cales foran reci

bidos nela como "hermanos" ou "hermandados"; e ademais que esta integración se esten

dera -exprésao a propia condesa dona Teresa- aos alcaides das súas fortalezas e aos seus 

vasalos, por cuxa arde "lo fesieron asy e fueron a esa dicha cibdad de Orense a hermandar 

e entrar en la dicha Santa Hermandad con vosotros", en virtude do que tanto as súas per

soas como os seus bens e fortalezas estaban "sobre seguro e hamparo e defensión dei dicho 

sefl.or Rey e de la dicha Santa Hermandad". Estas circunstancias, en cambio, non eran com

partidas polos outros dous personaxes demandados -polo menos na querela nada se di 
diso-, Pedro Pardo de Cela e Diego de Andrade, que tomaran e ocuparan pala forza o couto 

de Leira e a vila, fortaleza e terra de Santa Marta, cabeza e título do condado de dona Teresa 

de Zúfliga22
• 

Sería moi interesante que os feitos que motivaron a demanda antecedente, así como 

a integración ou non dos mencionados personaxes na "Hirmandade", puidesen relacionarse 

-ou explicarse debidamente- no contexto do enfrontamento aberto logo do destronamento 

de Ávila, escenificado co protocolo axeitado o 5 de xufl.o de 1465, que estaba daquela moi 

presente na vida galega e que aínda o ía estar máis nos violentos acontecementos que en 

breve a alterarían. Por desgraza, a escaseza de noticias dispoflibles impide clarificar a actitu

de dos grandes personaxes da nobreza galega ante aquel grave conflito civil. Morales Mufliz, 

que se laia da falta de interese dos historiadores galegos por esta cuestión, sospeita que entre 

os decididamente afonsinos figuraban os condes de Ribadeo e de Santa Marta, así como o de 

Benavente, que era o seu chanceler maior23
; don Alvar Páez de Sotomayor, o seu acemileiro 

maior24
; don Juan de Zúfliga, vizconde de Monterrei25

; e o seu sabrina don Bernardino 

Sarmiento, a quen moi pouco despois do destronamento de Ávila, o 4 de setembro de 1465, 

o príncipe don Afonso confirmara no adiantamento maior de Galicia26
• Esta breve nómina 

poderia completarse, probablemente, con Fernán Pérez de Andrade27
, o arcebispo don 

Alonso de Fonseca28 e mais o propio conde de Lemos, malia que as noticias son contadas e 
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contraditorias29
• Fronte a todos estes personaxes é difícil consignar con seguridade os nomes 

dos que puideron manterse firmes na defensa de Henrique IV; sábese moi ben que un deles 
foi don Alvar Pérez Osorio, conde de Trastámara30

, e se cadra tamén algúns dos que eran 
da súa órbita, como o novísimo Lope Sánchez de Moscoso ou Gómez Pérez das Marinas, 
como supón Portela Pazos31

• Sábese, polo demais, que o monarca contou tamén co apoio, 
que en Galicia era decisivo, dunha boa parte do clero, particularmente o episcopado, coa 
excepción xa mencionada de Fonseca32

• 

Esta clarificación, parca e sen dúbida moi matizable, non permite en efecto unha 
relectura dos aéontecementos desde a perspectiva da guerra civil; máis ainda se se consi
dera o mudable das actitudes e lealdades de certos personaxes. No entanto, convén insistir 
como perspectiva xeral, en que o groso da nobreza galega favoreceu o príncipe don Afonso, 
mentres que Henrique IV contou co elemento eclesiástico e cunha amplísima base popular, 
principalmente entre as vilas e cidades do reino; que sabían moi ben que del vifía a razón 
legal do movemento. No preito Tu.bera-Fonseca recóllense moitas referencias sobre esta 
cuestión, precisándose mesmo que a sublevación foi efectivamente unha consecuencia 
directa daquel conflito; unha testemufía, Alonso Fruitoso, notaria de Pontevedra, manifés
tao con toda claridade cando afirma que, naqueles anos, "abía dos reis en Castilla, el dicho 
rey don Enrique e el rey don Alonso, su hermano, e que! dicho rey don Enrique hestaba al 
tiempo mal con los caballeros de Castilla, porque ellos abían llebantado por rey al dicho don 
Alfonso, su hermano, y por esto dezían que! mandara llebantar las dichas gentes común de 
sus reinos en la dicha Sancta Hermandad contra los dichos caballeros"33

• 

Nos primeiros meses de 1467 o movemento sae á luz e os compromisos de cabidos e 
cidades exprésanse xa publicamente e sen reparos. O 14 de marzo, por exemplo, o Cabido 
e o Concello de Tui xuraron os capítulos "da Santa Yrmandade" e unha semana máis tarde 
designaron o cóengo Gonzalo Vázquez para que asistise no seu nome á xunta da Irmandade 
que ía celebrarse en Medina del Campo, encargándolle poucos días despois que procure alí 
"todo aquela que for onrra e prol e proveyto desta eglesia e cabildo .e conçello de Tuy"34

• 

Nestas mesmas datas, o 16 de marzo, o Cabido compostelán acordou pola súa vez unha con
tribución de "quatro mil! maravedíes de pares de branqas" para "aa arca da Yrmandade"35

, 

e o Concello de Ourense, iniciado xa o mes de abril, anticipou "viinte e çinco mil! pares de 

brancas en ouro e en biancas e quartos" para que o alcaide de Castelo Ramiro lle entregara 
esta fortaleza "aa Santa Yrmandade". A estas novas engádenselles as sucesivas reunións ou 
asembleas que se convocaron ao longo dos primeiros meses daquel ano; cofíécense tres: a 
primeira foi en Santiago, a segunda en Lugo e a terceira, por fin, en Melide, a cuxa celebra
ción aludira a condesa dona Teresa de Zúfíiga na súa demanda do 21 de febreiro 36

• Pero o 
que importa salientar verbo das primeiras é que, no curso delas, se ultimaron os detalles da 
inminente sublevación; na última, polo que parece, participaron moitas sefíores e cabaleiros 
-ainda que se mencionan só os nomes de Fernán Pérez de Andrade, Sancho Sánchez de 
Ulloa e Gómez Pérez das Marifías37

-, aos cales se lles esixiu "que les diesen las fortalezas de 
dicho reino, cada uno las suias, e ge las pedían para derribárselas porque dezían que de las 
dichas fazían muchos males, porque robaban y tomaban a los hombres y los prendían"38

. 

A esixencia foi, sen dúbida, a culminación dun plan que fora madurado coidadosa
mente durante os meses precedentes, mesmo desde antes. Neste sentido, as precaucións 

do conde de Lemos que quedan mencionadas máis atrás resultan moi ilustrativas, e non 



menos desde logo a que vifía de tomar moi pouco antes, o 8 de febreiro, ao lle levantar ao 
seu filio, don Alfonso Osorio, a homenaxe que lle prestara para que "más libremente 

pudiesse defender sus tierras de las hermandades de Galicia"39
• A hora da sublevación xeral 

chegou,_ finalmente, ao se iniciar a primavera, cando as "Xuntas das Irmandades", organi
zadas en todas as comarcas galegas, lanzaron a súa célebre consigna contra as fortalezas, 
símbolo visible -material- da presión sefíorial4º. 

O asalto ás fortalezas 

Decantado, unha fonda conmoción sacudiu todos os recantos de Galicia. As nutridas colum
nas irmandifías, que unha testemufía do preito Tu.bera-Fonseca -Juan de Milide- "oyó dezir 
que ai dicho tiempo serían ochenta mil ombres", comezaron a percorrer as diferentes 
comarcas, cercando e rendendo coa forza do seu número e o auxilio de trabucos, bombar
das e outros enxefíos a gran maioría dos castelos e fortalezas do reino". 

Á cabeza daquelas columnas figuraron, xa desde os primeiros momentos, algúns per
sonaxes de certo ereto, así como outros moitas cabaleiros e fidalgos, amais de non poucos 
persoeiros ben cofíecidos das aristocracias urbanas, cuxos nomes quedaron rexistrados nas 
fontes: Pedro Arias Aldao, Lope Pérez Marino, Fernando de Romay, Álvaro de Angueira, 
Lope Pérez de Mendoza, Fernando Díaz Teixeira, Sueiro Noguerol, Álvaro López de la 
Herrería, Lope da Somoza ... 42

• Con todo, en moi pouco tempo tres deles acadaron sona, 

Castelo de Pambre (Pa las de 
Rei, Lugo). Cabeza do 
Seiiorío dos Ulloa, foi unha 
das pocas fortalezas ga legas 
que non sufriu o ataque dos 
irmand iiios 
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sendo recofiecidos á fin como os caudillos máis visibles do movemento: o primeiro foi Alonso 
de Lanzós, que operaría na zona de Betanzos e no bispado de Mondofiedo43, o segundo foi 
Pedro Osorio44

, que o faría na área de Compostela, e o terceiro foino xa Diego de Lemos, que 
actuaría nas terras do surde Lugo e en Ourense45. Nestes tres casos adivífiase doadamente 
que o motivo da súa participación na revolta estivo sobre todo nos seus particulares ranco
res e desexos de vinganza, o que naturalmente non pode estenderse á xeneralidade de 
cabaleiros e fidalgos que se alifiaron coa sublevación46

• 

Malia o dito máis atrás, respecto da madurada preparación do levantamento, o certo 
é que a sorpresa do ataque foi un factor decisivo para o triunfo irmandifio. A nobreza, en 
media do seu desconcerto, tentou resistir, mais non lle foi posible, pois "toda la gente dei 
dicho reino andaba en favor de la dicha herm~mdad y hera contra ellos y ellos no tenían 
favor ninguno, porque sus mismos basallos eran contra sus sefiores". Foi, daquela, a hora 
en que os gorrións correron tras dos falcóns, provocando á fina desbandada xeral47

• A gran 
maioría dos sefiores tentou saír de Galicia: Sancho de Ulloa e Diego de Andrade, por exem
plo, encamifiáronse cara a Castela "por miedo que tenían a los de la hermandad", pero 
foron interceptados palas xentes da condesa de Ribadavia, muller do "Adiantado" maior de 
Galicia, que os mantiva na cadea durante dous anos•ª. O arcebispo Fonseca, que se atopa
ba no seu desterro de Redondeia, fuxiu tamén para Castela, pero ao non atopar a axuda 
que buscaba pasou despois para Portugal, onde rumiaban a súa vinganza outros importan
tes personaxes galegos, como don Juan de Zúfiiga, Pedro Álvarez de Sotomayor ou don 
Juan de Pimentel49

• Houbo outros que tentaron resistir a marea revolucionaria; así o fixo, 
por exemplo, Alvar Páez de Sotomayor, que se encerrou en Tui, aínda que pouco antes de 

morrer, de súpeto, ordenou abrirlles as portas da cidade aos cinco mil irmandifios que a ase
diaban50; e tamén o conde de Lemos, que venceu na primeira acometida irmandifia, pero 
que finalmente debeu procurar refuxio tras os valados do seu castelo de Ponferrada; con e! 
reuníronse así mesmo o seu xenro, Pardo de Cela, e os seus. E non faltaron, xa por fin, os 
que andaron agachados, errantes, palas terras galegas; foi tamén o caso, por exemplo, de 
Suero Gómez de Sotomayor, sefior de Lantafio e parente de Alvar Páez51 , que "andaba 
escondidamente por la tierra y !e daban de comer los labradores", como lembraría unha 
testemufia do preito Tubera-Fonseca52. Isto mesmo deberon facer tamén Gómez Pérez das 
Marinas, o gran xustador galego, que atopou refuxio -lémbrao Vaamonde Lares- no moste
iro de Sarnas, onde tamén se resgardara don Alonso Osorio, lierdeiro da casa de Lemos53, 
ou Lope Pérez ou "Sánchez" de Moscoso, chegado había pouco de Castela para se pór á 

fronte da Casa de Altamira54, e outros moitas cabaleiros de menor relevo, como Garcia 
Mártiz de Barbeira, Fernán Álvarez de Carantofia, Vasco Gómez das Seixas .. . 55. 

A vitoria da sublevación irmandifia foi rápida e completa. O reconto das fortalezas 
que sufriron o empuxe esmagador da rebelión resulta ilustrativo dabondo respecto da mag
nitude do movemento, á vez que pon de manifesto o ímpeto da súa actuación durante o 
breve período en que os grandes sefiores permaneceron no seu forzado exílio. Os autores 
máis achegados a estes acontecementos proporcionan interesantes relacións das que foron 
derrubadas, comprendendo nelas tanto os castelos e fortalezas propiamente como as sim
ples torres ou casas fortes, que foron total ou parcialmente derruídas, e cuxo número puido 
ser sensiblemente superior ás cento trinta . En opinión de Loja Pifieiro, que as cuantificou 

hai algúns anos, a cifra chegaria mesmo ás cento sesenta e nove56. 



Non se sabe con exactitude cantas foron as fortalezas que os sefíores ou "alcaides" 
lle entregaron pacificamente á "Hirmandade", nin cantas deberon ser rendidas _ou tomadas 
por asalto. Tumpouco se cofíece a secuencia cronolóxica do proceso de cerco, rendición e 
derruba que se seguiu naqueles meses. Si consta, desde logo, que non foi un camifío doado, 
triunfal, e que os "alcaides" ou "tenedores" dalgunhas fortalezas .ofreceron firme resisten
cia. De aí que, probablemente, o proceso iniciado na findo mes de abril -o 22 tomábase xa 
a de Castelo Ramiro, en Ourense- non concluíra nuns poucos meses, senón que se prolon- _ 
gara no tempo, debendo recorrer ao rei para que, aprobando o xa feito, cominara a entre
ga das que aínda se resistían. A resposta de Henrique IV, despachada en Cuéllar o 6 de 
xullo daquel ano, foi xenerosa e terminante en todos os seus termos: 

"Sepades que a mí es fecha relaçión que algunas personas, pospuesto e! the
mor de Dias e de la mi Justiçia, e non curando de las penas en que por _ello 
han caído e incurrido, han fecho muchos rabos e muertes e fuerças e otros crí
mines e delitos en este dicho regno, los quales se han acogido e reçetado en 
algunos castillos e fortalesas dese dicho regno e dellas muchos e muchas 
veses, perseverando en su mal propósito, han. salido a continuar en sus rabos 
e fuerças e muertes en grande deserviçio de Dias e mío e menospreçio de la 
mi Justiçia, e total destruiçión dese dicho mi regno, e como quiera que vos
otros, administrando justiçia e proçediendo contra los malfechores, avedes 
çercado las tales fortalesas e avedes proçedido contra los tales malfechores, e 
avedes derrivado las dichas fortalesas, pero deçjdes que algunas _de las dichas 
fortalesas se han revelado e revelan, e han continuado e continuan en re
cebtar, e reçebtan, los dichos malfechores, e me embiastes suplicar e pedir por 
merçed que, acatando que vosotros proçedistes con sello de justiçia, así en e! 
derribar de las dichas fortalesas que derribastes, como en e! proçeder que pro
ç;edistes contra los malfechores, que aprovase e confirmase e oviese por bien 
fecho todo lo que fesistes en esta parte, segúnd e por la forma e manera que 
en ello proçedistéis, e yo tóvelo por bien e quiero e mando e me plase de apro
var e apruevo por la presente e! derribamiento de aquellas fortalesas que vos
otros derribastéis, de las quales se fasían rabos e muertes e fuerças e otros 
males e dafíos, e eran receptadoras de los malfechores e defensores dellos e 
de los ornes criminosos, e así mismo qualesquier otras cosas que por vía de jus

tiçia avedes fecho e proçedido, e lo loo e apruevo e he por bien fecho" 57
• 

Nas cláusulas de sanción, Henrique IV ordenáballes, "so pena de la mi merçed e de 
caer, por ello, en mal caso e de perder los cuerpos e quanto han", aos alcaides das fortale
zas galegas que estiveran cercadas ou se cercaran, por mor dos males e danos que desde 
elas se facían, que "luego las den e entreguen a los alcaides e diputados de la Santa 
Hermandad dei dicho regno". Sobre esta real provisión, famosa pero ata hai pouco non 
cofíecida58

, aséntase brevemente a celebración dunha xunta xeral da "Hirmandade" en 
Betanzos, o 13 de xullo deste ano; esta simple anotación e a súa proximidade á data de 
expedición da provisión permiten supofíer que este foi o momento e lugar onde se lle deu 

a primeira publicidade a tan importante documento. 
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Pero a intervención real directa, expresa, polo que boxe se sabe, non quedou plas
mada só no feito da aprobación e esixencia que queda extractada, senón que foi precedida 
nos meses anteriores doutras iniciativas de orde máis concreta, coas que procurou recon
ducir algunhas actuacións da "Hirmandade" que consideraba inadecuadas, sen dubida por 
seren claramente contrarias aos intereses da Coroa. Cómpre mencionar, en particular, a 
real cédula despachada o 25 de abril, na que Henrique IV lle ordenaba a devolución·a dona 
Teresa de Zúfí.iga, condesa de Santa Marta, ao seu filio o conde don Bernaldino Sarmiento 
e a don Juan de Zúfí.iga, vizconde de Monterrei, de "qualesquier tierras e vasallos e fortale
sas que les tengades tomadas, e les fagades acudir, e acudan, con todos sus derechos acos-· 
tumbrados, e sobreseades en les tomar ni ocupar de aquí adelante otra cosa alguna, e 
alçando qualquier syto e cerco que sobre ello tengades puesto, e non fasiendo en ello otra 
novedad por quanto así cumple a mi serviçio"59

• E, xunto á cédula anterior, cómpre lembrar 
tamén a misiva despachada xa o 19 de xuno do mesmo ano; nela, logo de manifestar que 
don Pedro de Estúfí.iga, "mi guarda e vasallo e dei mi Consejo, me fiso relaçión que é!, estan
do en mi serviçio e seyendo como es myo, fue desposeido de la su villa y castillo de 
Monterrey por su hermano don Juan de Estúfí.iga y que ahora la avéis tomadC'. de poder dei 
dicho Juan de Estúfí.iga". Por iso ordena, a seguir, que "gela fagades luego tornar e resti
tuir, apoderándole en la posesión della, como a senor de la dicha villa, segúnd que antes 
que fuese desposeído la tenía, en lo qual me faréis agradable plaser e serviçio, por quanto 
e! dicho Pedro de Estúfí.iga es mi servidor e ha de guardar las cosas complideras a mi ser
viçio e a la conservaçión e guarda y acreçentamiento de esa Santa Hermandad"60

. 

Malia o espírito que animaba o movemento, o triunfo acadado naqueles meses non 
frouxo un período de paz e sosego. A norma xeral foi aplicar a pena capital, ben por setada, 
ben por aforcamento: a Juan de Lamas, matárono cunha seta por tomar unha "carga de pes-· 
cado", a un biscaíno á súa vez por roubar unha "pescada", a outro home aforcárono por rou
bar unha simple manta ... A xustiza expeditiva e o rigor mesmo destas penas era norma xeral 
na actuación da Irmandade xeral, como o fixera a Irmandade vella de colmeeiros e bestei
ros, que anos atrás se establecera en Toledo, Tulavera, Villarreal e mestrado de Calatrava, a 
cal lembra e loa o cronista Alonso de Palencia61

• De calquera xeito, pouco ou nada que ver, 
daquela, con ese "reino de paz, justicia, seguridad, unidad y solidaridad" que debuxa con 

excesivo entusiasmo Carlos Barros; en realidade, estes e outros moitas excesos da xustiza 
irmandina, que non é o caso recordar aquí, ainda que case todos están nitidamente reflecti
dos nos testemunos do preito Tu.bera-Fonseca, parecen indicar todo o contrario; isto é, que a 
violencia que se quixo combater "seguiu a ser un triste protagonista cotiá"62

• 

A heteroxeneidade das forzas que se uniran ao redor da "Hirmandade" -alta e baixa 

nobreza, clero, burgueses e campesinos- non permitiu posiblemente que callara, tras os 
derrocamentos de 1467, unha unidade interna efectiva do movemento. En realidade, abon
daron só dous anos para que as diferenzas existentes entre os membros das distintas xun
tas, entre moitas destas e entre os pareceres dos diversos grupos sociais que as integraban, 
se traduciran en claros enfrontamentos, os cales xeraron en última instancia o clima axei
tado que esperaban todos os cabaleiros e senores que permanecían ao axexo63

• Pese a isto, 
a fin do sono irmandino non se xerou en Galicia, senón fóra dela, e a partir, sobre todo, dos 
dous feitos capitais que se suceden no verán de 1468 e que dan paso a un proceso de rea
xuste no escenario político castelán: en primeiro termo, a morte do príncipe don Afonso, 
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acontecida o 5 de xullo64, e máis tarde xa, o 18 de setembro, o famoso pacto de reconcilia
ción sancionado na venda dos Toros de Guisando, polo cal Henrique IV se resigna a reco
necer como herdeira do trono á súa irmá dona Isabel, "por e! bien e paz e sosiego de estos 
regnos, e por atajar las guerras e males e divisiones que en ellos ai presente hay"65

• 

A volta dos senores 

Esta nova situación fixo posible que, só nuns meses, os cabaleiros e senores galegos puide
ran reorganizarse e dispor dos apoios necesarios para afrontar con éxito o seu retorno. Así, 
seguindo a Vasco de Aponte, na primavera de 1469, Pedro Álvarez de Sotomayor citouse 
na vila portuguesa de Monção co arcebispo Fonseca e con don Juan Pimentel, acordando 
reunir as súas forzas nas proximidades de Santiago. Estes foron os primeiros en chegar; 
despois fíxoo o de Sotomayor, que entrara por Portugal á fronte de "cien lanzas y dos mil 
peones más o menos", pero que no camino tivo de enfrontarse aos "cuatro o cinco mil villa
nos" que lle saíron ao paso onda o castro da Framela e, logo de vencelos, viuse forzado 
tamén a sortear a cidade de Pontevedra, tras os muros da cal se resgardaban os irmandi
nos que capitaneaba Lope Pérez Marino, filio de Paio Marino de Lobera66

• 

O conxunto de todas as forzas de Fonseca, Pimentel e Sotomayor sumaba un impor
tante continxente: entre casteláns, portugueses e galegos, un total de trescentas lanzas. 
Deste xeito, a reacción senorial converteuse moi axina nunha auténtica ameaza. No monte 
Almáciga, os tres venceron con facilidade os dez mil irmandinos que capitaneaba Pedro 
Osorio, quen preferiu fuxir antes que caer nas mans dos seus inimigos67. A vitoria resultou 
decisiva, pois a cidade de Santiago quedou indefensa ante o arcebispo e, apenas dous 
meses despois -xullo de 1469-, viuse obrigada a abrirlle as súas portas, non sen antes 
facerlle xurar que gardaría "los usos y costumbres de la ciudad"68

. Mentres, Fernán Pérez 

de Andrade, Sancho Sánchez de Ulloa, Lope Pérez de Moscoso e Gómez Pérez das Marinas 
uníronse tamén coas súas xentes a aquel exército senorial. 

Desde Santiago os senores e cabaleiros encamináronse cara aos dominios da Casa 
de Andrade, onde atoparon unha dura resistencia irmandina. Parapetado no castro de 
Gundián, Alonso de Lanzós esperaba o auxilio de Diego de Lemos para iniciar unha ofensi
va. Pero non tivo tempo. Iniciada a batalla, o caudillo irmandino preferiu tamén a retirada 
ante o temor de non contar a tempo cos reforzos prometidos; a posterior chegada destes, 
ao mando do propio Diego de Lemos, non foi dabondo xa para mudar o signo daquela xor
nada. Así, logo dun breve parlamento entre Pedro Álvarez de Sotomayor e Diego de Lemos, 

este último decidiu retirarse pacificamente69
• Deste xeito, os senores e cabaleiros puideron 

liquidar rapidamente a resistencia irmandina naquela zona, aínda que a vila de 
Pontedeume non se lle entregou ao de Andrade, senón ao arcebispo, por directa decisión 
de Alonso de Lanzós, mortal inimigo do primeiro. Pero o de Lanzós non foi quen de esca
par da derruba irmandina: perseguido e apresado por Fernán Pérez Parragués, este non 

tardou en panelo nas mans de Fernán Pérez de Andrade, quen lle deu en premia -ou como 
rescate exactamente, pois impón como condición a entrega previa do prisioneiro- o couto 

de San Mamede de Oleiros, así como unha parte dos vilares de Parga e do beneficio de 

Santa Cruz de Pàrga10
• 



O conde de Lemos entrara tamén en Galicia. Fíxoo, naturalmente, polo Bierzo, 
onde permanecera durante todo aquel tempo, logrando resistir os sucesivos embates das 
columnas irmandifías, que capitaneaba o fidalgo berciano Álvaro Sánchez, sefíor de 
Arganza y Canedo -ao que despois mandou matar con setas-, e ás xentes de don Álvaro 
Pérez Osorio, conde de 'Itastámara e agora flamante marqués de Astorga, que apoiara a 
sublevación. Co de Lemos parece que retornaron tamén Pedro Pardo de Cela e os seus 
achegados, Pedro Miranda, Pedro Bolafío e outros máis; entre eles, Alonso López de 
Lemos, sefíor de Saber e Ferreira, e pai de Diego de Lemos. Os primeiros, polo que pare
ce, arremeteron contra os núcleos irmandifíos de Lugo e a súa comarca; o último, pola súa 
banda, fíxoo xa contra os que ocupaban as terras de Lemos, os cales parece que venceu 
no campo da Pedrosa, na parroquia de Vilamelle, a carón de Ferreira de Pantón, apode
rándose mesmo da vila de Monforte: 

"Contra ellos [escribe Gándara] salió con los suios Ferreira, i les dio batalla en 
e! campo, adonde dizen la Pedrosa, i aunque de dos pedradas !e derrivaron 
dei cavallo, volvió a montar en é! i peleó tan honradamente que matando 
muchos de ellos los desbarató, los siguió hasta Monforte, los echó de la villa 
y se apoderó della, hasta que la entregó ai conde don Pedro" 71

• 

En moi poucos meses, a "Hirmandade" foi vencida en todas as frontes, e os gran
des sefíores galegos lograron recuperar o contrai dos seus antigos domínios. En certo 
modo, pois, Galicia pareceu entrar entón en vías de normalización. Non houbo vinganzas 
desapiadadas contra os vencidos, ou polo menos non hai proba delas, agás algún caso illa
do72. O certo é que a única prioridade, compartida por todos, era daquela a recuperación 

das terras e vasalos, e a reconstrución das fortalezas derrubadas. 
O primeiro deu paso, case de inmediato, á aparición dunha nova serie de conflitos e 

enfrontamentos armados, sobre todo na Terra de Santiago, onde o arcebispo decidiu xogar as 
súas cartas con determinación. Era, en efecto, o retorno á normalidade ... O segundo, por 
outra banda, non resultou tarefa doada, nin rápida. Todos se aprestaron ao labor, logrando 
reconstruir ao cabo dos anos algo menos da metade -setenta e tres- das cento sesenta e nove 
fortalezas que foron derrocadas, e todos -aínda que Aponte exclúe expresamente a Alvar 
Pérez de Moscoso, sefíor de Altamira- recorreron aos mesmos métodos: as penas e as pres
tacións persoais dos vasalos13

. 

Ao tratar sobre esta cuestión, Couselo Bouzas destaca que a maior parte das 
noticias das tes-temufías do preito Tabera-Fonseca se concentran na teima restaurado
ra do conde de Lemos74

• O que se sabe é, en síntese, que este último asegurou os seus 
vasalos contra calquera represalia, iniciando inmediatami:;mte a coidadosa reconstru
ción das súas fortalezas, labor que puido prolongarse durante os quince ou vinte anos 
seguintes75

• Lembra tamén Couselo que o de Lemos obrigou os seus vasalos á presta
ción persoal, durante dous ou tres días por semana, para o cal debían levar carro e 
bois, e satisfacer dous reais para lles pagar aos oficiais, "pertigueros" ou "executores", 
encargados da dirección das obras 76

• Recorda, así mesmo, que impuxo -isto polo menos 
no tocante á reedificación da fortaleza de Sarria- a pena de seiscentos marabedís para 
aqueles que non se presentasen77

• Considera, non obstante, que a actitude do conde de 
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Lemos foi a usual naqueles tempos. No media dos 
relatos das testemuflas do preito Tubera-Fonseca xor
den dúas anécdotas que se fixeron famosas; unha 
delas, recollida por Couselo Bouzas e repetida despois 
ata a saciedade, conta que en certa ocasión o xa 
marisca! Pardo de Cela lle suxeriu ao seu sogro, o 
conde de Lemos, que "ynchiese los carballos de los 
dichos vasallos", ao cal se negou este último, porque 
"no se abía de mantener de los carballos, que si ellos 
hizieran el mal que lo pagarían78

• Máis crible, ou só 

menos 'adornada que a anterior, é a que se sitúa nas 
obras de reparación da fortaleza de Ponferrada, 
cando un vasalo se lle foi queixar ao conde da morte 
dun boi nestas operacións, pedíndolle ao mesmo 
tempo que se lle facilitara outro; o conde contestou: 
"I de puta, villanos, qué os hacían las mis fortalezas 
que estaban hechas, e si vos e los otros mis vasallos 
no me las derrocásedes non os las mandara hacer". 
Pero deseguido ordenou que se trouxese outro boi e 
que !lo desen, "si era pobre, ahora si era rico que el 

vasallo lo comprase" 79
• 

Deste xeito concluiu a sublevación irmandifla. 
Con ela, case qo mesmo tempo, quedou tamén borrado 
do mapa o movemento xeral do que se derivou, e que 
nacera en Segovia, coma un verdadeiro corpo policial, 
sobre a base da Irmandade vella de colmeeiros e bestei
ros de Toledo, Tulavera e Ciudad Real. Malia que en 
breve a situación xeral retornou ao seu estado anterior, 
aquel ensaio non foi van, senón que en poucos anos fru
tificou na nova institución que lograria, da man dos Reis 

Católicos, a restauración definitiva da arde pública e o 
sometemento de todos á xustiza e autoridade real. 

Documentos 

1. 1467, febreiro, 21. Monterrei 
Dona Teresa de Zúfliga, condesa de Santa Marta, 
querolase ante a Santa Irmandade contra Sancho 
de Ulloa, Diego de Andrade e Pedro Pardo [de 
Cela], que lle tomaran diversas vilas e fortalezas. 

·AHN, Sección de Diversos, Colección Diplomática. 
Serie Real, s. e., PARDO DE GUEVARA y VALDÉS, E. 

(ed.), "Notas para una relectura dei fenómento 
hermandifio", en Setíorío y Feudalismo, Zaragoza, 
1993, rv; doe.!, p. 100-103. 

En la villa de Monte Rey a veynte e un dias dei mes de febrero, afio 
dei nasçimiento de nuestro Sefior Jesucristo de mil! e quatroçientos 
e sesenta e siete anos, en presençia de mi, Diego Sánchez dei 
Castillo, escrivano de nuestro sefior el Rey e su notario público en la 
su corte e en todos los sus regnos e sefioríos, e de los testigos de 
yuso escriptos, estando presentes los honrrados Pedro Maldonado, 
vesino de la muy noble çibdad de Çamora e diputado de la Santa 
Hermandad della, e Alfonso Fernándes de la Madalena, vesino asy 
mesmo de la dicha çibdad e cuadrillero de la dicha Santa 
Hermandad de la dicha çibdad de Çamora, paresçió ende presente 
la muy virtuosa sefiora dona Teresa de Çúfiiga, condesa de Santa 
Marta, e por ante mí el dicho notarío presentó e leer fiso un escripto 
de denunçiaçión e querella, escripto en papel, cuyo tenor este que 
se sigue: honrados sefiores alcaides e diputados e cuadrilleros de la 
Santa Hermandad de los reynos de Castilla e de León e de Galisia e 
de todas las cibdades e villas e lugares de los dichos reynos e cada 
uno e qualquier de vos ante quien lo de yuso escripto e contenido 
paresçiere e fuere presentado e notificado en qualquier manera, yo 
la triste e desonrrada e deseredada condesa de Santa Marta, por mí 
e en nombre dei conde don Bernaldino Sarmiento, mi fijo, 
adelantado e justiçia mayor en el dicho reyno de Galisia por el rey 
don Enrrique, nuestro sefior, y por tal en el dicho Reyno de Galisia 
resçibido por cartas e mandado dei dicho sefior Rey, e como su 
tutora e curadora e administradora de su presona (sic) e bienes, vos 
denunçio e propongo querella e me vos querello de Sancho de Ulloa, 
fijo de Lope Sanches de Ulloa, ai qual dicho Sancho de Ulloa en la 
dicha Santa Hermandad resçibistes, e digo que seyendo yo e el 
dicho Conde, mi fijo, hermanos e hermandados, e mis lugares e 
suyos en los dichos reynos de Castilla e de León, e seyendo de la 
dicha Santa Hermandad en los dichos reynos, como es çierto e 
notorio, e estando yo e el dicho Conde, mi fijo, e todos nuestros 
bienes sobre seguro 
e hamparo e defensión dei dicho sefior Rey e de la dicha Santa 
Hermandad, e teniendo mandado por mis cartas a mis alcaydes de 
las fortalesas mías e dei dicho Conde, mi fijo, que se metiesen en la 
dicha Santa Hermandad con vosotros para guardar e complir los 
capitules e hordenanças della, los quales dichos alcaydes e mis 
vasallos, e dei dicho Conde, mi fijo, que por mi se mandavan lo 
fesieron asy e fueron a esa dichfl cibdad de Orense [a] hermandar e 
entrar en la dicha Santa Hermandad con vosotros. E estando yo e el 
dicho Conde, mi fijo, en la posesión dei castillo e fortalesa dei Castro 
de Caldelas de Orsellón, que es e está sytuado en el término e 
jurediçión de la dicha Santa Hermandad, e era e es mío e dei dicho 



conde, mi fijo, e teniéndolo e poseyéndolo nosotros e Rodrigo 
Despino, vuestro hermano, por mi e por e! dicho Conde, mi fijo, en 
nuestro nombre e como nuestro alcayde, e aviéndonos por e! fecho 
pleito e omenaje, e! dicho Sancho de Ulloa, vuestro hermano, non 
temiendo a Dios ni ai Rey, nuestro sefíor, ni a la dicha Santa 
Hermandad, que para vedar las fuerças e opresiones fue 
prinçipiada, e para punir e castigar los malfechores, ni mirando e! 
dicho Sanc.ho de Ulloa cómo avia comigo e con e! dicho Conde, mi 
fijo, e teniamos una tregua tornadisa de nueve dias, la qual nunca 
me echó ni torçió, en un dia deste mes de febrero, en que estamos, 
dei afio dei nasçimiento de nuestro Sefíor Jesucristo de mill e 
quatroçientos e sesenta e siete afíos, vino con mano armada, e con 
gentes armadas e con asonada, sobre e! dicho castillo e fortalesa dei 
Castro de Caldelas Dorsellón e lo cercó e lo combatió, e por fuerça, 
con armas, contra voluntad mia e dei dicho conde, mi fijo, lo tomó e 
lo derribó por e! suelo segund que [ ... ]' º que les dieron se despedaçó 
desonrra las viudas e los huérfanos e su ade Jantado e justiçia [ ... ] e 
çerca de los fidalgos conosçidos, hermanos e vesinos de las cibdades 
e villas e lugares de la Santa Hermandad, roban dentro e fuera de 
las iglesias sin les guardar seguro, piden villas e castillos por la 
deliberaçión 
e rescates dellos, e las toman e tienen, e los enemigos de los unos
meten en las tierras de los otros e les dan favor, con el qual favor 
quebran las treguas e se toman las fortalesas, e sy esto, sefíores, 
va e proçede según las leyes e ordenanças de la dicha Santa 
Hermandad e segund su santo e justo e onesto propósito, ya 
vosotros lo vedes e podeys bien conosçer, e si non lo preveys e 
remediays quand grandes son las fuerças e injurias e agravios que 
en los grandes se fase, e se podrán faser, e a vosotros e a todos es 
notorio, plegavos, como nobles e discretos, mirarlo con ojos que 
deveys e deys orden como este santo nombre e justa cosa que 
començastes vaya adelante, e los pequenos e los medianos e los 
grandes vivamos bien e en pas e en sosiego, e guardemos vuestras 
hordenanças e capítulos por via que de aquellos alguno non çeda, ni 
nuestros e~tados e casas se desaten, ni nos sea quitado la obediençia 
de nuestros vasallos, ni los mantenimientos por nuestros dineros, ni 
nuestros derechos, como se nos fase, pues ley divina ni umana, ni la 
dicha Santa Hermandad tal non quiere, ni manda, dad a ellos e a 
nos horden e regia por donde bivamos, e la manera que con ellos 
avemos de tener, e a ellos la que con nosotros e con nuestros 
alcaydes han de guardar, porque de aquello ninguno non heçeda e, 
ai que heçediere, asi a ellos como a nosotros, poner grande pena 
e ygual, e non deys lugar a que de mi posesión e de lo mio me 
quiten, pues cabsa ni rasón para ello non tienen, e si disen que por 
mandamient~ dei dicho sefíor Rey lo fasen, pidovos e requiérovos les 
mandeys e apremies que lo muestre, por que! tal mandamiento por 
mi obedeçido', si tal fuere e se complyr deviere, que se cumpla, e si 
agraviado fuere, suplique dei e sisa [sic] mi derecho e justiçia, fasta 
que por aquella sea oyda e vençida, non devo ser desapoderada, 
privada, ni despojada, ni e! dicho Conde, mi fijo, de lo nuestro e de 
lo que teniamos e poseyamos, e tenemos e posehemos, nin vosotros, 
sefíores, non lo deviades consentyr, ni dar a ello lugar, más 
remediallo e provello vosotros por vosotros e en nombre de la dicha 
Santa e General Hermandad, e asy vos lo pido e requiero que lo 
fasays e cumplays, prestando, si asy non fesieredes, segund e en la 
manera que arriba protesté a que me refiero. Asi mesmo, sefíores, 
vos denunçio e notifico e querello e fago saber en como Pedro Pardo 

e Diego Dandrada, fijo de Fernán Péres Dandrada, injustamente e 
por fuerça e contra voluntad mia e dei dicho Conde, mi fijo, nos 
çercaron e tomaron la nuestra villa e fortalesa de Santa Marta de 
Hortiguera, la qual era e es nuestra e nosotros poseyamos, e nos 
despojaron de la posesión della por fuerça, e con armas, e nos la asy 
tienen tomada e forçada e ocupada contra toda rasón e justiçia, e 
asy mesmo e! dicho Diego Dandrada me tiene tomado e ocupado, 
por fuerça e contra mi voluntad, e! mi coto de Lero, e me ha 
despojado e tiene despojada de la posesión dei, e ocupa e lieva las 
rentas dei contra toda rasón e justiçia, privándome de mi jurediçión 
e sefíorio. Por ende, vos pido e requiero fagades complimiento de 
justiçia a mi e ai dicho Conde, mi fijo, de los dichos Pero Pardo e 
Diego Dandrada, compeliéndolos e apremiándolos por todos los 
rigores e premias a que nos restituyan e dexen libre e 
desembargadamente las dichas nuestras villa e fortalesa e tierra de 
Santa Marta, e e! dicho coto de Lero, e proçedades contra ellos e 
contra cada uno dellos, segúnd e! tenor e la forma de los dichos 
capítulos e leyes e ordenanças de la Santa Hermandad, lo qual asy 
fasiendo, fares lo que deveys, en otra manera, protesto, segúnd e en 
la manera que arriba protesté, a lo qual me refiero e digo e a lego lo 
susodicho por notorio, e por tal pido ser avido, e pido ai presente 
notario me de todo lo susodicho testimonio signado, e ruego a los 
presentes que sean dello testigos. Lo qual, asy leydo e publicado por 
mi, e! dicho notario, ante los dichos Pedro Maldonado, diputado, e 
Alfonso Ferrandes, cuadrillero, segúnd e en la forma que de suso se 
contiene. Luego la dicha sefíora condesa dixo que desia, pedia e 
requeria e protestava todo lo de suso dicho, e recontado e requerido 
e protestado, segúnd e en la manera que de suso se contiene, e que 
en persona de los dichos Pedro Maldonado requeria e requirió e 
pedia e pedió, e denunçiava e denunçió, todo lo sobre dicho a todos 
e qualesquier alcaides e deputados e cuadrilleros de la dicha Santa 
Hermandad de todas e qualesquier çibdades e villas e lugares de los 
reynos de Castilla e de León e de Galisia, e que pedia e requeria, e 
pedió e requirió, a los dichos Pedro Maldonado e Alfonso Ferrandes 
lo notificasen e fesiesen saber a todos los dichos alcaides e diputados 
e cuadrilleros, asy a los que se juntasen en la junta de Mellyd, como 
otros qualesquier. E luego, los dichos Pedro Maldonado e Alfonso 
Ferrandes, dixeron que, non consyntiendo en las protestaçiones 
contrarias, estaban prestos e aparejadas [sic] de faser todo aquello a 
que fuesen obligados, segúnd e! tenor e forma de los dichos 
capítulos e ordenanças, e, asy mesmo, que estavan prestos de lo 
notificar e faser saber a los dichos alcaides e diputados e cuadrilleros 
de la dicha Santa Hermandad en la dicha junta o don [ ... ] fallasen, 
para que se viese como se fesiese aquello que los dichos capítulos e 
ordenanças disponen e mandan. 

De lo qual todo en como paso pedió la dicha sefíora condesa 
a mi, el dicho notario, que ge lo diese por testimonio signado para 

. guarda de su derecho. Testigos que fueron presentes a todo lo suso 
dicho, lfíigo, maestresala dei sefíor visconde de Monterrey, e el 
bachiller Juan de Aguilar, e Rodrigo, camarero dei dicho sefíor 
visconde. Va escripto sobre raydo, o dis orense non le empesca. E yo 
Diego Sanches dei Castillo, escribano de nuestro sefíor el Rey e su 
notario público en la su corte e en todos los sus reynos e sefíorios, 
fuy presente a todo lo que dicho es, en uno con los dichos testigos, e 
por niego e orogamiento de la dicha Sefíora condesa, esta escriwra 
escrivi e por ende fise aqui este mio signo. A ta l (r úbrica). 



2. 1467, abril, 25. :Madrid 
Henrique N ordénalles ás irmandades de Galicia 

que lles devolvan as vilas e fortalezas que lles 

tomaran a dona Teresa de Zútliga, condesa de Santa 

Marta, ao seu fillo o conde don Bemaldino Sanniento 

e a don Juan de Zútliga, vizconde de Monterreí. 

AHN, Sección de Diversos, Colección Diplomática . 
Serie Rea l, s. e., PARDO DE GUEVARA y VALDÉS, E. 
(ed.), "Notas para una relectura ... ", op. cit., doe. II, 
p. 103-104. 

El Rey. Alcaides e diputados e procuradores e hermanos de las 
hermandàdes dei mi regno de Gall isia, yo soy informado como vosotros 
a vos de hermandad avedes tomado e ocupado algunas vi llas e tierras e 
forta lesas de dof\a Turesa Destuf\iga, condesa de Santa Marta, e dei 
conde don Bernaldino Sarmiento, su fijo, e dei Adelantamiento dei 
regno de Ga llisia, e de Juan Destúfíiga, visconde de Monterrey, e 
tenedes puesto çerco sobre otras villas e castillos de los susodichos. E 
por que yo quiero ser informado de las cabsas que a ello vos mueven, 
yo vos ruego e mando, si plaser e se1viçio me deseays faser, que luego 
restituyades a los susodichos qualesquier tierras e vasallos e forta lesas 
que les tengades tomadas, e les fagades acudir, e acudan, con todos sus 
derechos acostumbrados, e sobreseades en les tomar ni ocupar de aqui 
adelante otra cosa alguna, e alçando qualquier syto e cerco que sobre 
ello tengades puesto, e non fas iendo en ello otra novedad por quanto 
as! cumple a mi serviçio, çertificandovos que en ello me faredes 
sei'lalado plaser e serviçio, e de lo contrario yo avria enojo e desplaser e 
mandaré proveer sobre ello por la manera que cumpla. 

De Madrid, a veinte e çinco dias de abril, afio de LXVII. Yo 
el Rey (rubricado) . Por mandado dei Rey, Johan de Oviedo (r úbrica). 

3. 1467, maio, 9. :Madrid 
Henrique N dispón que lle devolvan á vila de 

Ferro! os coutos de Mugardos, Serantes e todos os 

da súa xurisdición, que querfan ser da Coroa, e que 

gocen das mesmas mercés e privilexios que a 

devandita vila . 

ADA, Sección de Lemos, C-3-4 7; GARCIA ÜRO J. 
(ed.), Don Fernando de Andrade, Conde de Villalba: 

(1 4 77-1540): estudio histórico y colección 

documental, Xunta de Galicia, 1994, p. 226. 

4 . 1467,xuflo, 19. Segovia 
Henrique N ordénalle á Santa Innandade que 

restitúa a don Pedro de Zútliga na posesión da vila 

e fortaleza de Monterrei, da que fora desposefdo 

polo seu innán don Juan de Zútliga e que aquela lle 

tomara a este. 

AHN, Sección de Diversos, Colección Diplomática. 

Serie Rea l, s. e., PARDO DE GU EVARA y VALDÉS, E. 
(ed.), "Notas para una relectura ... ", op. cit., doe. Ili, 
p. 104-105. 

Yo el Rey envio mucho saludar a vos los alcaides y diputados e otros 
ofiçia les de la Santa Hermandad dei muy noble e leal regno de 
Ga llisia como aquellos que preçio e amo e de quien mucho fio . 
Fágovos saber que Pedro de Estufíiga, mi guarda e vasallo e dei mi 
Consejo, me fiso relaçión que él, estando en mi serviçio e seyendo 
como es myo, e Juan de Estúfíiga, su hermano, injusta y no 
devidamente, le entró e tomó e ocupó, por fuerça e contra ~u 
voluntad, la su villa de Monte Rey con su casti llo e forta lesa, e que la 
ha tenida e ocupada fasta agora, que la avéis tomado de poder dei 
dicho Juan de Estúfíiga, e me pidió por merçed que vos embiase 
mandar que ge la fasiesedes tornar e restituir, pues que era suya 
e de derecho le pertenesçe. E yo tóvelo por bien porque vos ruego e 
mando, si serviçio e plaser me deseaes (sic) faser, que visto el 
derecho que en esta parte ge la fagades luego tornar e. restituir, 
apoderándole en la posesión della, como a sefior de la dicha villa, 
segúnd que antes que fuese desposeido la tenia, en lo qual me fa réis 
agradable plaser e serviçio, por quanto el dicho Pedro de Estúfíiga es 
mi servidor e ha de guardar las cosas complideras a mi serviçio e a 
la conservaçión e guarda y acreçentamiento de esa Santa 
Hermandad, para lo qual, si nesçesario es, el dicho Pedro de 
Estúfíiga fará qualesquier seguridades que deven faser. 

Dada en la çibdad de Segovia, a dies e nueve dias de junio, 
afio de LXVII. Yo el Rey [firma ]. Por mandado dei Rey, Fernando dei 
Pulgar [rúbrica]. 

5. 1467,xullo, 6. Cuéllar 
Henrique N aproba a derruba das fortalezas 

efectuada pola Santa Innandade de Galicía, e 

ordénalles aos alcaides de todas as fortalezas que 

están cercadas, ou que se cercasen en diante por 

seren refuxio de malfeitores, que llelas entreguen 

ás autoridades ou representantes delas. 

AHN, Sección de Diversos, Colección D iplomática. 

Serie Real, s. e., PARDO DE GUEVARA y VALDÉS, E. 

(ed.), "Notas para una relectura ... ", op. cit. , doe. IV: 
p. 105-106. 

Don Enrique, por la graçia de Dios rey de Castilla, de León, de Toledo, 
de Gallisia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de Jahén, dei Algarbe, de 
Algesira, de Gibraltar, e sefior de Viscaya e de Molina, a los alcaides e 
diputados e otros ofiçiales de la Santa Hermandad dei muy noble e leal 
regno de Gallisia, e a cada uno de vos, salud e graçia. Sepades que a mí 
es fecha relaçión que algunas personas, pospuesto el themor de Dias e 
de la mi Justiçia, e non curando de las penas en que por ello han caído 
e incurrido, han fecho muchos rabos e muertes e fuerças e otros 
crirnines e delitos en este dicho regno, los quales se han acogido e 
reçetado en algunos castillos e forta lesas dese dicho regno e dellas 
muchos e muchas veses, perseverando en su mal propósito, han salido 
a continuar en sus rabos e fuerças e muertes en grande deserviçio de 
Dias e mío e menospreçio de la mi Justiçia, e total destruiçión dese 
dicho mi regno, e como quiera que vosorros, administrando justiçia e 
proçediendo contra los malfechores, avedes çercado las tales fortalesas 
e avedes proçedido contra los tales malfechores, e avedes derrivado las 
dichas forta lesas, pero deçides que algunas de las dichas forta lesas se 
han revelado e revelan, e han continuado e continuan en recebtar, e 



reçebtan, los dichos malfechores, e me embiastes suplicar e pedir por 
merçed que, acatando que vosotros proçedistes con sello de justiçia, 
asi en e! derribar de las díchas fortalesas que derribastes, como en e! 
proçeder que proçedistes contra los malfechores, que aprovase e 
confirmase e oviese por fien fecho todo lo que fesistes en esta parte, 
segúnd e por la forma e manera que en ello proçedistéis, e yo tóvelo 
por bien e quiero e mando e me plase de aprovar e apruevo por la 
presente e! derribamiento de aquellas fortalesas que vosotros 
derribastéis, de las quales se fasian rabos e muertes e fuerças e otros 
males e danos, e eran receptadoras de los malfechores e defensores 
dellos e de los ornes criminosos, e asi mismo qualesquier otras cosas 
que por via de justiçia avedes fecho e proçedido, e lo loo e apruevo e 
he por bien fecho, e por esta mi carta mando a qualesquier alcaides de 
qualesquier forta lesas dei dicho regno que están çercadas, e se 
çercaran, por causa de las muertes e rabos e fuerças e otros males e 
danos que dellas se han fecho e fasia, que luego las den e entreguen a 
los alcaides e diputados de la Santa Hermandad dei dicho regno o a la 
persona o personas que ellos nombraren para ello E yo, por la presente, 
!es alço e suelto e quito, una e dos e tres veses, qualquier pleito e 
omenaje que por las dichas fortalesas tengan fecho a mi o a otra 
qualquier persona en qualquier manera, e los do por libres e quitas dei 
a ellos e a sus linajes, para agora e para siempre jamás, e que non 
fagan ende ai por alguna manera so. pena de la mi merçed e de caer, 
por ello, en mal caso e de perder los cuerpos e quanto han. 

Dada en la villa de Cuellar, a seis dias de jullio [ano dei 
nasçi]miento de nuestro Seõor Jesucristo de mi l e quatroçientos e 
sesenta e siete anos. Yo e! Rey [firma]. Yo Fernando de Pulgar, 
secretario de nuestro seflor e! Rey, la fise escrivir por su mandado. 

6. 1467, setembro, 19. Castelo de Cepeda 
Confederación entre don Pedro Álvarez Osorio, 
conde de Lemos, o seu homónimo, o conde de 
Ti'astámara, e o marqués de Astorga, don Álvar 
Pérez Osorio. 

ADA, Sección de Lemos, C-162-6. Cfr. PARDO DE 
GUEVARA Y VALDÉS, E., Los Senores de Galicia, vai. II, 
doe. 172, p. 181. 

7. 1468, abril, 4 . Plasencia 
Henrique W fàille mercé a don Rodrigo Pimentel, 

conde de Benavente, das vilas e terras que 
pertenceran a don Afonso Osorio, fillo do conde de 

Lemos. 

AHN, Sección de Osuna, leg. 417-2. Cfr. PARDO DE 
GUEVARA y VALDÉS, E., Los Senores .. . , op. cit., vai. II, 
doe. 173, p. 181-186. 

Don Enrrique, por la graçia de Dias rey de Castilla, de León, de 
Toledo, de Gallizia, de Sevi lla, de Córdova, de Murçia, de Iahén dei 
Algarve, de Algezira, de Gibraltar e senor de Vizcaya e de Molina, 
porque razonable e conviniente cosa es a los reyes e prinçipes de 
faser graçias e merçedes a los sus súditos e natura les e acreçentar 
sus honrras e estados, mayormente aquellos que con limpio deseo e 

toda fidelidad los sirven e procuran e aman su serviçio. Por ende, 
acatando los grandes e muy seõalados serviçios que vos, don Rodrigo 
Pimentel, conde de Benavente, dei mi consejo, e aquellos donde vos, 
avedes e han fecho e fasedes e a los reyes de gloriosa memoria mis 
progenitores e a mi, e ai claro e buen deseo que avedes mostrado e 
de cada dia mostrays a mi serviçio, e aviendo consyderaçión de los 
grandes e excesivos gastos e espensas que por e! sostenimiento de 
aquel se vos han seguido e esperan seguir, e en algunas emiendas e 
remuneraçión de todo ello, por la presente vos fago merçed, gracia e 
donaçión e çesión e renunçiaçión pura e prefeta e non revocable, 
que por las leyes de mis reynos es dicha entre vivos, para vos e para 
vuestros herederos e suçesores despues de vos e para aquel o 
aquellos que de vos e dellos suçesivamente quieren tytulo o cabsa, 
por juro de heredad para sienpre jamás de todas las villas e lugares 
e castillos e forta lesas e casas llanas e apostylladas e solares e cotos 
e términos e montes e prados e aguas corrientes, estantes e 
manentes, e de todos oçros qualesquier heredamientos e bienes, 
rayses e muebles o semovientes, o ofiçios, ornes de juro o otros 
qualesquier remas e derechos yncorpora les o cosas de qua lquier 
manera o calidad que sean o ser puedan que en estas mis reynos 
tovo en su vida e dexó por suyos o a él en qualqu ier manera o por 
qua lquier razón o tytulo perteneciemes ai tiempo de su fyn e 
muerte, don Alfonso de Osorio, defunto, fijo dei conde don 
Perálvares de Osorio, ora !e pertenescen por suçesión e herençia de 
don Fadrique, su tio, duque de Arjona, defunto, o en otra qua lquier 
manera . Lo qual todo e cada una cosa e parte dello vos dó e dono 
fasiéndovos de todo ello la ta l merçed e graçia e donaçión como de 
cosa propia mia libre e quita por qua lquier tytu lo e cabsa a mi 
adquirida, e lo cedo e traspaso e renunçio en vos todo e! derecho 
e acçión e recurso e vos e rasón e tytulo a mi en ello e a ello todo, e 
cada una cosa e parte de ello, devido o perteneçiente en qualquier 
manera como a vos más convenga e yo mejor lo pueda faser. Para 
que lo que yo asy fago valga e para que lo ayades e podades aver 
todo e cada una cosa e parte dello vos, e! dicho Conde, e los dichos 
vuestros herederos e suçesores como vuestro propio o a vos devido e 
perteneçiente por virtud desta dicha merçed e donaçión e çesión e 
renunçiaçión que vos yo fago de todo ello, segund dicho es, bien asy 
e a tan conplida e fyrme e efetualmente como lo yo he e podría aver 
e tener asy como rey e soberano senor de los dichos mis reynos o en 
otra qualquier forma e manera. E lo podades todo aver e cobrar; e 
avido, usar e faser e disponer dello e en ello todo e de en cada una 
cosa e parte dellos, vos e los dichos vuestros herederos e suçesores, 
después que vos lo quisyeredes e por bien tovieredes como de en 
cosa vuestra propia o a vos devida e perteneçiente, por virtud de 
tutlo (sic) desta dicha merçed e donaçión e çesión e renunçiaçión . La 
qual quiero que asy vos valga e sea fyrme e eficas, que por virtud de 
ella e de la tradiçión de la presente carta que della vos mando dar 

_s[ ... ]ad graçia, e! senorio e propiedad e posesión dei, asy çevil e 
natura l e corporal rea l e avtual e bos e rasón de todo ello o e! tytulo; 
e recurso e acçión que yo he o me perteneçe en todo ello e cada una 
cosa e parte dello e en la juredición e mero e misto enperio, çevil e 
creminal, alto e baxo, e rentas e pechos e derechos de todas las 
dichas villas e lugares e sus tierras e términos. De lo qual todo en 
qualquier manera que lo yo aya o me pertenesca me desapodero 
e lo parto e desapropio de mi e vos lo dó e dono e cedo e traspaso e 
renuncio en vos todo segund e por la forma susodicha e como mejor 
e más vá lida e fyrmememe de mi ordinario o absoluto, plenisimo e 



real poder de que para mayor fuerça de todo lo en 
esta carta contenido quiero usar e uso, lo puedo 
faser. E por quanto antes 
e después acá que el dicho don Alfonso falleçió, las 
dichas villas e lugares e castillos e fortalesas e otros 
bienes e la mayor parte dellos ha seydo e son 
tenidos e ocupados ynjusta e non devidamente por 
el dicho Conde, su padre, e por otros cavalleros e 
personas, asy en el reyno de Gallizia como en otras 
partes donde los tales bienes, e se presume que los 
tales ocupadores con poco temor mio e de la mi 
justiçia, vos lo querrán defender e tener asy ynjusta 
e non devidamente ocupados como los agora 
tyenen, donde vos será neçesario averlos e 
recobrarias e sacarias de su mano e poder por 
fuerça de armas. Por ende, por la presente, vos dó 
e otorgo todo mi poder conplido segund que mejor 
e más conplidamente vos lo puedo dar, para que 
vos, el dicho Conde, o los dichos vuestros herederos 
e suçesores después de vos o quien vuestro 
mandamiento o poder 
o e! suyo para ello oviere, podades por vuestra 
propia actoridad e con mano armada e fuerça de 
armas o en otra manera qual más vos cunpla, 
aprehender e tomar la posesión de todas las dichas 
villas e lagares e castillos e fortalesas e de todos los 
otros dichos bienes, 
e de cada una cosa e parte dellos, entregándovos e 
apoderándovos en todo ello; e echando e 
esperiendo dende a qualquier otro detentor 
e ocupador non enbargante qualquier defensa o 
resistençia actual o verbal, con armas o syn ellas 
que contra ello por qualquier persona 
o personas vos sea fecha o puesta, todo esto syn 
aver para ello otra nueva liçençia nin 
mandamiento. Por la presente en cuanto a esta 
atafie, vos fago a vos o ai que! dicho vuestro poder 
o de los dichos vuestros herederos e suçesores, 
después de vos, oviere mi ofiçial e mero executor. E 
mando a las tales personas tenedoras e ocupadoras 
de las dichas villas e lugares e castillos e fortalesas 
e otras cosas qualesquier de los dichos bienes, que 
luego como por vos o por quien e! dicho vuestro 
poder o de los dichos vuestros herederos e 
suçesores despues de vos oviere, fueren requeridas 
sobrello, con esta mi carta o con su traslado 
sygnado, vos lo dexen e entreguen todo e vos 
reciban en las dichas villas e lugares e castillos e 
fortalesas e en cada una e qualquier dellas, de
xándovoslas e entregándovoslas todas libre e 
llanamente, syn contradiçión nin defensa nin 
dilaçión alguna e vos den e paguen todos los 
maravedis que montaren los frutos e remas 
e pechos e derechos e otros yntereses que de las 
tales dichas villas e lugares e de todos los otros 
bienes, e de qualquier cosa e parte dellos, ovieren 
avido e levado o podido aver e levar; con todas las 

costas e danos e menoscabos que sobrello a su 
culpa se vos ovieren recreçido e recreçieren. De lo 
qual vos fago asymesmo la dicha merçed e 
donaçión e çesión e renunçiaçión, comyéndovos e 
dándovos el dicho poder e ofiçio para la tasaçión e 
entrega e mera execuçión de todo ello, non 
enbargante que en ello parescades ser e s~ades 
jues e exsecutor en vustra propia cabsa. E mando a 
las tales personas que fagan e cunplan por vuestro 
mandado todo lo susodicho, so aquellas penas e 
casos en que caerían e yncurrirían pçir me non 
reçebir a mi en persona en las tales villas e castillos 
e fortalesas e me entregar e apoderar de todo lo 
susodicho seyéndoles por mi mandado e en devida 
forma requerido; e so las otras penas que vos o el 
que el vuestro poder oviere sobrello de mi parte les 
pusieredes; las quales yo, por la presente, les pongo 
e he por puestas en ellos o en cada uno dellos. E so 
aquellas mesmas mando a los conçejos, justiçias 
e regidores, cavalleros e escuderos, ofiçiales e ornes 
buenos, vesinos e moradores de las tales villas e 
lugares que luego como en la forma susodicha 
supieren deste dicha merçed que vos fago, vos 
reçiban, ayan e tengan por sefior dellas e por tal 
vos obedescan e cunplan vuestras cartas e 
mandamientos e de los derechos e salarios a ellos 
devidos e perteneçientes; e otrosy acudan e fagan 
acudyr dende en delante para syenpre jamás a vos 
e a los dichos vuestros herederos e suçesores, 
después de vos, con todas las remas e pect,os de 
derechos ai seii.orío de las tales villas e lugares 
devidos e perteneçientes; e vos presten e guarden 
e fagan guardar toda su subgeçión e obidençia e 
fidelidad que buenos e leales vasallos deven 
guardar a su sefior, assy para lo susodicho o para 
qualquier cosa o parte dello o de lo a ello tocante 
e anexo menester ovieredes favor e ayuda. Por la 
presente mando a los duques, conde, marqueses e 
ricos onbres, maestres de las ordenes e ai conde de 
Plasençia, mi justiçia mayor, e a los priores e 
comendadores e subcomendadores e a los del mi 
consejo e oydores de la mi abdiençia e alcaides e 
notarias e otros justiçias e ofiçiales qualesquier de 
la mi casa e corte e chançillería e a los alca'ydes de 
los castillos e casas fuertes e llanas e portylladas e 
a todos los conçejos, justiçias e regidores, cavalleros 
e escuderos, ofiçiales e ornes buenos de todas las 
çibdades e villas e lugares de los mis reynos e 
sefioríos e a los alcaides e deputados e otros 
ofiçiales de las hermandades dellos, e en espeçial 
de los dichos reynos de León e Gallizia, que cada 
e quando que por vuestra parte o de quien dicho 
vuestro poder oviere, ellos o qualesquier dellos 
fueren sobre lo susodicho en la ya dicha forma 
requeridos, vos den e fagan dar por ello bien asy 
como serían tenidos e obligados de me lo dar a mí 
en el mesmo caso, seyendo por mí para ello 



llamados e requeridos; e so las mesmas penas en 
que non conplir mi mandamiento e llamamiento 
yncurririan en tal caso. E yo segund dicho es quiero 
que en quanto a lo suso dicho atane vos o e! que e! 
dicho vuestro poder oviere ayedes para ello mi 
mesmo poder e representedes mi mesma persona 
por que asy todo lo en esta dicha merçed que vos 
fago contenido aya e consiga más ligero e conplido 
efecto. Para lo qual asy mesmo yo, por Ia presente, 
usando dei dicho mi poderio plenisimo real e 
absoluto de que segund dicho es quiero usar e uso 
en todo lo contenido en esta mi carta alço e suelto 
e do poder a vos, e! dicho Conde, o ai que e! dicho 
vuestro poder oviere que de mi parte alçedes e 
soltedes qualquier fees o pleitos omenajes o otras 
qualesquier fyrmesas e penas que qualesquier 
alcayde de los dichos castillos e fortalesas o otros 
ofiçiales o personas qualesquier de las dichas villas 
e lugares ayan fecho sobre la guarda e defensa 
junto dellas o de qualesquier dellas, o sobre e! uso 
e exsyçión de qualquier cargo o ofiçio dellas o 
sobre otra qualquier cosa; e aquel o aquellos por 
quien lo tal les fuese encargado e confiado dellos e 
lo de todos; e do a vos, o al que el dicho vuestro 
poder oviere poder de lo dar por ninguno e de nin
gún valor e efecto, e tal que por lo susodicho no 
deva nin pueda ser conplido e menos de yncurrir 
en las dichas penas e casos. E por la presente vos 
seguro e prometo e do mi palabra e fe real de vos 
tener e guardar e faser que vos sean guardada e 
conplida e cierta e fyrme e valedera esta dicha 
merçed e donaçión e çesión e renunçiaçión e todo 
lo ai en esta dicha mi carta contenido; e de vos 
nunca yr nin· consentyr yr nin pasar contra ello nin 
contra parte dello en algund tiempo, nin por alguna 
manera nin razón que sea e de vos anparar e 
defender e faser que seays defendido e anparado 
en todo ello e casos de yngratitud de otra qualquier 
manera en que de derecho podria por mi ser 
revocado, en e! qual caso quiero que la tal 
revocaçión por mi fecha sea en sy ninguna e de 
ningund valor e efecto e, que syn enbargo della 
todavia, esta dicha merçed e donaçión e çesyón 
e renunçiaçión vos fynque fyrme e valedera, non 
enbargante el defecto de la ynsynuaçión nin otro 
qualesquier i:lefectos asy de sustançia o orden o 
solepnidad como de otra qualquier cantidad e 
misterio que en sy contengan por dos menos 
puedan valer nin otro sy enbargantes qualesquier 
leyes e fueros e derechos e premátycas senciones e 
costunbres, estilos e fasanas que en contrario de lo 
susodicho sean o ser piedan. E yo de mi propio 
motuo e çierta çiençia e plenisimo poderio real e 
absoluto, de que segund dicho es quiero usar e uso, 
en esta parte aviendo aqui por espresos los tales 
defectos e las dichas leyes e derechos e otras cosas 
susodichas que lo susodicho pueden enbargar, e 

seyendo de todo ello plenariamente ynformado por 
los dei mi consejo, suplo e he por suplidos quanto 
para e! valor de lo susodicho es menester los tales 
defectos e dispensas con las dichas leyes e 
derechos e otras qualesquier cosas a ello contrarias 
e lo abrogo e derogo todo en quanto a lo susodicho 
contradise e contradesyr puede. E quiero que, syn 
enbargo de todo ello, esta dicha merçed e donaçión 
e çesión e renunçiaçión e todo lo ai en esta dicha 
carta contenido sea fyrme e valedero e guardado 
e conplido ai vos e! dicho Conde e a los dichos 
vuestros herederos e suçesores e a aquel o aquellos 
que de vos o dellos a lo susodicho o a qualquier 
cosa o parte dellos ynviolablemente para agora 
e para syenpre jamás. De lo qual vos mandé dar 
esta dicha mi carta, por la qual mando ai mi 
chançiller e notarias e a los otros mis ofiçiales que 
están a la tabla de los mis sellos que vos den e 
libren e pasen e sellen mi carta o cartas de 
previl!ejo de todo lo susodicho o de qualquier cosa o 
parte dello, las más fyrmes e bastantes e menester 
ovieredes. E non fagan al, so pena de la mi merçed 
e de privaçión de sus ofiçios e confiscaçión de los 
bienes a los que lo contrario fisieren. 

Dada en la çibdad de Plasençia, quatro 
dias de abril, ano dei nasçimiento de nuestro senor 
Ihesu Christo de mil! e quatroçientos e sesenta e 
ocho anos. Yo, el Rey [firma]. Yo, lohán de Oviedo, 
secretario dei Rey nuestro senor la fise escrivir por 
su mandado. Registrada. 
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malogrado don Alfonso Osorio. Véxanse as referencias en MoRALES Mui'l1z, 
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rebelión ... , op. cic., p. 125-128. 
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último, sen dúbida non perdoara ainda a ofensa recibida cando os 

grandes personaxes galegos correron as terras de don Sancho de Ulloa, 

porque este Jle dera en matrimonio á súa fil ia dona Mayor, desprezando 

deste xeito as solicitudes de don Juan de Zúfíiga. Véxase, polo demais, 
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J. , Lc1 guerra ... , op. cit., p. 20, 27 e 36. 

4 7 Declaración de Lope Garcia, de Betanzos. Véxase, RoDnlGUEZ GONZÁLEZ, A., 
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48 A condesa de Ribadavia á que se alude - seguindo a declaración de Juan de 

Melide- era dona Maria Pimentel, filia de don Juan Pimentel, destacado 
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- dona Maria Á lvarez- casara con Diego Á lvarez de Sotomayor, cabaleiro 

da Banda e segundoxénito da casa de Sotomayor. Destes últimos foi fi lio o 
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COUSELO BOUZAS, J., La guerra ... , op. cit., p. 45. làmén, PORTELA PAZOS, S., 
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una mula con una bara en la mano dándoles en la cabeça deziéndoles: 

carretad, villanos, que bien recios andábades en derribar mis casas"; 

RODRIGUEZ GoNzALEZ, A., Las fortalezas de la mitra .. ., op. cit., vai. 1, p. 138. 
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O castelo da "Frouseira" 

Juan Castro Carrera 

fortaleza da "Frouseira" localízase no límite das parroquias de Santa Cilla (Foz) e 
Carballido (Alfoz), na Marina luguesa. ·Ocupa a parte alta dun outeiro formado 
por enormes afloramentos graníticos que se ergue nunha dorsal rochosa a partir 

da curva de nivel dos 400 m sobre o nivel do mar. Esta dorsal é unha serra marxinal do 
Xistral, salpicada de domos como o que emprega A Frouseira para se asentar, e divide o 
Valadouro do vai do río Centino, na cunca do Masma. Esta localización permite o control 
visual dunha ampla extensión de territorio. 

Contexto histórico 

Centrarémonos no século XV, pois -como logo veremos- é o momento do que disponemos 
de datos documentais e arqueolóxicos relativos á fortaleza. Farémolo ademais a través da 

figura de Pedro Pardo de Cela 1, propietario da Frouseira -tamén do achegado castelo do 
Castro de Ouro e outros máis-, debido á relación directa que tina con esta fortaleza e cos 
feitos históricos acontecidos alí na segunda metade do século XV. 

Pedro Pardo de Cela foi encomendeiro do bispado de Mondonedo por mor do seu 
matrimonio2

. Estaba emparentado coa Casa .de Andrade, da que tina un estipendio e á que 
estivo vinculado ata se converter nun gran senor. A súa muller era Isabel de Castro, filia de 
Pedro Álvarez Osorio -conde de Lemos- e irmán do bispo de Mondonedo, don Pedro 
Enríquez de Castro. Entre as súas moitas rendas figuraban -amais da encomenda do bis
pado de Mondonedo- a do couto de Cillero, unha mercé que lle concedeu en 1466 
Henrique IV de 40.000 marabedís para o sostemento de 20 lanzas ou un xuro de herdade 
que lle cedeu en 1473 Juan de Vivera, vizconde de Altamira3

• 

Durante a guerra irmandina Pedro Pardo tivo que sair de Galicia, para regresar en 
1469 desde Castela, logo da fin da guerra civil castelã (1468). Os senores retornaron con 
tres exércitos, un dos cales estaba dirixido polo conde de Lemos e Pedro Pardo de Cela. 
Derrotan os irmandinos en 1469, e rematan así coa Irmandade -ainda que as loitas conti

nuarán localmente ata 14 72. 
Non obstante os nobres volven axina aos seus conflitos internos, complicados agora coa 

guerra de sucesión en Castela -que comeza a finais de 14 7 4 tras a morte de Henrique IV

e a guerra con Portugal. Os partidarios de Xoana agrupáronse en torno a don Pedro Álvarez 
de Sotomayor e os de Isabel, arredor do arcebispo Fonseca. Entre estes últimos figura Pedro 



Pardo, xunto ao conde de Lemos e o de Monterrei. 1tas a vitoria de Isabel neste conflito en 
1480, iníciase a política estatal dos Reis Católicos. En Galicia, a existencia dunha Coroa forte 
farase notar logo da chegada na segunda metade de 1480 do gobernador Fernando de Acufía 
e do alcaide maior Garci López de Chinchilla, que fan uso dos amplos poderes de que vinan 
provistos. Só se lle opuxeron Pedro Madruga -conde de Camina- e Pedro Pardo de Cela. 

Fernando de Acuna chegou decidido a cumprir coa súa misión, utilizando para este 
fin unha política de escarmentos exemplares, facéndolles ver así aos nobres galegos a forza 
que agora tina a Coroa, co fin de pacificar as súas continuas loitas. É así como atacou ao 
arcebispo Fonseca, solicitándolle a entrega de fortaleza e catedral. Saíu vencedor deste con
flito e continuou o seu labor en Galicia co apoio xeral do pobo, que vía no poder real a sal
vación da· opresión que sufría por parte dos nobres. Neste sentido cómpre salientar que se 
derrubaron 46 fortalezas. Posteriormente tocoulle a vez ao conde de Lemos, quen acudiu a 
cercar a fortaleza e catedral de Lugo; esta fóralle entregada a Acuna de mans do seu bispo 
e senor, Alonso, irmán do de Lemos, quen non puidera resistírselle. O conde mantiva o 
cerco durante un tempo e en contra do parecer dos Reis Católicos. Pedro Pardo era xenro 
do conde de Lemos e, aínda que non se sabe de certo, é probable que acudira na súa axuda 
a Lugo. A situación do marisca! era cada vez máis delicada, especialmente tras a morte do 
conde, e contra el irá Acuna para materializar o seu terceiro escarmento, que concluirá co 

axustizamento de Pardo de Cela en Mondonedo o 17 de decembro de 1483. 

Rexistro documental 

San abondas as referencias que ofrece a documentación histórica sobre a fortaleza da 
Frouseira, todas elas situadas cronoloxicamente na segunda metade do século XV, a excep
ción dunha do XII4. Nese momento o castelo pertencía a Pedro Pardo de Cela, e foi derru
bado polos irmandinos, reconstruído, asediado polo gobernador na Galicia dos Reis 

A Frouse ira vista dende 
o Valadouro 
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Cari a de bombarda. 
Anónimo, século XV. 
Museo de Valladolid 

Arqueta encoirada. 
Anónimo, finais do século 

XV ou inicias do XVI. 
Museo de Valladolid 
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Católicos -Fernando de Acuna- e, finalmente, de novo derribado por este. Pasamos a deta
llar esas referencias, ordenadas cronoloxicamerite, co fin de construir un "rexistro docu
mental" da fortaleza, para contraponelo despois ao rexistro arqueolóxico documentado. 

A pertenza da Frouseira a Pardo de Cela queda certificada a través de distintos docu
mentos, dos que traemos aqui as declaracións de testemunas do preito Tubera-Fonseca e o 
Memorial da Casa de Saavedra. Neste último, publicado en 1679 en Madrid, dise que o maris
cai foi propietario de moitas castelos e casas grandes; entre os primeiros atopamos A 
Frouseira, a carón doutros como Vilaxoán, Sobrado de Aguiar, Penadedra, etc.5• 

A fortaleza foi derrubada polos irmandinos, feito que queda probado nas referencias 

que a seguir citamos. O Licenciado Molina6 di que o número de fortalezas destruídas por 
aqueles foi de 130, e cita entre elas a da "Frouxeira" . No preito Tubera-Fonseca, variastes

temunas, ao falar da derruba desta última por Fernando de Acuna, refírense a ela como 
"nueba", en alusión á súa reconstrución tras o conflito "irmandino". Traemos aquí o teste

muno de Rodrigo Donbrero7
, alcaide e meirino da torre de Padrón, de 65 anos: 

"Dixo que lo que sabe della hes que bido a Pedro Pardo, Mariscai fiziera la 
Pena Fronseira nuebamente en una pena e que bebia de sus maneras"; máis 
adiante continúa: "E !e derrocaran la dicha Pena Fronseira"; e tras citar outros 
castelos derrocados di: "Las derrocaran e justiçiaran los que dicho tiene por
que dellas bebian mal e fazian malas fechos e los que justiçiara tanbien qua
les e! dicho testigo bido que heran nuebamente fechas porque la bido fazer 
segun dicho tiene y no save si tenian liçencia dei Rey para se fazer". 

Tamén do preito Tubera-Fonseca tomamos as distintas referencias que se fan á 
Frouseira, e que permiten documentar o derrubamento da fortaleza ordenado por 
Fernando de Acuna. As testemunas responden á pregunta 31, da que reproduciremos só a 
seguinte resposta, a modo de exemploª. A testemuna é Ares de Pallares9

, escudeiro, vecino 
da cidade de Lugo, de 71-72 anos: 

"Que oyuo dezir que! dicho Gobernador Fernando d'Acuna que a la sazon 

hera derrocara la pena Frouseira que hera de Pedro Pardo que en ella se 

acoxían ladrones y malechores y hera casa nueba y porque se azia en serbi
çio dei rey". 





Torre do recinto medio 
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Rexistro arqueolóxico 

As únicas intervencións arqueolóxicas realizadas no castelo tiveron a súa orix:e nas obras 
~ ' 

levadas a cabo en 1991e1992, co fin de 'crear unha área de lecer no xacemento, e provo-.,, 
caron o seu deterioro. A primeira actuación realizouse en 1992, co obxecto de d.ocumentar 
o castelo nese momento e o alcance dos dano~. Ao ano seguinte efectuouse unha segunda 
campana, xa no marco dos traballos de redacción dun Plan de Xestión da fortaleza, con vis

tas á súa recuperación. Ambas as intervencións foron financiadas pola Xunta ... qe Galicia, e 
dirixidas por quen subscribe. Dos distintos traballos acometidos e resultados o.litidos citare-

~ ~i 

mos a continuación só os máis significativos. .'·' 
En primeiro lugar, cómpre destacar as entrevistas realizadas a numerosos vecifíos da 

zona, en especial aos máis vellos. Máis alá dos datas microtoponírnicos ou etnográficos rexistra
dos, estas entrevistas amosáronnos unha imaxe do castelo moi rustinta á que presenta actual
mente. Tumén nos revelaron un novo factor de alteración, descofíecido ata o de agora: cando 
eran nenos, duns dez anos -hai agora entre 73 e 83 afíos- subían a ruario á Frouseira con raba
fíos de ovellas, e xogaban a tirar pedras dos muros palas fortes pendentes que rodean a forta
leza. Este non foi un xogo inofensivo, pois deixou como resultado a desaparición dalgúns muros, 
e que outros, de ata dous metros de altura, hoxe só conserven as primeiras fileiras. 



Descrición dos restos arquitectónicos 
Malia que aínda existen moitas cascallos que ocultan estruturas, e que os muros aparecen 
sen continuidade, é pbsible unha reconstrución da planta da fortaleza, probablemente moi 

próxima á que era visible no século XV Isto é factible ao conxugar os restos de muros exis
tentes e aqueles rebaixes nas rocas que lles serviron de asento a tramas completamente 
desaparecidos, xunto coas informacións facilitadas polos vecifios. 

Como é habitual nos castelos rochosos, non existe unha planta tipo que se repita, 

senón que esta xorde da adaptación ás irregularidades do terreo. Os muros e as paredes 
formadas polos.cortes verticais das rocas combínanse para pechar e definir recintos. O que 
actualmente é o xacemento articúlase entres partes principais, e outras tres que se anexan 

a estas de dous xeitos distintos: como obra avanzada ou a modo de terraza. Denominamos 
a estas zonas principais recinto inferior, medio e superior, articulados de maneira que aca
dan progresivamente cotas máis altas. 

O recinto superior concentra a máxima fortaleza natural, inaccesible en todo o seu 
perímetro pelas paredes case verticais que forman as rochas. Tamén é o sector de máxima 
fortaleza de fábrica, de termos en conta a muralla que debía delimitalo -da que só quedan 
os rebaixes na roca para asentala- e os recintos que a preceden. Unhas escaleiras talladas 

na pedra son o único acceso a esta parte. Constitúe unha plataforma alongada de máis de 

Recinto superior, estrutura 

escavada na roca, posible 
situac ión ori xinal da torre 
da homenaxe 
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50 m na dirección nordeste-suroeste, e 
ocupa a zona máis alta de todo o castelo. 

No interior deste recinto docu
mentáronse dúas estruturas, á marxe 
das relacionadas cos rebaixes antes cita
dos. Unha delas está escavada na·rocha 
ata algo máis de 1,5 m, e déla consérva
se un piso horizontal. A súa planta é rec
tangular e presenta unhas dimensións de 
7 x 3 m. Todo o seu perímetro está rebai
xado gradualmente, co fin de asentar os 
muros que continuaban esta estrutura en 
·altura, e dos que só permanece o teste
mufio dos vecifios do lugar: contan que 
este foi un dos que desapareceu penden
te abaixo tirado por eles hai moitos anos. 
Sería neste recinto onde cabería esperar 

que estivera a torre da homenaxe, atendendo á habitual repetición de elementos constituti
vos deste tipo de arquitectura militar, non á súa planta, que xorde da adaptación ás particula
ridades topográficas do terreo. 

O recinto medio articúlase en torno o sector onde o recinto superior é medianamen
te accesible. Puido ter sido o patio principal -patio de armas-, ao redor do cal se distribuían 
algunhas estancias. Sitúase ao norte do recinto inferior, separado por unha muralla parcial

mente destruída polas obras que alí se executaron, só visible nos seus extremos. Este recin
to amosa como os demais forma irregular, próxima a un cadrado, con eixes maiores de 46 
x 36 m amurallados en todo o seu perímetro, agás o lado oeste, onde se atopa unha pare
de do afloramento, en cuxa cima se sitúa o recinto superior. A entrada polo sur efectuába
se por unha porta da muralla duns 2 m de ancho -segundo vecifios consultados, pois hoxe 
isto non é visible-. Neste sector a muralla estaba flanqueada por dúas torres, que reforza
ban a súa defensa. A situada no extremo oeste era de planta practicamente cuadrangular, 
con eixes máximos de 5,6 e 6,4 m; conserva preto de 3 m de alzado e está apegada á mura
lla polo sur. Difire desta na súa fábrica, que é de cantería, con cufias de xisto; consérvase 
en perfectas condicións unha xunta feita de cal. En cambio, a muralla emprega no seu lenzo 
visible -o norte- pedras irregulares de gran tamafio, asentadas con moitas cufias de grani
to e xisto. A outra torre forma parte da muralla, da que sobresae lixeiramente nó lado leste, 
de forma que amosa aquí un ángulo redondeado. Aséntase directamente sobre rocha, e só 
se conserva a primeira fileira, conformada por perpiafios un pouco rudos e irregulares. Os 
tramos de muralla visibles nos laterais leste e norte deste recinto caracterízanse por un apa
rello de grandes pedras irregulares, un ancho variable de preto de 1 metro -chega ata 1,6-
e un alzado que se conserva tamén en algo menos de 1 m. 

O acceso á fortaleza realízase polo recinto inferior, polo leste, a través dunha porta 
que só conservaba dúas fileiras paralelas de perpiafios a rentes do chan, separadas 2 m. 

Polo sur este recinto queda pechado por un muro de algo máis de 23 m de longo e 0,8 de 
ancho, que une dúas masas de granito. 



Análise dos rexistros arqueolóxico e documental 

Derruba da fortaleza polos irrnandi:fíos e posterior reedificación 
As fontes documentais son claras respecto da destrución da fortaleza por parte dos irman

difí.os, nunha data non determinada entre os anos 1467 e 1469. A súa reedificación resul

ta obvia, posto que foi novamente derrubada entre 1480 e 1483. As sondaxes realizadas só 

permitiron documentar a última derruba, de Fernando de Acufí.a, mais, por mor do exiguo 
da superficie escavada non se pode descartar a posibilidade de que puidesemos atopar evi

dencias do derrubamento causado polos irmandifí.os. 

Cónstannos tamén dous momentos construtivos_distintos na torre apegada á mura

lla que separa os recintos media e inferior. Esta diferenza construtiva só é apreciable nesta 
estrutura pois, como xa se dixo, o estado de conservación dos muros é moi deficiente, e ape

nas sobresaen en alzado. Así, a segura reedificación da fortaleza logo da destrución irman

difí.a podería quedar referendada arqueoloxicamente na torre antes citada, posterior á 

muralla que pechaba este recinto polo sur. 

Derruba da fortaleza por Fernando de Acu:fia 

A documentación histórica non deixa dúbidas sobre a destrución da fortaleza por arde de 

Fernando de Acufí.a . Con todo, non atopamos información ningunha sobre como se reali

zou, nin sobre o seu alcance, se se desmantelou completamente ou só en parte. Por outra 

- banda, tamp ouco temos unha data exacta para o suceso, aínda que as referencias antes alu

didas semellan situalo con anterioridade á execución de Pardo de Cela -en decembro de 

1483-, e non pode ser anterior á chegada a Galicia de Fernando de Acufí.a -na segunda 

metade de 1480-; así, quédanos un lapso de tres anos como moita, entre 1480 e 1483, no 

que podemos situar a definitiva derruba da Frouseira. Francisco Mayán e Eduardo Pardo'º 

tratan sobre as versións que dan varias autores acerca da data de cerco e coinciden en que, 

seguindo a Vasco de Aponte11
, este puido ocorrer a finais de 1481. Mayán12 cita a Mosén 

Diego de Valera, quen indica que A Frouseira foi derrubada e que Pardo de Cela se refu

xiou no castelo de Castro de Ouro -en Alfoz, no Valadouro-, onde foi preso o 7 de decem

bro de 1483'3
. De ser certo isto, reduciría o lapso antes apuntado aos anos 1482-1483. 

As sondaxes documentaron un único nivel de ocupación, baixomedieval e localizado 

estratigraficamente baixo o nivel de abandono do sitio e sobre estratos de recheo -insistimos 
na provisionalidade destas afirmacións dada a mínima superficie sondada-. De cotexarmos 

estes datas cos do rexistro documental, podemos concluír o seguinte: 

- .Por ambas as vías chéganos a existencia dun derrubamento da fortaleza, que ade

mais sela o seu uso e é posterior ao único nivel de ocupación documentado. Semella evidente 

que a derruba que se rexistrou nas sondaxes e en superficie ei;i distintos puntos do castelo foi 

a ordenada por Fernando de Acufí.a nunha data non determinada entre 1480 e 1483. Desde 

aquel momento a fortaleza non volveu ser utilizada, dato no que ambas as fontes -arqueoló
xica e documental- son coincidentes. 

- Respecto da caracterización do derrubamento, a visión do estado actual da fortal e
za fainos pensar que o seu alcance foi importante, ata o punto de supofJ.er o arrasamento 

case que total dos muros e murallas. Con todo, esta idea podería resultar equívoca á luz das 

informacións facilitadas polos vecifJ.os máis vellos do lugar. En efecto, se hai uns 80 anos era 
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Vista da forta leza 
de Castro de O uro, 
no primeiro plano, 

e da Frouseira, ao fo ndo 
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posible ver muros de máis de 2 m, pode
mos avaliar o alcance dese xogo infantil 

de arrebolar pedras. No suposto de se 

realizar durante varias séculos teriamas 

que multiplicar a alteración producida 
en 80 anos; así, poderíamos atoparnos 

con que a derruba ordenada por 

Fernando de Acufla non tivo un alcance 
relevante. En calquera caso, isto é só 

unha hipótese que sería necesario con

trastar á vista de novos da tos . documen

tais e arqueolóxicos. 

Finalizamos cunha cuestión difícil 
de caracterizar e da que temos poucos 

datas. Fernando de Acufla debeu solici

tar a entrega da fortaleza para consumar 

o sometemento á autoridade dos repre
sentantes reais. É probable que o conseguise, aínda que debeu ser logo dun asedio e bata

lla importantes -a teor das referencias existentes-, como parece desprenderse dálgún 

documento, por exemplo nun de 1540'4
: unha das testemuflas que depoflen nun preito 

lembra que o avó do preiteante, Fernando Basanta, foi requirido na súa calidade de fidalgo 

polo gobernador Acufla para que acudise á toma de "Pena Frouseira". Noutra referencia de 

1540'5 o declarante Ruy Perez afirma ter vivido no mosteiro de San Martiflo -próximo á 

Frouseira, no concello de Foz-, co capelán Fernando Dourado e co seflor Ares Pérez de 

Villadonga, ao cal o capitán Mudarra -que estivo á fronte do asalto á Frouseira- lle dera 

unha cantidade de marabedís para a función e altar de Santa Catarina, cun aniversario no 

primeiro !uns de cada mes "por las ánimas de cuantos murieron y se enterraron sobre e! 
cerco dei mencionado fuerte". 
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O castelo de Araúxo 

Manuel Xusto Rodríguez 

as terras da Baixa Limia o castelo de Araúxo, ou da Vila, é un bo exemplo de 
espazo monumental medieval directa:mente ligado ao sefí.orío episcopal de 
Ourense, tamén exercido sobre as inmediatas terras do couto de Rio Caldo. Este 

espazo monumental, estratexicamente escollido, resulta de transformar arquitectonica
mente un escarpado montículo ou cabezo con grandes penedos no seu cumio e desniveis 
naturais abruptos de varias decenas de metros en boa parte do seu perím-etro, polo que o 

aproveitamento destas condicións naturais fan dei non só un punto dominante sobre o con
torno -que controla mediante o seu excepcional campo de visión-, senón tamén un lügar 
inaccesible e estruturado en función de criterios de defensa pasiva, ainda que a presenza 
de cubos moi próximos nos lenzos da muralla nos pofí.en tamén ante criterios de defensa 
activa e desenvolvida ou especializada. 

O castelo de Araúxo enmárcase, polo tanto, nun contexto ambiental ou paisaxístico 
que na bibliografia portuguesa se cofí.ece como "castelo roqueiro"; localízase na parroquia 
de San Martifí.o de Araúxo, concello de Lobios, sobre un cabezo con grandes penedos gra
níticos situado no extremo dunha plataforma que a media ladeira descende desde a Serra 
do Xurés e na que se encaixa o curso do río Cabaleiro; un cabezo a xeito de esporón que 
domina, polo tanto, a desembocadura do Araúxo ou Cabaleiro no río Salas, e a deste no 

Limia, ao tempo que tamén actúa como divisaria de augas entre o Salas e o Cabaleiro, 
ambos os dous afluentes do Limia. 

A este castelo refirense tanto Flórez, na súa Espafía Sagrada (1 789), como Fernández 
Alonso, na Crónica de los obispos de Orense (1897), sinalando que foi doado polo rei Fernando 
II ao bispo de Ourense don Afonso I no ano 11 76 como pago polos moitas servizos prestados 
á monarquía, nun momento -segunda metade do século XII- en que a Igrexa de Ourense 
ampliou considerablemente os seus dominios grazas aos favores dos reis Fernando.II e Afonso 
IX; de xeito que o esplendor desta Igrexa ten a súa mellor manifestación nas obras da cate
dral e do palacio episcopal ourensáns. Isto aconteceu despois de que tamén lle doase no ano 
11 75 o couto de Rio Caldo, situado nas proximidades deste castelo. O río Caldo ou rivo Calido, 

pala súa banda, xa aparece citado no Tombo de Celanova, nun documento do ano 955, como 
un dos territorios da Galicia altomedieval baixo a cualificación de manda ou circunscrición 
administrativa de rango menor, pero con carácter propio dentro da terra ou comarca natural 

da Limia -territorio Limie--. Neste documento o rei Ordofí.o III entrégalle ao bispo san Rosendo 
todas as mandationes que o seu pai, o conde Gutier Menéndez, tivera de Geurres usque in 

rivo Calido para que detente nestes lugares a delegación do poder .rexio. 



A condición ruinosa do castelo é tamén citada por Madoz (1847) na voz "San Martin 
de Araújo" do seu Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espana y sus posesiones 

de Ultramar; pero vai ser novamente Fernández Alonso, na obra EI río Limia y sus contor

nos (1879), quen nos ofreza a descrición máis completa de "los escasos vestigios que aún se 
conservan en la cúspide de una elevada cima conocida por O Castelo. Consisten estos 
recuerdos en la conservación íntegra de un aljibe perfectamente embreado por aquel espe
cial betún que se usaba en aquellos tiempos; su boca circunferente tiene pozo menos de un 
metro, en el fondo y por la parte exterior se deja ver el orificio por donde se extraía el líqui
do allí contenido, y a este depósito de aguas se sube por peldafíos hechos en la roca misma 
que forma la cisterna". 

Polo tanto, cabe enmarcar o de Araúxo dentro dos denominados no norte de 
Portugal como "castelos roqueiros", por adaptar a súa estrutura espazo-arquitectónica a 
unha elevación escarpada e rochosa de difícil acceso. Non obstante, debemos realizar esa 
contextualización desde un punto de vista paisaxístico, non cronolóxico, posto que, fronte á 
cronoloxía dos séculos IX-XI dos "castelos roqueiros" portugueses ou do primeiro "encaste
lamento", a deste castelo, no momento actual da investigación, só se pode vincular ao 
mundo baixomedieval, se temos en conta non só as referencias documentais, senón tamén 
os resultados das actuacións arqueolóxicas efectuadas nel a finais da década dos oitenta do 
século pasado. 

A monumentalización baixomedieval destas terras ten tamén outro elemento singu
lar nas inmediacións do castelo: a ponte de Ganceiros sobre o río Salas, localizada no lugar 
da Portaxe, parroquia de S_an Martiflo de Araúxo. Trátase dunha ponte dun só arco que se 
ben sufriu numerosas modificacións nas súas fábricas -a máis recente coa construción dun 
saínte de formigón-, a súa orixe pode datarse probablemente nos séculos XII-XIII, momen
to este ao que corresponderia o arco cun intradorso, no que son moi numerosas as marcas 
de canteiro, entre as que se recoflecen machados, tenaces, compases e labirintos. 

Un problema importante na secuencia histórica deste castelo é coflecer o momento 

en que se levanta, pois as únicas referencias explícitas a el sitúannos no último cuarto do 
século XII, mentres que a cultura material resultante das reducidas intervencións arqueoló
xicas realizadas nos anos 1988 e 1989, por unha banda, non nos permiten retrasar moito 
máis no tempo esa referencia documental e, por outra, sinálannos os últimos momentos de 
ocupación e de destrución violenta, con capas de queimado, na segunda metade do século 
XV Deste xeito, mesmo a nivel numismático, está moi ben representada a moeda de vellón 
portuguesa e castelá, encadrable entre finais do século XIV e o último cuarto do XV, mentres 
que non se ten atopado ningunha moeda vinculable coa Idade Moderna. Polo tanto, esta 
vella estrutura militar parece ter a súa orixe no século XII, coincidindo co momento en que 
as mandas -como a de rivo Calido- creadas por Afonso III se fragmentan en unidades máis 
pequenas chamadas "terras", de xeito que a cada un deses novos territorios ou "terras" lle 
corresponde un castelo, Xorde así un novo modelo territorial que, no referente á arquitectu
ra monumental, coincide coa difusión do chamado castelo románico cabeza de terra. É, pois, 
probablemente neste contexto de comezos ou mediados do século XII, cando, cos datos 

actuais, debamos situar a andaina vital deste castelo; de ser así estaríamos en orixe ante un 
castelo románico cabeza de terra, o cal, á súa vez, coincide co importante nivel de desenvol
vemento arquitectónico -torre da homenaxe, torres nos muros .. . -, aínda boxe perceptible 

42 3 



424 

nos seus restos, e mesmo coa cronoloxía dada por barroca para a difusión das primeiras 

torres da homenaxe en Portugal, que non as considera anteriores a mediados do século XII. 
Este castelo era, pois, o lugar central dun territorio ao que estruturaba desde o punto 

de vista militar e administrativo; iso xustifica que a súa implantación non só estivese condi
cionada palas óptimas condicións de defensa e de campo de visión, que permitían a direc
ta vixilancia sobre unha parte importante dese territorio, senón tamén pola proximidade e 
dominio sobre as áreas de maior produtividade, onde radicaban os núcleos de poboación, 
e sobre os eixes de circulación que xa historicamente cruzaban polo seu espazo, como é o 
caso da Vía Nova ou Vía XVIII do Itinerario de Antonino, agora xa, probablemente, moi 
transformada e convertida nunha simple senda de mulas. 

O castelo presenta toda unha serie de estruturas que resultan de adaptarse a un 
monumental conxunto de penedas graníticas, tamén modificadas -rebaixadas para asen
to de cimentacións, fundamentalmente- palas necesidades arquitectónicas da fortifica
ción. Aproximadamente na zona central do recinto fortificado e no punto máis alto do 
cabezo, sobre un bolo granítico, erixiuse a torre da homenaxe, da que boxe son só visibles 
os entalles realizados no afloramento rochoso para o apoio dos perpiaflos da súa fábrica, 
de maneira que, a partir deses entalles, a súa planta rectangular -de 6,5 por 7,5 m- pode 
percibirse sen dificultade. Estes perpiaflos formaban parte da estratigrafia obtida nas son
daxes realizadas nos anos 1988 e 1989. Pola súa banda, a localización central e elevada 
da torre da homenaxe, coroando o afloramento granítico no seu punto máis alto, ademais 
de controlar directamente o acceso á porta do castelo -permitindo un tiro case vertical-, 
posibilitaba igualmente o tiro directo cara ao exterior do recinto murado. 

No mesmo afloramento granítico onde se ergue a torre da homenaxe, último redu
to defensivo do castelo, foi tamén tallada unha cisterna, así como a escada de acceso a ela. 

Esta cisterna, que polo tanto se localiza ao pé da torre, é de planta circular, cunha profun
didade lixeiramente superior aos 3 m, e foi aberta na rocha a xeito de pozo. Interiormente 
foi recuberta dunha argamasa para garantir a súa indispensable impermeabilización, e no 
exterior e na base presenta tamén a abertura de saída de líquidos. 

Na base do afloramento, que acolle a torre da homenaxe, localízase a porta de acce
so ao castelo, escavada en 1988-1989, que era controlado e defendido por unha das torres 
da muralla que delimitaba o recinto polo Leste e pola propia torre da homenaxe, permitin
do en ambos os dous casos un tiro case vertical sobre ela. Ainda son visibles o sistema de 

tranca e o encaixe do xiro, de dobre folia . 
Unha vez traspasada a porta accédese a un pequeno espazo de planta case rectan

gular a modo de patio, cuxo pavimento estaria conformado por un recheo sobre o aflora

mento rochoso -un recheo que boxe está moi afectado pola erosión ante a destrución da 
muralla que o delimitaba cara ao exterior e que cantina ese nivel de pavimento- e que, 

dado o seu perímetro relativamente reducido, só posibilitaría a estancia dunha pequena 
guarnición de homes encargada de velar pola seguridade e estabilidade deste territorio ou 
"terra". Neste mesmo espazo, no lateral do bolo granítico que lle serve de base á torre da 
homenaxe, obsérvanse tamén os negativos ou rebaixes na peneda para o encaixe das vigas 
dun tellado a unha auga, a xeito de alpendre, que, baixo cuberta, permitiria a circulación 
entre a porta de acceso ao castelo e outra interior, a través da cal se chegaba á zona supe

rior do rochedo ocupada pola torre da homenaxe e polo alxibe. 



Punta de frecha 
(cat. nº 118) 

Bolaiios ou balas de pedra ' 
(cat. nº 116) 

Placa con decoración 
xeométrica calada 

en bronce 

Selo de chumbo 

Punta de lanza 

(cat. nº 117) 

Placa ósea 

Axóuxere 



Figura de guerreiro con 
cola de mal la (cal. nº 11 5) 
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O castelo de Araúxo revela, na súa arquitectura militar, un desenvolvemento mani

festo non só na torre da homenaxe, senón tamén na caracterización dos seus panos de 

muralla erguidos entre os bolos graníticos de grandes dimensións e adaptados á configu

ración do outeiro que acolle o recinto fortificado; nestes panos evítase, mediante torres, o 
desenvolvemento de grandes superficies con parede lisa, de modo que a súa morfoloxía, 

novamente, nos leva á dos castelos portugueses de traza románica rodeados de torres 

adheridas aos muros. É, non obstante, nas fábricas dos propios panos de muralla onde 

existe unha notable diferenza entre as que caracterizan os laterais leste e sur do castelo, 
as da porta de acceso e as dunha división interior, daqueloutras que fan o propio co late

ral norte. No primeiro caso, son perpiaiios máis ou menos regulares, en xeral de grandes 

dimensións, ás veces mal aparellados, sen argamasa, e maioritariamente dispostos en.fia

das isódomas. No segundo, é clara a presenza de perpiaiios ben aparellados e dispostos 

tamén en fiadas isódomas. 

Outro aspecto importante nos lenzos das murallas é a presenza de cubos ou torres 
historicamente relacionados coa presenza dunha enxeiiería militar máis desenvolvida e 

especializada; torres que no caso da muralla leste dispóiiense nos extremos do lenzo apro

veitando, na localizada ao pé da porta de acceso, un bolo granítico como base. Trátase, polo 

tanto, de exercer desde eles a vixilancia do lenzo da muralla, permitindo o tiro sobre os 

seus alicerces. No lateral norte da muralla, conformado a base de perpiaiios, a solución 

arquitectónico-defensiva é distinta, xa que as torres ou cubos adheridos á muralla están 

agora moi próximos, polo que o seu espazamento viría calculado en función do alcance do 

tiro do arco e, sobre todo, da bésta sobre os alicerces dos muros, de maneira que desde 

unha torre se acadase a base da outra. Así, parecen existir dúas solucións arquitectónicas 

diferenciadas, de forma que o cálculo da distancia de alcance do tiro desde unha torre á 

base da outra nos situaría xa ante criterios de defensa activa e máis desenvolvida ou espe

cializada . Estes criterios, no caso dos castelos portugueses, comezan a aparecer a mediados 

ou finais do século XIII, coincidindo coas reformas góticas especialmente postas en prácti

ca naquelas fortalezas erixidas sobre eixes de circulación, polos que cabería pensar que 

pasasen os exércitos invasores. Este sería por exemplo o caso dos castelos raianos nos que 

a súa importancia mesmo aparece recollida no Livro das Fortalezas de Duarte de Armas, 

escrito a comezos do século XVI. 
A cultura material no castelo de Araúxo, coiiecida a través das intervencións arqueo

lóxicas de 1988 e 1989, preséntasenos variada e diversificada, e está especialmente repre

sentada por formas cerámicas de uso común, tanto pechadas -alas, oliiias ... - como abertas 

-tarteiras baixas-. Numerosos son tamén os achados numismáticos correspondentes aos 

últimos momentos de vida do castelo, con moeda castelá e portuguesa . Por exemplo os 

reais brancos e os medias reais de vellón de Xoán I de Portugal, como moedas máis anti

gas; mentres que entre as máis recentes están os ceitís de cobre de Afonso V de Portugal, 

e os diiieiros e cuartillos de vellón de Henrique IV de Castela. 

Entre os restos metálicos en ferro, como é lóxico, destacan os de tipo bélico; así as 

puntas de frecha de forma piramidal con cabeza de sección cadrada e as de forma cónica 

-conxunto de puntas correspondentes a frechas para o tiro con arco e con bésta-, e as pun

tas de lanza. Tumén en ferro se conservan fragmentos de ferraduras, fouces e anzois. 

Outros restos metálicos en bronce corresponden a elementos decorativos, como é o caso de 
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varias fragmentos de láminas ou placas con decoración xeométrica calada con perforacións 
para cravar sobre un soporte ou, tendo en conta a súa probable condición ornamental. 
sobre un elemento de madeira ou coiro; esta condición, probablemente ornamental, está 
tamén presente noutra peza coa representación dun cabaleiro ataviado coa cota de mallas. 
Finalmente, en chumbo foi realizado un selo decorado, nunha das súas caras, coa represen
tación dunha aguia e, na outra, dun león. 

Tumén moí representativos da cultura material deste castelo son os bolafíos de 
pedra -proxectís a modo de pelotas ou balas de pedra, de 1.100 quilogramas de peso e fáci
les de conformar, contando con picapedreiros e puntos de extracción de pedra-, que eran 
disparados polas bombardas ou lombardas, pezas vinculables aos comezos da artillería, en 
Europa e en Espafía no século XIV, e moi usadas ata comezos do século XVI. 
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O castelo gótico da Rocha Forte, 
Santiago de Compostela 

Raquel Casal / Fernando Acufia / Goretti González 

" ... la cual hera la mas grande 
y mas fuerte fortaleza 
de todo el reino de Galizia ... " 

(Preito Tabera-Fonseca) 

fortaleza baixomedieval da Rocha Forte estaba documentada nos expedientes do 

famoso preito Tubera-Fonseca (1527), pero non se tiva un cofiecemento real da 

mesma ata as escavacións que, a partir do ano 2001, comezamos os profesores 

asinantes e un grupo de alumnos de doutoramento da área de Arqueoloxía da Universidade 

de Santiago de Compostela. 

O proxecto comezou no ano 2001, no que, a partir do interese da asociación cultu

ral "Rocha Forte", se fixo posible que o Concello de Santiago, a través dun convenio coa 

Universidade, puxese en marcha, baixo a nosa dirección, o proxecto de recuperación e 

posta en valor patrimonial dos terreos onde se asentaba a fortaleza, propiedade do Cabido 

compostelán e cedidos temporalmente ao Concello. 

O castelo naceu como un complexo residencial e militar, e situouse ás aforas da cida

de de Compostela pala tensión establecida entre o Concello de Santiago e os seus habitan

tes contra o sefiorío administrado polo arcebispado. Construído polo arcebispo Juan Arias, 

segundo se desprende das Constitucións Capitulares de 1255, foi remodelado en distintas 

ocasións ao longo do tempo, singularmente na época de don Berenguel de Landoira, tras 

os estragos causados polos composteláns no 1320, comandados por Suárez de Deza. Foi 

destruído polos irmandifios en 1466 tras un primeiro asalto levado a cabo no 1458 pala 
irmandade de Santiago, axudada polo conde de Trastámara. 

Segundo as fontes, parte da pedra levouse ao Pico Sacro para que o arcebispo 

Fonseca II levantase alí unha fortaleza; tamén sabemos que algunhas delas foron aproveita

das na base da torre dos Ourives -actual torre do Relaxo na catedral de Santiago- en 14 73. 

Pese a que no século XVII se pensou na reconstrución do castelo e, a finais do XIX, 

na necesidade de facer escavacións, desde a súa destrución nunca se interveu nese lugar, 

o que quere dicir que se trata dun xacemento selado, de aí a importancia que ten como 

guieiro da cultura material da Baixa Idade Media galega. 

Como resultado das intervencións levadas a cabo, atopámonos ante un castelo de 

planta cadrada, cunha superficie aproximada de 3.500 m2
; a súa entrada, situada cara ao 



Oeste, estaba reforzada por dúas torres e, nas esquinas, situábanse outras catro, circulares, 

de pedra perfectamente traballada cunha esmerada canteria. 
No interior do recinto, entre outras estancias adheridas á muralla, destaca unha 

grande escalinata cunha estrutura abovedada que conduce a unha pia e a unha porta; esta 
última daria acceso a un complexo soterrado por onde pasaban dúas canalizacións, de 
entrada e saída da auga, que provefJ.en do exterior da barbacá e que non ten equivalentes 
nos castelos cofJ.ecidos desta época. 

Os castelos góticos supofJ.en unha nova concepción da arte da guerra, asi como a 
aplicación da defensa activa fronte á pasiva dos románicos, o que supón a necesidade de 
adaptar as construcións ás novas tecnoloxias da loxistica da guerra imperante. As princi
pais innovacións dos castelos góticos son o desprazamento da torre da homenaxe do cen
tro cara á muralla, á que está pegada, e das outras dependencias, que quedan arrimadas 
á mesma para unha mellor protección, asi como a xeneralización do sistema de tiro verti
cal coa utilización dos matacáns, a construción das barbacás e a proliferación das ameas, 
entre outras. 

Ttas as cinco campafJ.as arqueolóxicas consecutivas, podemos afirmar que este caste
lo que responde claramente á tipoloxia dos góticos, de planta innovadora e temperá dentro 

O Pico SJcro, Boqueixón 

(A CoruiiJ) 
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Real branco de Xoán 1 
de Portugal (1357-1433) 

(cat. nº 94) 

Ceití de Afonso V de 
Portugal (1438-1481) 

(cat. nº 95) 

Cruzado de vellón de 
Henrique li (1368-1379) 

(cat. nº 96) 



dos seus coetáneos da Península, o que nos fai pensar que o modelo ou o arquitecto sería de 

Francia, lugar onde se comezaría a desenvolver este tipo de arquitectura. O feito de que as 

reformas que se fan na catedral de Santiago na época de Xoán Arias respondan a modelos 

franceses contribúe a darlle maiores probabilidades de acerto á nosa hipótese. 

Con posterioridade constrúese unha barbacá -innovación arquitectónica do século 
XIV-, de menor altura e lixeiramente inclinada cara ao interior -tipo alambor- cun tipo dis

tinto de aparello, de mellor factura pola súa parte externa, que deixaba entre aquela e esta 

a liza. O paramento externo aínda amosa restos de revoco. 

Polos testemuflos do preito Tabera-Fonseca sabemos que a fortaleza contaba tamén 
cunha capela dedicada a Santa Eufemia, aínda non localizada, á que poderían pertencer 

algúns dos elementos de decoración arquitectónica de gran calidade artística, como dous 

capiteis góticos exentos que responden a tratamentos plásticos moi coidados. 

Caracterízanse por co~ter mótivos voluminosos de inspiración vexetal, con folias nas esqui

nas e flores circulares de sete pétalas centrais que mostran o seu envés, de bordos recorta

dos e nervacións marcadas de liflas saíntes. Flores e folias están separadas por perlados de 
puntos descendentes e de diverso tamaflo, cun remate superior en pequenas volutas que 

dan inicio ao ábaco. Consérvanse fragmentos de fustes decorados lisos e con perlados, bases 

cuadrangulares, fragmentos de celosías, e volutas que formarían parte dos remates doutros 

capiteis; tamén se recuperou unha peza singular de granito de base cuadrangular, decora

da con motivos inspirados en grandes cunchas de vieiras, que parece corresponderse co 

remate dunha fonte . Isto fálanos da suntuosidade que houbo na fortaleza . 

As escavacións realizadas na fortaleza da Rocha Forte proporcionaron tamén unha 

importantísima colección é:le materiais arqueolóxicos que nos informan da vida cotiá que se 
desenvolvía no recinto. A maioría dos restos materiais documentados foron recuperados na 

liza, entre a barbacá e a cerca do muro da fortaleza, nun nivel estratigráfico de 1,80 m de 

potencia e homoxéneo ao longo de todo o tramo escavado. 

Sen dúbida algunha o material máis abondoso é o cerámico. Así, temos representa

do un inxente volume que responde fundamentalmente a dous usos e facturas perfecta

mente diferenciados: a cerámica común de produción local e destinada maioritariamente 

ao servizo de cocifla, e a cerámica importada dos centros produtores peninsulares mais 

importantes do momento, Sevilla e Valencia, así como algún fragmento que, pensamos, é 
orixinal de Francia; esta cerámica destinábase ao servizo de mesa e tina un claro valor sun

tuario. A rexional ou de cocifla está representada por recipientes de forma globular -olas-, 

que a cotío presentan evidencias de ter estado expostos ao lume e que tamén servirían para 

almacenar líqúidos. A cerámica de importación presenta un repertorio formal máis comple

to, polo que podemos sinalar a presenza de cuncos, pratos e escudelas pertencentes ao que 
se denomina "louza", e unha cerámica recuberta de esmalte estannífero -cor branca-, 

decorada en ocasións a través de pigmentos cromáticos derivados de óxidos minerais 
-reflexo dourado, azul cobalto, verde-. O exemplar de importación procedente de Francia 

é un recipiente aberto que presenta un pico vertedoiro con forma zoomorfa -morcego-, 

vidrado en amarelo. 

O material numismático recuperado abarca unha cronoloxía que confirma a época 

de vixencia do castelo. Documentáronse máis de 40 numismáticas, correspondentes con rei

nados e cronoloxías diacrónicas, entre as cales a súa maioría responde a cecas e cunaxes do 
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Ola, segundo terzo do 
século XV. Ccrámica 
común ga lega 
(cal. nº 87) 

Fragmento de escude la, 
segundo tcrzo do sécul o 
XV. louza esmaltada; 
Decoración en az ul con 
fo lia de perex il de Paterna. 
Cerá rn ica de impor tación 
(ca t. nº 09) 

Bico de xcrra zoo morfo de 
ccrámica vidrada, segundo 
terzo do século XV. 
Cerámica de importación 
(cat. nº 91) 

Xerra tril obulada, segundo 
terzo do sécu lo XV. 

Cerámica común galega 
(cal. nº 88) 

Cunco; segundo terzo do 
século XV. l ouza esmaltada 

con decoración bícroma 
(azu l e dourado) de 

Manises. Cerámica ele 
importación (cal. nº 90) 

Conxun to de fragmentos 
de cerâmica andaluza, 

segundo terzo do sécul o 
XV. Cerámica de 

importación (cal. nº 92) 

Aplique de saurio en 
bronce, primeira metade 
do sécul o XV (cal. nº 99) 



Fragmento de sigillum, 
primeira metade do século 
XV. lenda: FERNAN ... 
(cal. nº 97) 

Elemento arquitectónico 
decorativo (posible remate 
de fonte), primeira metade 
do século XV (cat. nº 98) 

Dúas punias de seta, unha 
maciza e outra de 
enmangue oco, mediados 
do século XV (cat. nº 93) 

Dous fragmentos de 
celosía, primeira metade 

do século XV (cat. nº 101) 

Capitel con motivos 
vexetais, primeira metade 
do século XV (ca l. n" 100) 

Varios proxcctís de catapulta 
e/ou bombarda, século XV 

(ca l. nº 102) 
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reino castelán-leonés (Segovia, Cuenca, Toledo, A Corufía, etc), datables entre 1250 -baixo 
o reinado de Afonso X o Sabio- e 1470, -coo exemplos de numismáticos acufíados por 
Henrique IV-. Entre eles destacan cuantitativamente as biancas de vellón de Henrique III 
ou os coroados de vellón de Xoán I, así como un óbolo de seis lifías de Afonso X e un cru
zado de vellón de Henrique II (1369-1379), con marca de ceca "vieira" diante do busto; é 
esta unha peza única no rexistro arqueolóxico peninsular, polo menos con estas caracterís
ticas, xa que a marca de ceca tan específica e o momento político no que foi cufíada pode
rían levamos a pensar que a súa cufíaxe se fixo en Santiago de Compostela, e inclusive no 
propio castelo da Rocha Forte. 

Tamén se documentou a presenza de numismáticos foráneos, concretamente por
tugueses, como un real branco de Xoán I de Portugal cufíado en Lisboa, e un ceití de 
Afonso V o Africano, encadrables na última fase de ocupación do castelo, na segunda 
metade do século XV. 

En bronce foron recuperados un conxunto de apliques de mobles e vestimenta de 
diversa tipoloxía; destacan pezas con forma de cuncha de vieira, así como un aplique zoo
morfo -probablemente un pequeno crocodilo- que amosa o seu corpo recuberto por esca
mas labradas con gran detalle. Neste eido, contemplando as pezas elaboradas en materiais 
nobres, é de destacar o achado dun fragmento de matriz de sigillum, de pequeno módulo 
e forma bioxival, orlado en caracteres góticos pola lenda [ ... ] FERNAN [ .. . ]. 

Entre o armamento, as puntas de frecha de bésta soo as máis numerosas, tanto as 

de mango oco como as macizas. En mal estado de conservación foron atopadas unha espa
da de folia rectangular, rematada en punta e de sección triangular-plana, e unha daga "per

fora mallas'', provista de espiga e de sección triangular. 
Cómpre destacar a gran cantidade de elementos de construción atopados, tanto 

cerámicos como metálicos, dos que son representativos os imbrices ou tellas curvas e un 
amplo abano de cravos e escarpas, de diversa tipoloxía, función e uso. 

O material óseo recuperado é unha mostra do claro predominio de especies domés
ticas con clara orixe alimenticia; destacan os restos de vacún (Bos Taurus), ovicaprinos 
(Capra Hircus), súidos (Sus Domésticus), gali.náceas (Gallus gallus), caos (Canis), gatos (Felis 

catus) e équidos (Equus caballus), estes últÍmos representados así mesmo por unha gran 
mostra de ferraduras, estribos e bocados. En referencia a outros tipos de fauna, exhumou
se unha pequena mostra de centros vertebrais de pescado, identificados como de pescadas 
(Merluccius merluccius), e de bivalvos, como ameixas (Tapes decussatus) e ostras (Ostrea 

Edulis), cuxa presenza estaria vinculada non só á función alimenticia senón tamén a súa 
utilidade como elemento construtivo, xa que formaba parte da argamasa utilizada na com
pactación e o recheo de canterías e muros. Respecto aos restos de flora, documentamos a 
presenza de froitos de nogueira (noz-Juglans regia) e de follas de carballo (Quercus), así 
como de madeira, probablemente, á falia dos resultados da análise, de carballo. 

) 
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A pacificación de Galicia polos Reis Católicos. 
"O feito que Zurita chamou a 'doma 
e castración' do Reino de Galicia ... " 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés 

a cabeza destas liflas figura unha célebre frase de Castelao, pronunciada o 18 de 

setembro de 1931, no contexto duo disclirso parlamentario titulado Proyecto de 

Constitución, e repetida despois nunha das súas obras máis difundidas1. A importan

cia que aqui lles concedemos a estas palabras é a que se deriva da súa repetición e aceptación 

como síntese duo feito irrefutable. 'Il'as ela, pois, descóbrese unha coflecida interpretación 

negativa e historiograficamente desafortunada do reinado dos Reis Católicos e, moi en parti
cular, do que foi e supuxo para Galicia -e para os galegos- a política pacificadora emprendida 

por aqueles monarcas durante os seus primeiros anos de goberno2
• 

Pero, antes de considerar cun pouco detalle os fitas fundamentais desta política en 

relación coo Galicia, pois ese e non outro é o obxecto destas páxinas, convirá precisar 

deseguido que a célebre cita de Castelao é, na súa literalidade, errónea. Esta afirmación 

contundente non precisa de argumento nin comentaria, posto que se corrobora coa soa 

transcrición ad pedem litterae do escrito polo propio Zurita: 

"En aquel tiempo se comenzó a domar aquella tierra de Galicia, porque no 

sólo los seflores y caballeros della pero todas las gentes de aquella nación 
eran unos contra otros muy arriscados y guerreros, y viendo lo que pasaba 

por e! conde [de Lemos] -que era g~an seflor en aquel reino- se fueron alla

nando y reduciendo a las leyes de la justicia coo rigor dei castigo"3
• 

Debe engadirse, por outra banda, que o sentido desta breve alusión está moi lonxe 

de coincidir coa interpretación de Castelao, quen asume o termo "doma" no seu sentido lite

ral e o estende ao conxunto do reino galego para extraer, a partir de aí, esa visión conscien

temente sesgada -a alusión á "castración" é por si mesma reveladora- que quedou anotada. 

En realidade, o sentido das palabras de Zurita, analizadas en todo o seu contexto, parece que 

é exactamente o contrario, e isto si que merece unha breve reflexión. 

O comentario do cronista aragonés, que foi un dos máis reputados historiadores 

espaflois das décadas centrais do XVI -naceu en 1512 e morreu en 1580-, inclúese nos 

seus famosos Anales de la Corona de Aragón, obra monumental á que lle dedicou trinta 

anos de traballo, boa parte deles investidos na consulta de textos e documentos, moitas 

hoxe perdidos. Este coflecemento vasto e directo da documentación, de onde procede 

boa parte do crédito e valor da súa obra, permitiulle a Zurita unha indubidable familiari

dade coa terminoloxía política daquel reinado. Neste contexto xustamente debe situarse 



o termo "doma", utilizado -seguindo os textos da 
época- en relación coa política real que permitiu res
taurar a paz e a arde en Galicia, do mesmo xeito que 
"reducir", "achandar" "remediar", "someter", "suxei
tar", "render" ou simplemente "asentar", que con 
idêntico sentido emprega o mesmo cronista ao tratar 
a resistencia da cidade de Trujillo ou do marquesado 
de Villena, ou dos asuntos de Navarra, Aragón, 
Catalufi.a, Sardefi.a ou Italia. 

Pero a identificación destes termos -e en particu
lar o de "doma"- coa política de restauración de autori

dade real e de restablecemento da arde que guiou a 
actuación dos Reis Católicos durante os primeiros anos 
do seu reinado, non se establece só a partir dos respec
tivos contextos en que aqueles se inclúen, senón que se 
concreta de forma expresa e incuestionable no ámbito 
emblemático. E, certamente, do mesmo xeito que . as 
intitulacións e armerías rexias se fixeron eco da nova 
realidade política•, os emblemas de carácter persoal -as 
chamadas divisas- serviron tamén para asumir e sinte

tizar de maneira simultánea mensaxes de natureza 
semellante5

. Entre as diversas divisas traídas por aque-
les monarcas, as máis ilustrativas neste sentido son as 
que tifi.an, á vez, un se~tido cortês ou galante; é dicir, o "feixe de frechas" atadas polo media, 
que era a divisa de dona Isabel, por ser a primeira letra do nome do seu esposo, e o "xugo" 
de don Fernando, por ser a inicial do da súa muller6

. 

O "xugo", en concreto, ten un especial interese para o caso que se está a tratar aquí, 
pois o seu simbolismo orixinal forxouse durante a guerra de sucesión cos portugueses, e vin
culouse directamente coa "doma" dos nobres rebeldes e a conseguínte pacificación do país, 
como vén de demostrar J. L. Mingote Calderón, quen chama a atención verbo da tipoloxía das 
primeiras representacións desta divisa real: o xugo de tres cangallas para a doma de gando 
rebelde7

• No seu documentado estudo, ao tratar os sucesivos simbolismos que explican a apa
rición e posterior modificación formal desta divisa, lembra que, ao pouco de se iniciar o reina
do -entre os anos 14 75 e 14 76 exactamente-, Frei Ífi.igo de Mendoza, predicador da raína 
dona Isabel, escribiu un celebrado Sermón trobado ai muy alto e muy poderoso pr íncipe, rey 

y senor, el rey don Fernando, rey de Castilla y de Aragón, sobre el yugo y las coyundas que 

su alteza trahe por divisa, texto de carácter programático -así o estima Mingote Calderón
onde se reflicte de forma expresa e clara a visión que se tifi.a xa daquela da celebre divisa, 
aínda non xeneralizada e polo tanto non de todos cofi.ecida. A estrofa número 14 do mencio
nado Sermón trobado é, sen dúbida, a máis clarificadora e importante: 

"Rey temor de los tiranos, 
a quien crezca Dias los cetros, 
salud de los castellanos, 

Clave de bóveda co escudo 
de armas dos Reis 
Católicos. Obradoiro de 
Lugo, último cuarto do 
século XV (antes de 1492). 
Museo Diocesano e 
Catedralicio de Lugo 
(ca l. nº 11 4) 
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ábsida da igrexa de San 

Juan de los Reyes, Toledo 
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'. 
beso vuestros pies y manos 
en comienço de mis metros, 

a quien Dios sea tasugo 
contra los ojos danados, 
pues a su clemencia plugo 
daros coyundas y yugo 
coo que fuesen sojuzgados 
los toros nunca domados"ª. 

Esta imaxe dos "touros bravos" que deben ser refrea
dos, asociada aos nobres rebeldes coa autoridade real, non é 
de ningún xeito inédita nin extraordinaria, pois se repite en 
diversos textos, alglins bastante anteriores ao Sermón troba

do, como lembra Mingote Calderón. En calquera caso, para 
o que aqui interesa, o concepto de "doma" en relación cos 
nobres rebeldes e a paz conseguinte incorpórase desde moi 
cedo á linguaxe real. Así, por exemplo, nas Cortes de Toledo 
de 1480, cando os propios reis expresan a súa satisfacción 

pola vitoria obtida sobre os sublevados, reconecen "la iner
ced e grandisimo beneficio que Dios, nuestro sennor, nos ha 
fecho en avernos dado grande vigor e perseverancia para 
aver como avemos domado e subjetado nuestros rebeldes e 
por justa e poderosa guerra aver ganado la paz de los reyes 
nuestros comarcanos .. . "9

• E isto mesmo é o que se segue a 
reflectir moito despois, en 1516, morto xa doo Fernando; 

coa mención expresa das dúas divisas reais, o concello, xustiza, rexedores e cabaleiros da cida
de de Valladolid suxeríronlle a Carlos I que debia "venir a tomar en la una mano aquel yugo 
que el Católico rey, vuestro abuelo, os dejó, coo que tantos bravos y sobervios se domaron, y 
en la otra las flechas de aquella Reina sin par, vuestra abuela dona Isabel, coo que puso los 

moros tan lejos, que es menester que de 16 anos comencéis a caminar para llegar a Jerusalén, 
para restituir su Santa casa a Dios" 10

• 

Estas poucas referencias textuais, extraídas entre outras moitas da obra de Mingote 
Calderón, permiten precisar o sentido xusto do termo "doma" utilizado por Zurita na súa 
famosa referencia a Galicia. Nada ten que ver, por conseguinte, coa anulación política e cultu
ral do reino galego de que fala Castelao, senón todo o contrario; isto é, a exacta redución das 

súas xentes, senores e cabaleiros incluídos, "a las leyes de la justicia", pois estes e aqueles 
-todos en efecto- eran "unos contra otros muy arriscados y guerreros". Unha recente inter
pretación, nada sospeitosa, sitúa a cuestión nos seus verdadeiros termos: "A acción dos Reis 
Católicos en Galicia, que nalgunha ocasión chegou a se considerar «centralista» nun alarde de 
anacronismo, foi vista na mentalidade colectiva como unha auténtica liberación e o inicio da 
pacificación do reino, obxetivo que buscara tamén, coo menos éxito, a irmandade de 1467"11

• 

E nada máis certo. Logo do ensaio arrasador da gran sublevación irmandina de 1467, 
sometido en 1469, a realidade galega retornou á súa situación anterior. Pero isto non acon
teceu no caso dos Reis Católicos, pois a política de pacificación e restauración da autoridade 



real púxolle definitivo termo ao longo rasaria de guerras, conflitos, 
violencias e arbitrariedades de calquera tipo, que sen interrupción 

dominara a vida galega desde polo menos un século atrás12
• 

O restablecemento da autoridade real en Galicia 

A política de pacificación dos Reis Católicos, desenvolvida con êxito 

no resto da Coroa de Castela, non frutificou doadamente en terras de 

Galicia. Fracasaron, desde logo, os dous primeiros gobernadores, 

don Enrique Enríquez, conde de Alba de Liste, que chegou a finais 

de 14 7513
, e don Rodrigo de Villandrando, conde de Ribadeo, que o 

sucedeu xusto ao cabo de dous anos 14
• Pero estes dous ensaios pre

vias non foron inútiles, xa que se complementaron cunha serie de 

medidas de calado aparentemente menor, pero transcendentes á fin, 

pois permitiron pór en marcha unha plataforma administrativa máis 
próxima e eficaz. Neste contexto, destaca o nomeamento de corrixi

dores nas máis importantes cidades de Galicia; constan, polo menos, 

os nomeamentos para Mondoõedo15
, Tui16

, Betanzos17
, Ourense 1ª, A 

Corufía 19 ou Viveiro2º. 

A comezos de 1480, liquidada definitivamente a guerra coo 

Portugal, a situación de Galicia quedou en evidencia en media da 

paz social que imperaba no resto dos territorios da Coroa de 
Castela, onde a acción dos cuadrilleiros da Santa Irmandade, com

binada coa política real, resultara singularmente eficaz, paliando 

sensiblemente os efectos do bandoleirismo. Enténdese, por isa, que 

o restablecemento da autoridade real e da paz social no reino gale

go se convertera entón nun obxectivo prioritario, máis aínda cando 
as alteracións non procedían só dos "malfeitores e ornes crimino

sos", que aquí se movían coo particular comodidade, senón tamén 

-ou sobre todo- do clima de conflito xerado polos continuas enfron

tamentos internos dos seõores e cabaleiros, e non menos palas 

usurpacións, roubos e mais violencias de todo xénero que caracte

rizaban a conduta duns e doutros . 

O 18 de febreiro de 1480, os reis decidiron dar un paso de 

certo importante e introduciron formalmente a Santa Irmandade en 

Galicia, á fronte da cal puxeron dous homes da súa confianza_, Antón 
Paz, arcediago de Camaçes -ou se cadra Cornoces-, e o licenciado 

Fernando Gómez de Tordehumos21
• Esta primeira medida resolveu 

expeditivamente as demandas dos grandes cabaleiros galegos, cuxo 

rexeite á nova institución xa quedara plasmado nas capitulacións 

subscritas en Lugo o 15 de outubro de 14 77, onde eles mesmos se 

comprometeron ante o conde de Ribadeo a garantir a arde, ao 

tempo que lle ofrecían tentadoras sumas á Coroa22
• 



Acordo dos grandes nobres 
galegos. Lugo, 15 de 

outubro de 1477. Archivo 
Ducal de Alba, Palacio 

de Liria, Madrid 
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Uns meses despois daquela primeira 
medida, o 3 de agosto de 1480, os reis comple

taron o plan coa designación de don Fernando 
de Acuna como gobernador e xustiza maior do 
Reino, e do licenciado García López de 
Chinchilla como oidor da Audiencia23

. A novida
de e transcendencia destes nomeamentos, 

como xa destacou García Oro, non estivo desde 
logo nos cargos, senón no perfil mesmo das per
soas designadas -eficaces e expeditivas- e, 
especialmente, nas atribucións que se lles con
cederon. Destacan, en particular, os poderes 

específicos que en documento á parte, pero con 
igual data, lle foron outorgados ao primeiro des
tes dous funcionarias reais. O texto resulta moí 
esclarecedor respecto da situación que aínda 
daquela padecía Galicia e das propias medidas 
que a súa resolución esixía: 

"Sepades que a nos es hecha relaçión 

que en e! Reino de Galizia ay muchas 
fortalezas roqueras e otras casas fuertes 
en que se an fecho muchos danos e 
rabos e muertes e salteamientos e otros 
danos, e que se teme que se arán de 
aquí en adelante o están muy apareja
dos de se fazer, e no cumple para el 

pacífico estado e bien común dei dicho 
Reino, según su dispusiçión e donde 
están, por ende mandámosvos que 

todas las fortalezas e casas fuertes que bos entendiérades que son danosas 
a la cosa pública dei dicho Reino, o donde se an fecho, o reçeláredes que se 
farán las cosas susodichas o algunas dellas, luego sin dilaçión alguna las 
tomedes e derribedes, no envargante que estén fechas y edeficadas con 
liçençia nuestra e de los reis nuestros progenitores, ni otras qualesquier cau
sas que se digan e aleguen para ynpedir lo suso dicho. E mandamos a todos 
los conçejos e justiçias e a otras qualesquier personas de qualquier estado e 
condiçión que sean, en todo e! Reino de Galizia, so las penas que vos pusié

redes de nuestra parte, e asimismo a las ermandades dei dicho reino, que 
cada e quando por vuestra parte fueren requeridos, e les fuere por vos man
dado, que se junten e vayan con bos con sus armas e caballos a tomar e çer
car e derrivar las dichas fortalezas e casas fuertes, e que vos den para ello todo 

el favor e ayuda que les pediéredes e menester obiéredes, e mandamos a los 
alcaides e otras personas que tobieren las dichas fortalezas e casas fuertes, so 



pena de muerte e de afiscaçión de todos sus vienes para la nuestra Cámara, 
que cada e quando que ge lo vos mandáredes vos den y entreguen las dichas 

fortalezas e casas fuertes [ ... ]. 

E otro sí, por quanto se dize que algunas personas, con poco temor e reberen
cia e acatamiento de las yglesias de dicho reino, y en_su ofensa, tienen algunas 

de las dichas yglesias ocupadas y encastilladas y enfortalezadas, para de ellas 
se ayudar e aprobechar en sus bandos e questiones y enemistades que tienen, 

e por otras causas, mandámosvos que asimismo fagades allanar e desenbargar 
e desocupar libremente las dichas yglesias, e quitedes e derribedes tolo lo que 

así en ellas esté fortalezado e anadido, e de que s_e pueda hazer e siguir algu

nos danos de los suso dichos, por manera que las dichas yglesias queden libres 
e sin que dellas se fagan danos, e mandamos so las dichas penas a las perso

nas que las tienen ocupadas o encastilladas que luego las dexen e desocupen 

libremente, como vos ge lo mandáredes [ ... ]. 

E otro sí, mandamos que cada e quando que bos entendiérades que cumple 
a nuestro serviçio e a la paz e sosiego dei dicho reino, que qualesquier cava

lleros e otras personas de qualquier estado o condiçión que sean, salgan dei 

dicho reino e de qualquier çibdad, villa o lagar dél, les mandedes que luego 

salgan e se bayan fuera, los quales e cada uno e qualesquier dellos manda

mos que luego como vos ge lo mandáredes, sin otra escusa, ni dilación algu

na, salgan e se vayan dei dicho reino" 24
• 

Don Fernando de Acuna, que debeu chegar a Galicia cara a mediados do mes de 

setembro de 1480, vén sen dúbida moí ben instruído sobre a súa misión, e disposto -cabe 

supofi.elo así, dada a súa personalidade e traxectoria- a non defraudar a confianza que nel 
depositaran os monarcas25

. A súa chegada, en calquera caso, marcou o punto de inflexión 

entre a anárquica realidade galega das últimas décadas e a nova que comezaba a clarificar

se co pulo da Coroa. Isto apréciase moi ben no número de iniciativas reais, que se incre

menta singularmente nos últimos meses deste ano, como pode comprobarse no Registro 

General dei Sello: máis de trinta fronte ao escasísimo número -tres exactamente- das dita

das ao longo dos tres meses anteriores26
• 

Unha boa parte destas iniciativas son cartas de amparo a favor de diversas persoas, 
mosteiros e igrexas: frei Rodrigo de Quiroga, por exemplo, é amparado na posesión da 

encomenda sanxoanista de Quiroga21
, e frei Juan Pineyro para que poida tomar posesión 

da de Portomarín2ª; tamén se fai isto con Diego de Lemos, o antigo caudillo irmandino, e 

o seu irmán García Rodríguez de Valcárcel, que temían que lles fora usurpado o seu couto 

de Sindrán29
, e con Paio Romeu, a quen o arcebispo de Santiago e Suero Gómez de 

Sotomayor pretendían arrebatarlle os seus dereitos sobre os labregos e rendeiros das her

dades que posuía30
• Ampárase, ademais, a varias mosteiros, como os de Cines e Oia3

', á 
Igrexa de Lugo, ao bispo de Tui32

, á cidade de Ourense33 ou ao concello da Pobra do Deán, 

fronte ao arcebispo de Santiago34
• Mais, a carón das que vimos de mencionar, non faltan 

tampouco as que tinan por obxecto frear abusos e violencias de moí diversa natureza, 

aínda que sempre cometidos por persoas de certo relevo, como Fernando Cerón, o flaman

te corrixidor de Viveiro, palas súas arbitrariedades co marisca! Pardo de Cela e os seus 
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vasalos35
, ou dona Urraca de Moscoso e o seu filio Rui Sánchez de Moscoso, que danaban 

certos dereitos en Pobra de Burón, ou algúns oficiais do conde de Lemos, que se excedían 
nas súas actuacións36

• Tamén figuran nesta nómina Diego de Andrade -sobriflo e homóni

mo do titular da Casa de Andrade- e outros rexedores de Betanzos37
; o conde de 

Benavente e don Juan Pimentel, que atentaban contra o mosteiro de Celanova38
; 

Bernardino Sarmiento, conde de Ribadavia, polo que se levaba indebidamente da cidade 

de Ourense e do beneficio de San Miguel de Osmo39
; Pedro Fernández de Andrade, veci

flo de Betanzos, que lle usurpaba certos bens a Luis de Acevedo, irmán do arcebispo' º; 

Lope Núflez Pardo, alcaide da fortaleza de Adragonte, a quen tamén se acusa por usurpa

ción de bens' 1
; Álvaro González de Ribadeneira, Fernán Díaz de Ribadeneira e Pedro de 

Bolaflo, que edificaran sen licenza a fortaleza de Sobrada de Aguiar, ao pé de 0 .uteiro de 

Rei' 2
; o arcebispo de Santiago, polos seus agravios á vila da Pobra do Deán43

; dona Urraca 
de Moscoso", Luis de Acevedo -irmán do arcebispo" - ou o propio conde de Lemos, pola 

prisión de Gómez Pérez de Courel46
• Tampouco se librou deste tipo de iniciativas o influín

te arcediago de Camaçes que, en uso das súas facultades, lle tomara a fortaleza de Cillobre 

a Fernán Pérez Parragués e outras a Suero Gómez de Sotomayor" , a quen os reis ampa

raron moi pouco despois, esixíndolle ao arcebispo que cumprira coa capitulación concer

tada mentres se resolvía o preito que ambos mantifl.an'ª. Sábese, así mesmo, que outras 

actuacións semellantes apuntaron directamente contra o vello conde de Lemos ou o maris
cai Pardo de Cela, que, moi cedo, centraron a atención dos oficiais reais49

, ou contra o pro

pio Pedro Álvarez de Sotomayor, que mantifla na cadea a García Sarmiento e a Fernando 

de Camba, malia este belicoso personaxe gozar daquela de certa protección grazas ás 

capitulacións co rei de Portugal5º. 
O conxunto de iniciativas que queda descrito, aínda que só é unha mostra insigni

ficante no tocante ao seu volume, permite ilustrar moi ben unha vertente máis concreta 

das arbitrariedades e disputas que alteraban decote a vida galega naqueles anos5
'. Non 

obstante, por riba delas sobresaían outras de moita máis gravidade e singular resonancia, 

aínda que a pegada que deixaron na documentación oficial sexa distinta . Os seus máis 

sinalados protagonistas eran invariablemente os grandes sefl.ores: no norte, competían 

entre si don Diego de Andrade, o conde de Lemos e o mariscai Pardo de Cela; no centro, 

o duelo era entre o arcebispo Fonseca e o conde de Altamira; e, no sur, xa dominaba a 

ousadía de don Pedro Álvarez de Sotomayor, quen exercía un ríxido contrai, ao tempo que 

teimaba en manter viva a chama, daquela case apagada, da pretensión portuguesa; uns e 

outros, xunto cos seus parentes menores, os seus cabaleiros e fidalgos, teceran ao longo 

de varias décadas unha complexa rede de alianzas e intereses cuxa dimensión e sentido 

noh sempre é doado clarexar, aínda que si naturalmente as súas consecuencias. Por todo 

isto, compréndese que, ao pouco da súa chegada, antes mesmo de concluír o ano, Acufla 

e Chinchilla se apresurasen a convocar en Santiago os procuradores das vilas e cidades 

galegas. Durante esta primeira Xunta do Reino informáronse detalladamente da situación, 

escoitaron as demandas e concretaron os plans e obxectivos da súa actuación52
• A minuta 

dos pedimentos dos representantes galegos, que dous anos despois presentaron na Xunta 

Xera l da Santa Irmandade, celebrada en Madrid ou talvez en Pinto, pon de manifesto a 

identificación dos obxectivos e, por conseguinte, o decidido apoio daqueles á actuación dos 

enviados rexios: 
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"Porque de las fortalezas muchas que ay en el dicho Reyno de Galizia vienen 
muy grandes danos, así porque muchas dellas no tienen jurisdicción, nin 
vasallos sobre que estén, e non pueden mantenerse los que en ellas están syn 
tiranizar e robar la tierra, y otras tienen tan pocos vasallos so sy, que aquéllos 
e los otros que están vecinos son despechados y robados de los tenedores 
dellas, porque en este Reyno se dan muy pocas tenencias con las fortalezas~ 
que suplicamos a Vuestra Alteza que manden dar una ley general para el 
Reyno de Galizia, que todas las fortalezas roqueras que no son cabeças de 
merindad, que tienen menos de dozientos vasallos de su sefiorío e jurdición, 
que estas tales sean derrocadas, ora sean nuevas, ora antiguas [ ... ]. 
Otrosy y porque! dicho Reyno de Galizia aya de estas siempre e permanente 
en paz e sosiego, suplicamos a Vuestra Alteza demande a cada cavallero su 
fortaleza por seguridad que siempre aya de estar e vivir enjusticia [ ... ]. 
Suplicamos a Vuestra Alteza que mande luego proveer de justicia dicho 
Reyno de Ga!izia, e que la justicia mayor que asy avier de yr ai dicho Reyno 
de Galizia lieve poder complido en todo el Reyno e en todas las cibdades e 

villas dél [ ... ]. e que la tal justicia ande por todo el dicho Reyno administran
do la justicia y que sea tal persona y de tal estado que los caballeros dei dicho 
Reyno se tengan por contentas de ser justificados por su mano [ ... ]. 
Por quanto es cosa de mal exemplo y por obidiencia de Vuestra Alteza estar 
las iglesias encastilladas en el dicho Reyno de Galizia, que mande sacar por 
ley que ningund perlado, nin cavallero, nin otra persona de ninguna suer
te non tenga encastillada yglesia alguna, nin gente en ella, salvo que esté 
todo libre para la administración de los divinales oficias; e sy por caso en 
alguna yglesia oviere de aver gente, que esta sea de Vuestra Alteza o de la 
justicia que allá estovier por el bien e sosiego dei dicho Reyno, mas no de 
otra manera [ ... ]. 
Porque es notaria que en los tiempos pasados que no uva justicia en e! dicho 
Reyno de Gallizia, los cavalleros e sefiores tuvieron osadía e atrevimiento 
para poner a sus vasallos servicios e otras imposiciones indevidamente pues
tas, diziendo questan en la posesión de las levar, suplicamos a Vuestra Alteza, 
pues las tales ymposiciones e servicios fueron puestos y echados en tiempo 
de tiranía e rotura e que non avía justicia, que lo remedie e mande por ley 
que se quiten e non se lleven [ ... ]. 

Por quanto en e! Reyno de Gallizia hay muchos abadengos y bectrías que 
serán sumar quinze o veinte mill vasallos, los quales acá agora han estado por 
fuerça y contra su voluntad y de cuyas yglesias y monasterios cuyos vasallos 

son en mano y poder de cavalleros y otras personas poderosas dei dicho 
Reyno, e que han rescebido muchos agravios y otros yntolerables dafíos y 
esta a causa de la falta e mingua de justicia que siempre en el dicho Reyno 
ha avido [ .. . ]. débese hacer relación a Vuestra Alteza dello, para que lo mande 

remediar [ ... ]. mandando rescibir para sy las encomiendas de todo ello e que 
ningún cavallero nin sefíor nin otra persona alguna use nin entremeta tener 
ni tomar las tales encomiendas [ ... ]. 



Otrosy por quanto en los tiempos pasados que non uvo la dicha justicia en e! 

dicho Reyno de Gallizia se causaron muchas muertes y otros casos, por falta 
que no avia quien remediase de justicia a los querellosos, y a esta causa tovie
ron non taI1 solamente los que a fyn de rrobar mataron, mas antes muchas 

personas con vandos e questiones que nascían entrellos cayeron en tales 
omezillos [ ... ]. suplicamos a Vuestra alteza, por usar de clemencia e benigni

dad contra los tales [ ... ]. mandar perdonar por su carta a todos los que en 

casos de muertes han caydo, sacando a los que siguieron e! partido dei Rey 

de Portogal, y por satysfación de sus maleficios les mande servir en la con

quista de Granada a sus costas y por e! tiempo q~e a Vuestra Alteza pluguie
re o como su merced fuere [ ... ]. 

Otrosy porque la yglesia dei Apóstol Senor Santiago ha estado y está entre

dicha por e! Arzobispo e perlado della, de que se sigue grand deservicio a 

Dios y ai dicho Apóstol y a los romeros que !e van a visitar grand desconsola
ción, suplicamos a Vuestra Alteza mande levantar tal entredicho, porque es 

cosa de mal enxemplo casa tan santa y tan vesytada de todas las partes dei 

mundo estar escura y no se celebrar en ella los oficios devinos"53
. 

O labor de Acuiía e Chinchilla cinguiuse ás instrucións que recibiran dos reis e que, 

no fundamental, lles daban cumprida resposta aos pedimentos dos procuradores galegos; 

isto é, a reclamación e derruba das fortalezas que eran "daiíosas a la cosa pública", asi como 
das igrexas que estiveran "ocupadas y encastilladas y enfortalezadas", e o desterro de can

tos cabaleiros e persoas entendesen conveniente. No tocante a isto último, precisamente 

Hernando dei Pulgar, cronista áulico, lembra que, tras a reunión de Santiago, os enviados 

rexios "tornaron a oyr algunas querellas e facer sus procesos", prendendo algúns malfeito

res e facendo xustiza neles, de xeito que comezaron a recoller adhesións e simpatias, ao 

tempo que se facían notar os primeiros froitos: 

"E visto que osavan facer justiçia pública de los que prendian, los pueblos 

se esforçavan e alegravan, e los malfechores estavan con gran miedo. E 

tan grande fue e! terror e e! espanto que puso la justiçia en los ánimos de 

todos los robadores e ladrones e ornes omiçianos e criminosos, que en 

espacio de tres meses se ausentaron de aquel reyno de Galizia más de mill 
e quinientos dellos" 54

• 

Os enviados rexios estenderon rapidamente a súa actuación cara a esoutra fronte 

moito máis complexa e arriscada, pero urxente e imprescindible, que era a reclamación e 

derruba -ou contrai- das fortalezas que estorbaban a consecución da paz e o sosego de 

Gal~cia . Mais, para sorpresa de todos, os primeiros golpes -os máis duros e espectaculares

dirixíronos contra os que menos podían esperalos; é dicir, o arcebispo don Alonso de 

Fonseca, o vello don Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos, e o mariscai don Pedro Pardo 
de Cela, que acaudillara o bando isabelino durante o recente conflito sucesorio; unha vez 

máis púflase de manifesto a vontade dos reis de someter baixo a súa autoridade a todos, 

vencedores e vencidos. Este feito, unido ao drástico e resolutivo dos acontecementos que se 
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• 

sucederon a continuación, explica que os nomes destes tres 
altos personaxes permaneceran asociados desde entón -como 
verdadeiros símbolos- con aquel difícil momento histórico. 

Os feitos son célebres, ainda que non ben coflecidos nos 
seus detalles; de aí, a necesidade de novas e máis detidas relec
turas que permitan comprender as actitudes e mais os ·compor
tamentos aparentemente contraditarias dalgúns dos seus prota
gonistas. De momento, no tocante ao obxecto inmediato destas 
páxinas, abondará coa súa simple exposición, cronoloxicamente 
precisada, co fin de completar un panorama coherente do que 
foi e supuxo a política de recuperación da autorid.ade real e a 
conseguinte pacificación -ou "doma" - do Reino de Galicia. 

O arcebispo Fonseca e a catedral de Santiago 

O primeiro golpe recibiuno nada menos que o arcebispo don 
Alonso de Fonseca. Consta, en efecto, que ao pouco tempo da 
súa chegada lle esixiron a entrega inmediata da fortalezà e tem
plo catedralicios, obviando deste xeito os seus grandes servizos 
á causa isabelina. O motivo é ben coflecido: "porque desde ella 
se han fecho en los tiempos pasados, e se fazen de cada dia, 
muchas fuerças e rabos e muertes, e otros delitos e males; de 
que así las personas eclesiásticas de las dichas como los vezinos 
e moradores de las cibdades e villas e comarcas resçiben intole-
rables fatigas e dapnos e males"55

. O prelado resistiuse á deman
da, que interpretou como unha verdadeira humillación; máis ainda cando advertiu que, entre 
as forzas despregadas por don Fernando Acufla, figuraban algúns dos seus peores inimigos, 
como don Pedro Álvarez de Sotomayor -que ata poucos meses antes acaudillara o bando por

tugués en Galicia-, o mariscai don Suerc:i Gómez de Sotomayor, o conde de Altamira e don 
Diego de Andrade, que tan pouco -case nada, en realidade- achegaran á vitoria da causa de 
dona Isabel. Malia todo, o arcebispo comprendeu á fin o inútil da súa resistencia; pero as pala
bras que Vasco de Aponte pon na súa boca nesa ocasión son ben expresivas do paradoxo: 

"Criados míos, ahí veo estar a los deservidores dei Rey, que conmigo y con 
vosotros quieren salvar sus cabezas. Nunca Dias tal quiera, saquemos buen 

partido y obedezcamos ai Rey"56
• 

Os monarcas, mediante os seus enviados, foron especialmente magnánimos co arce
bispo, como antes o foran noutros sitias con todos os que se someteron á súa autoridade. 

Neste caso, con moita maior razón, pois a favor de Fonseca pesaron os seus importantes ser
vizos á causa. Por isa, por todo, apresuráronse a afastar o personaxe do conflitivo escenario 

galego, promovéndoo rapidamente á presidencia do Consello Real; tratouse, sen dúbida, dun 
altísimo honor e dunha indiscutible mostra pública da gratitude rexia57

, pero a manobra tiva, 



con seguridade, a súa segunda intención. Con Fonseca fora do escenario, Acuna e Chinchilla 
atopáronse co camino libre para seguir co labor de sometemento e pacificación. 

Ata daquela, a forza de don Fernando de Acuna baseárase nas "trescientas lanzas, 
todas a la jineta", traídas de Castela co capitán Mudarra á fronte, e o apoio decisivo das pro
pias milicias populares da Irmandade. A elas sumáranse tamén as xentes de armas dalgúns 
senores e cabaleiros galegos, cuxa actitude parece responder máis á defensa dos seus par
ticulares intereses, explicables sempre no contexto do complicado xogo das súas alianzas e 
rivalidades, que á súa repentina identificación coa política despregada pola Coroa. En cal
quera caso, avalado agora polo seu recente triunfo, don Fernando de Acuna puido contar 
tamén cunha reacción xeral moi favorable . Hernando dei Pulgar resúmeo moi nitidamen
te, ainda que se cadra esaxeradamente: 

"E como las gentes conocieran que aquel caballero y el licenciado, sin temor 
de las amenazas que por los caballeros e tiranos eran fechas, e sin intereses 
ni aceptación de personas executaban la justicia, todos se juntaba con ellos 

cada que los llamaban"'ª. 

A derruba das fortalezas: a Pena Frouseira 

A ocasión era boa e o pretexto, ainda máis; por iso, don Fernando de Acuna non tardou en 
se pór en marcha. En primeira instancia, como afirma Vasco de Aponte, "se concertó con 
todos los senores que se quedaran las casas antiguas y los vasallos propios con todas las enco
miendas y beetrías, y todos los criados que hicieran buenos hechos en cosas de crimen, y que 
los otros no, y que !e entregasen luego las fortalezas novas para derrocarlas"59

• Sábese, polo 
demais, que Acuna e as súas xentes, particularmente o capitán Mudarra, pasaron decontado 
á acción, tomando e derrocando un bo número de fortalezas . O non sempre fiable Hernando 
dei Pulgar precisa a cifra ao sinalar que "se derribaron por todo e! reino de Galicia quarenta 
y seis fortalezas"60

, o que non semella esaxerado; en realidade, a cifra -coma no caso das que 
circulan en relación co levantamento irmandino- poderia resultar mesmo escasa, sobre todo 
se se inclúen na conta todas as que foron derrocadas nos anos seguintes. 

E o certo é que, sumando as noticias proporcionadas polas distintas fontes, inevitable
mente parciais, vagas e ás veces tamén contraditorias, poderia acadarse un número superior 
ao medio centenar. Vasco de Aponte, polo de pronto, lembra que só a Pedro Álvarez de 
Sotomayor lle derrocaron as de "Cotobade", "Santa Maria de Alba'', a "Trinidad'', "Tebra'', 
"Castro Maceira" e.se cadra a de "Picarana", e lle deixaron as de "Sotomayor", "Fornelos" e 
"Salvatierra"61

, así mesmo, engade que ao conde de Altamira l)e tomaron, pola súa vez, as de 
"Morgade" e "Venquerenza". As testemufJ.as do famoso preito Tabera-Fonseca, por outra 
banda, amplían esta breve nómina ao daren conta da toma e demolición doutras fortalezas; 
entre elas -amais da xa mencionada de "Sotomayor", de Pedro Álvarez, que o arcediago de 
Camaçes atopou xa medio arruinada- figuran as de "Insoa de Bea" e "Lantano", de Suero 
Gómez de Sotomayor; "Gondar'', de Pedro Ares de Aldao; "Jallas'', da Mitra compostelá; 
"Lema" e "Castro Leal", de Martin Sánchez das Marinas; "Pico do Seixo", de Gómez Pérez 
das Marinas; "Mota" [de Ois], de Pedro Fernández de Andrade; "Baldona", "Muntán" 
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"O Broço"62
, "Motrin" e "Porras"63

, de Diego de Andrade; "Cillobre" e "Proba de Parga", de 
Fernán Pérez Parragués; "Guitiriz", de Ares Vázquez de Pai,.ga; "San Martino de Briao" [ou 

Berao] e "Villajoan", de Fernán Ares de Saavedra; "Támoga", de Fernán Sanjurjo; "Barreira" 

e "Pena de Cospeito", de Álvaro González de Ribadeneira; "Castro de Oro" e "Pena 

Frouseira", do mariscai Pardo de Cela; "Ferreira" e "Castro de Baleira", de Pedro Bolano, ou 

de Lope Pérez de Moscoso e o conde de Benavente, respectivamente64
; "Toca", do abade de 

Samos; "Amarante", de Rui Fernández Noguerol; "Villamarín" e "Castro Candeira", de Lope 

Taboada; "Caldelas de Orzellón", do conde de Monterrei; "Formigueiro" e "Pena Corneira", 

do conde de Ribadavia; "Castelo Ramiro", da Igrexa de Ourense; así como as de "Poncos", 

"Adregonde" ou "Gruinllo", cuxos propietarios non identifican as testemuõas65
• A esta nómi

na incorporáronse ocasionalmente tamén as de "Melide"66
, "Tapai" [de Noia] e "Castriçán", da 

Mitra compostelá; "Callobre", de Pedro Ares de Aldao61
; "Tenorio", de Pedro Álvarez de 

Sotomayor68
; "Andeiro", de Juan de Andeiro69

; "Villalba", de Diego de Andrade'°. 

Non é doado reconstruír polo miúdo estes movementos, como tampouco a cronoloxía e 

sucesión deles. Non obstante, si cabe vincular con este momento o cerco e derruba da Pena da 

Frouseira, xa mencionada, sen dúbida a máis famosa das fortalezas gobernadas polo mariscai 

Pardo de Cela. Esta apreciación, que no seu momento xa aventurou Villaamil y Castro71 e des

pois o propio Mayán12
, pódese fundamentar moi ben agora cos datas que se recollen no último 

dos pedimentos dos procuradores galegos que concorreran á devandita Xunta Xeral da Santa 

Irmandade, reunida en Madrid -ou en Pinto- na finde 1482. Nel, os procuradores de Galicia 

solicitáronlles aos reis que lle concedesen a Mondonedo unha feira ou mercado, xustificando a 

súa petición en que "la cibdad de Villamayor de Mondonedo quedó muy despoblada con la gue

rra que en el obispado de Mondonedo se hace" e, sobre todo, en que os seus veciõos serviron 

ben nela, logo de soportaren grandes gastos na campana ou conquista "de Pena Frosera"73
• 

Esta breve pero interesante anotación documental, que confirma a xa conecida dure

za e violencia daquel cerco74
, pon de manifesto tamén a envergadura da campana que 

daquela se desatou tamén contra o mariscai Pardo de Cela, a quen de pouco lle podía ser

vir xa a "carta de seguro y amparo" que os monarcas despacharan ao seu favor a comezos 

domes novembro de 148075
• É doado imaxinar, malia todo o dito, que este novo golpe de 

Acuõa se desenou inicialmente nos mesmos termos que o realizado pouco antes contra a 

catedral compostelá. É dicir, a reclamación da fortaleza primeiro, o acto de entrega despois 

e, por fin, o conseguinte sometemento á autoridade real. Pero a resistencia do mariscai 

Pardo de Cela -debe suporse tamén- fixo que os acontecementos se desenvolvesen dun 

xeito moi diferente, aínda que non é moita o que pode engadirse para precisalos debida

mente. Sábese só, seguindo agora a Diego de Valera, que o cerco durou arredor de oito 

meses, pois "era una fortaleza muy grande e muy fuerte", e que foi custoso envidas para 

ambos os bandos; tamén, que o mariscai accedeu por fin a entregala, aínda que non sen 

certas condicións, e que Acuõa ordenou por último a súa derruba76
• 

O seguro e o máis importante, daquela, é a antecedente precisión cronolóxica, que 

insiste unha vez máis en afastar a realidade certa, que se pode extraer dos documentos e 

crónicas, da desdebuxada pola tradición, a lenda ou o simple e nesgado interese dalgúns 

autores. Isto é, que nos meses centrais de 1482 o cerco e rendición da Pena da Frouseira 

era xa un feito pasado, concluído incluso, mentres que a campana militar contra o mariscai 

Pardo de Cela estaba ainda moi lonxe de ver a súa fin. 
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O conde de Lemos e o cerco de Lugo 

O que quedou precisado para o caso concreto da Pena da Frouseira pode valer, tamén, 
para o famoso cerco da cidade de Lugo. As noticias, igualmente escasas neste punto, non 
permiten máis ca unha mera aproximación. Cabe supofler, de calquera xeito, que a entre
ga da Pena da Frouseira e a da cidade de Lugo foron dous feitos coincidentes ou non moí 
distantes no tempo. Deste xeito, enténdese moito mellor a provisión, despachada o 28 de 
xuõo daquel ano, na que os reis lles ordenan a Acufla e Chinchilla que castiguen certas 
desordes acontecidas "en los obispados de Lugo y Mondofledo y en La Corufla y en otras 
partes dese Reino". 

No tocante á entrega da cidade de Lugo, sábese que o protocolo da manobra foi moí 
semellante ao seguido en anteriores ocasións, pois reclamouse primeiro a entrega da cate
dral e fortaleza de Lugo, da cal era bispo e seflor don Alonso Enríquez, irmán do vello conde 
de Lemos, quen non puido ou non creu conveniente oporse ás esixencias de Acufia77

• De aí, 
pois, a cofiecida referencia de Aponte, cando afirma con moita precisión que "ai afio y 
medio de su venida [isto é, na primavera ou verán de 1482] Acufla tenía pacificada a 

Galicia" . Moí pouco despois, crendo probablemente que a situación estaba de certo contro
lada, os representantes rexios ausentáronse de Galicia, probablemente para actuar agora 
en terras do Bierzo, que desde outubro de 1480 se atopaban tamén baixo da súa tutela e 
autoridade78

• Con todo, as revoltas máis graves non comezaran ainda en Galicia. 
O conde de Lemos, como pouco antes o arcebispo don Alonso de Fonseca, tomou con 

toda seguridade tamén como agravio a manobra de don Fernando de Acufia. Deste xeito, 
aproveitando a mencionada ausencia do gobernador, decidiuse a manobrar con toda rapi
dez. O desenvolvemento dos acontecementos non é cofiecido, salvo o que recolle Hernando 
dei Pulgar nos seguintes termos: 

"Acordó de la cercar [refírese á fortaleza de Lugo] y envió gente de armas de 
su casa e de otros caballeros, sus amigos, a poner sitio sobre ella. Lo qual sabi
do por el Rey e por la Reyna, er:nbiáronle a decir que se maravillaban de 
haber osadía para cercar fortaleza en sus Reynos, especialmente aquella que 
tenía alcayde puesto por su mano; e que !e mandaban que luego alzase el 
sitio que tenía puesto, é la dexase tener libremente ai alcayde que por su 
mandado la tenía"79

• 

O conde de Lemos, non obstante, ignorou o requirimento real e seguiu adiante coa 
súa teima. Alegou, como xustificación, dous feitos que segundo el eran determinantes: o 
primeiro, que a cidade e a fortaleza de Lugo estiveran sempre en paz, e o segundo, que a 
decisión de cercala foi para frear a actitude do seu novo alcaide, designado por Acufia, quen 
"había impedido las rentas de su hermano, e las tomaba, e había fecho otros excesos con
tra é! e contra sus vasallos"ªº. Esta segunda razón, con independencia da súa máis que posi
ble veracidade, permite diferenciar moí ben no tempo o requirimento de don Fernando de 

Acufla e a conseguinte entrega da fortaleza luguesa -que xa se situou na primavera ou 
verán de 1482- e o feito mesmo do cerco da cidade polo vello conde de Lemos -que debeu 

iniciarse na findo ano 1482 ou nos comezos do seguinte. 



En calquera caso, o mantemento do cerco foi todo un desafio para a Coroa e como 

tal foi efectivamente interpretado. O cronista Hernando dei Pulgar, ao escribir sobre isto, 
lembra que os reis "ovieron grand enojo, e luego e! Rey partió para e! reyno de Galicia a 
punir ai Conde por aquella osadía" . Con todo, posto xa en camifio, don Fernando tivo noti
cias do levantamento do cerco e, case ao mesmo tempo, da morte do vello conde de Lemos. 
Transcorrían daquela os primeiros días domes de febreiro de 1483. 

A execución do mariscai Pardo de Cela 

O 31 de marzo, un mes despois do que queda relatado, os reis despacharon desde a cidade 
de León unha real provisión importante para o caso, na que lembran en primeiro termo os 
poderes no seu día outorgados a don Fernando de Acufia e a García López de Chinchilla, 
"por vertud de los quales vosotros fuestes ai dicho Reino de Galicia con los dichos cargos, e 
tobistes e administrastes la justicia dél, e fezistes e cumplistes algunas de las dichas cosas 
que por nos bos fueron mandadas, de que fuimos servidos y e! dicho reino puesto en toda 

paz e sosiego" . Non obstante, deseguido manifestan que "agora nuebamente an suçedido 
algunos escándalos e ynconvenientes e otros danos, e se temen que nasçerán otros muchos 
males e ynconvenientes. Por todo ello concluyen urgiéndoles a que tornedes a é! con los 
mismos cargos e con los poderes e facultades de suso contenidos e de nos llebastes"ª'. 

A situación do mariscai Pardo de Cela debía ser daquela extremadamente delicada. 
É moi probable que concorrera ao cerco de Lugo, secundando a tardía manobra do seu 
sogro, o vello conde de Lemos, así como que este movemento o complementase con outros 
enterras de Mondofiedo82

• Por iso, por todo en realidade, é preciso imaxinar a súa limitadí
sima marxe de manobra. Consta, polo menos, que a súa confrontación con don Fernando de 
Acufia, ao que apoiaban os cuadrilleiros da Santa Irmandade83

, se agravara definitivamente 
a partir dos sucesos de Lugo, pero agora, ademais, estaba case só. Isto non significa que o 
seu triste final fora unicamente o resultado directo e inevitable, exemplificador para ser 
exactos, da súa rebeldía fronte aos representantes rexios. En realidade, non é difícil descu
brir tras de todo isto, como xa o aventurou Villaamil y Castro, unhas "ruines pasiones, engen
dradas por intereses privados de mezquina y arrinconada localidad". 

Neste sentido, convén lembrar os dous grandes inimigos do mariscai, o revirado 
corrixidor Fernando de Cerón, activo sempre nas súas reclamacións e denuncias como xa se 
anotou, e sobre todo o agora influente Diego de Andrade. Os dous, pero especialmente este 
último, secundàron os movementos de Acufia, como tamén o fixo o conde de Altamira, que 
tampouco era moi afecto a Pardo de Cela. A posibilidade dunha auténtica confabulación 
toma así indubidable sentido; aínda que non é posible afirmar nada en relación con ela, si 
hai, malia todo, un feito certo que apoia a hipótese; refírome, como adiantei hai xa vinte e 
cinco anos, á morte, sen un herdeiro varón lexítimo, do seu sogro, titular da gran Casa de 
Lemosª' . Sábese moi.to dos longos e agres debates entre o neto bastardo do desaparecido 
conde de Lemos -ou o seu filio espurio, ao cal despois e! mesmo fixo pasar por neto- e as 

filias nacidas dos seus dous matrimonios, particularmente do segundo; por iso, é doado com
prender tamén que a primoxénita de todas elas, dona Isabel de Castro, a muller de Pardo 

de Cela, tivo necesariamente que posicionarse ante a eventualidade dunha herdanza tan 
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fabulosa. A situación do momento e a posibi
lidade de que Pardo de Cela unise ao seu 
propio patrimonio, que era moi importante 
na zona de Mondofledo, todos ou unha parte 
só dos vastísimos estados de Lemos, son 
razóns dabondo -poderosas en realidade
para admitir o suposto dunha conxura per

fectamente orquestrada. 
Lamentablemente, a perda de todo 

rastro documental case desde os primeiros 
momentos da campana militar que os envia
dos rexios despregaron contra Pardo de Cela 
impide facer maiores precisións. O indubida
ble é que, a partir da morte do seu sogro, 
acontecida segundo queda dito nos primei
ros días do mes de febreiro de 1483, abriuse 
o capítulo final. Son os momentos máis escu

ros e nada se sabe xa de certo. Só caben as 
sospeitas, as conxecturas e, naturalmente, a 

aceptación da tradición no que respecta ao 
feito mesmo da súa prisión e morte. 

As pasaxes do relato tradicional son 
neste punto moi precisas. Dise, en primeiro 

· termo, que Pardo de Cela foi prendido na 

casa de Castro Douro o 7 de decembro de 
1483, e tamén que o desenlace facilitouno a 
traizón dalgúns criados seus -vinte e dous 
exactamente-, á fronte dos cales figuraria 
un tal Roi Cofano, vecino ao Valadouro. De 
se aceptar ademais outras pasaxes, caberá 
admitir así mesmo que houbo algún tipo de 
negociación e, incluso, ata o ofrecemento de 

dineiro a cambio da vida do preso. Todo isto fai que sexa pouco crible a viaxe "a una de 
caballo" de dona Isabel de Castro e o conseguinte detalle, aínda menos verosímil, da "ponte 
do Pasatempo", onde aquela tería sido entretida polos "cóengos" mindonienses ata que as 
campás da _catedral tocaron a morto. O baleiro documental non permite, en efecto, concre
tar ou contradicir nada disto. O relato dos acontecementos que Valera inclúe na súa famo
sa crónica pode ser, malia o seu ton laudatorio e se cadra non totalmente veraz, un docu

mento dabondo achegado á realidade: 

"Estando don Fernando [de Acuna] en la villa de Sarria, que avía veinticuatro 
leguas desde allí fasta donde e! Mariscai estava, se partió un día sin que per

sona supiese para donde yva, con solamente çien lanças e veinte peones de su 
casa, todos lança en puno, sin pajes, porque la tierra era muy áspera y llena 
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de grandes ríos y marismas. Mandó llevar muchas hachas y 
velas de çera, porque e! camino era muy fragoso y estrecho, 
mandólas repartir por la gente, porque todos se alumbrasen, e 
con todo esso perdió veynte escuderos en e! camino [ ... ]. 
E ansí andovo aquel día e toda la noche con grand fatiga e tra
bajo, de tal manera que quando amanesçió é! estava muy 
çerca dei castillo de Castro de Oro, donde e! Mariscai estava . 
El qual, como vido a don Fernando, salió ai pié de la fortaleza 
a pelear con é!, con ciento e veinte hombres, teniendo sola
mente don Fernando ochenta escuderos. Donde se hizo entre 
ellos muy dura pelea, e ovo algunos muertos e muchos .feri
dos, así de una parte como de la otra. Y a la fin, e! Mariscai 
por fuerça de armas retrahido a la fortaleza, donde don 
Fernando lo tovo çercado, e lo prendió e tomó la fortaleza"85

. 

Polo demais, todo apunta a que nestes acontecementos tive
ron tamén un certo protagonismo os cuadrilleiros da Santa 
Irmandade e que participaron no feito mesmo persoas do propio 
contorno familiar do mariscai. Consta, polo menos, a presenza e 
intervención directa de Álvaro González de Ribadeneira, como el 
mesmo lembraria anos despois ao evocar os seus anos de servizo aos 
reis, dos cales "tenía cien mil maravedís de acostamiento por tener, 
como siempre tenía, veinte de a caballo, para continuación dei dicho 
servicio, yendo a sus guerras y llamamientos, haciendo lo mismo en 

favor de su Gobernador e Oidores que al tiempo residían neste 
Reino, prendiendo como prendió por su mandado al Mariscai Pero 
Pardo, que fue degollado, y a otros muchos caballeros deste Reino 
que tenían traídas muchas tierras e bienes de la Corona y parti
mentos reales de Su Majestad, e hacían muchas resistencias y des
acatos a los dichos Gobernador e Oidores, y ansi mismo yendo como 
fue, por mandado de sus Magestades y los dichos Gobernador e 
Oidores, contra e! Conde que ai tiempo era de Lemos, por haber 
tomado la villa de Ponferrada, y haber hecho otros desacatos en per
juicio de la Corona Real de Su Magestad, de tal manera que fue 

mucha parte e dio causa a que hubiese mucha paz neste Reino"ª6
. 

Tempo despois, o personaxe -moi coflecido no concerto nobiliario 
galegoª7

- tomou tamén o título e oficio de "marisca!'', e foi protago
nista dalgunhas accións que mereceron a condena dos reis e a expe
ditiva intervención dos seus oficiais en Galiciaªª. 

Nada se sabe verbo do proceso xudicial que se puido seguir 
contra o mariscai Pardo de Cela e, daquela, nada tampouco pode afir

marse sobre este asunto, pero, malia isto, é doado crer que puido 
acontecer así. Herbella de Fuga, cando menos, afírmao con toda cla

ridade ao aludir ás facultades outorgadas a don Fernando de Acufla: 



"Exemplo de sus facultades i prudencia [é] e! processo i sentencia contra e! 
Mariscai Pedro Pardo, que havía preocupado ai Rei la Villa de Vivera, conde
nándole a la pena de garrote, que sufrió, i penando extraordinariamente a 

otros cómplices para que, sirviéndoles de egemplo e! espectáculo, se consi

guiesse e! finde la justicia"89
• 

A posibilidade de que se tivese seguido un procedemento xudicial non se explica só 

a partir da aludida real cédula de 1480, onde se especifican os poderes outorgados aos 

enviados rexios; aválaa tamén a existencia dun testamento que Pardo de Cela tería outor
gado en Mondofiedo o 1 de outubro de 1483 e do que_deu fe un notaria mindoniense de 

nome Pedro López. Por desgraza, o contido deste documento non é cofiecido na súa litera
lidade, aínda que si nos chegaron algunhas cláusulas concretas, amais do seu sentido xeral, 

sen que haxa nada nel que aclare as razóns e circunstancias da súa execución. O feito de 

que fora outorgado na cidade de Mondofíedo, apenas dous meses antes da súa prisión e 

morte, resulta xa moi significativo en si mesmo e non deixa de suscitar novas dúbidas e inte

rrogantes. O máis relevante, de momento, é que pon de manifesto a presenza do persona

xe nesta cidade nos comezos domes de outubro de.1483, o que non parece admisible no 

media da campana militar; pero si tras ela. De aí, pois, que non sexa disparatado vincular 

este instrumento coa proximidade da súa execución, o que permite aventurar que a prisión 

de Pardo de Cela tiva de ser anterior a aquel primeiro día de outubro e non ao sete de 

decembro, como se afirma na famosa Relación da Carta Xecutoria"º. 
Certo ou non, o último acto tiva lugar o dezasete de decembro na praza maior de 

Mondofiedo. A tradición, que recrea o drama tomando partido naturalmente polo infortu

nado, insiste neste feito culminante. De aí, esoutra pasaxe célebre da cabeza cortada que 

botou e rebotou ao son do credo gótico ata o limiar mesmo da vella catedral mindoniense. 

A inmediata substitución de Acufia como gobernador e xustiza maior do Reino de Galicia, 
que se documenta quince días despois destes acontecementos, púxolle fin á traxedia do 

mariscai don Pedro Pardo de Cela e simbolicamente, en suma, á política pacificadora dos 

Reis Católicos en Galicia9
'. 

A placidez outonal 

En 1486, Galicia estaba aparentemente en calma, aínda que Diego López de Haro proseguía 

o seu labor paéificador, porfiando sobre todo no contrai dalgunhas fortalezas, como as de 

Vilaxoán -hoxe mal chamada Caldaloba-, Castelo Ramiro ou a propia fortaleza catedralicia 

ourensá. A Santa Irmandade, por outra parte, cumprira con ?atisfacción os obxectivos para 

os que fora instituída -a pesar da resistencia que provocou- e os sucesivos enviados rexios 

-don Fernando de Acufia e don Diego López de Haro- lograran frear, con relativa facilida

de, os excesos da nobreza, controlando politicamente o seu propio poder. Con todo, a repen
tina rebelión do aínda mozo don Rodrigo Osorio, segundo conde de Lemos, que se apoderou 

de Ponferrada, sobre a cal pretendía ter dereito como herdeiro do seu avó, o desaparecido 

don Pedro Álvarez Osorio, reavivou a lembranza das alteracións pasadas. A gravidade dos 
acontecemeritos esixiu a presenza dos propios soberanos, que non dubidaron en pórse en 
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camifio cara a Galicia e convocar os nobres na vila de Benavente, esixindo ao mesmo tempo 
que o conde de Lemos desembargara a vila de Ponferrada, coas xentes de armas que nela 

había, e que se presentase persoalmente ante eles. A submisión foi inmediata; o de Lemos 
desculpou a súa actitude e solicitou o perdón dos monarcas; malia isto, estes non interrompe

ron a súa viaxe a Galicia92
• 

A viaxe en si mesma careceu de importancia. En realidade, tratouse dunha visita 

informativa que apenas durou un mes escaso e que se desenvolveu palas cidades máis 
importantes de Galicia: Santiago, A Corufia, Betanzos e Lugo. Con todo, os resultados si 

foron relevantes. Os monarcas, como escribe García Oro, adquiriron durante a súa visita o 

compromiso de se pronunciar pública e solemnemente sobre os problemas galegos. Galicia 
agardábao e, chea de satisfacción, recibiuno dos reis a través dunha serie de medidas93

. 

A primeira delas foi a concesión dun perdón xeneralizado por todos os delitos 

cometidos ata o día da súa entrada en Galicia, para os que "fueron a servir a la guerra de 

los moras por un espacio de tiempo no inferior a cuatro meses". Esta medida de graza 

· repetiuse nos anos seguintes e, sen dúbida, tivo êxito, pois a participación galega na gue

rra de Granada foi intensa e destacada, se xulgamos os relatos que na súa crónica recolle 

Hernando dei Pulgar. Unha segunda decisión foi a vixilancia dos abadengos e "behetrías", 

cuxo problema fora tratado amplamente durante a súa estadía en Santiago. A determina

ción foi clara e concluínte, pois se lles ordenou aos nobres e cabaleiros que "las ciexen 

aunque los tales obispos o moesterios o otras qualesquiera personas eclesiásticas se las 

otorguen e de su propia e libre voluntad". Con todo, a prohibición expresa resultou insu

ficiente, pois a encomenda era en moitas casos unha fonte de ingresos fundamental, polo 

que foi preciso extremar as sancións previstas contra tales abusos. Outra determinación 

de grande importancia referiuse ao problema dos tributos ou imposicións novas, que os 

procuradores galegos insistían en pór como exemplo da anarquía e arbitrariedade impe

rante. A solución que tomaron os monarcas facultou as vítimas a facerlle fronte ao desafo

ro con "la mano armada y sin pena alguna, y amenaza a los autores de ellos con las penas 

en las que cayen e incurren los salteadores de caminos". 

Thmpouco esqueceron os reis o problema das fortalezas. Eran moitas as que se 

derrocaran nos últimos anos -máis de media centenar segundo parece- e agora foi preci

so extremar a vixilancia para evitar a súa reedificación. A norma usual para estes casos era, 
en Castela, cominar coa súa destrución inmediata. Con todo, o peculiar do caso galego esi

xiu unha pena maior: a perda dos dereitos sobre as terras onde se erguera a fortaleza e, de 

seren alleas, a privación de todos os bens mobles e inmobles "sin otra sentencia ni declara

ción alguna". Houbo, por outra banda, medidas para salvagardar a condición de reguengo 

que seguían gozando, pese á presión sefiorial, algunhas importantes vilas galegas, como 

Viveiro, Betanzos, A Corufia ou Baiona. En si a cuestión era tutelar a autonomía municipal, 

favorecendo o poder dos concellos ou rexementos fronte á inxerencia dos nobres. Non obs

tante, coa súa favorable actitude, os monarcas perseguían, en realidade, o contrai real dos 

principais municipios. A figura do corrixidor, cristalizada nas Cortes de Toledo en 1480, foi 

a peza clave a través da cal se logrou supeditar os particulares intereses locais açis da Coroa. 

A última medida, sen dúbida unha das máis importantes, foi a submisión e contrai do clero. 

As bulas do 11 de novembro de 1487 e mais do 26 de marzo de 1494, obtidas de Inocencio 

VIII e Alexandre VI, respectivamente, facilitaron unha fonda e ampla revisión da vida 
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monástica galega. Grazas a isto, en pouco tempo, lográronse corrixir os abusos e o relaxa
mento dos costumes, amais de levar a cabo unha minuciosa reforma eclesiástica que supu

xo a supresión dun bo número de pequenos mosteiros, que foron anexionados a outros de 

maior entidade ou importancia. 

Estas e outras moitas decisións, de carácter e calado moi diferentes -lémbrese, por 
E;)xemplo, a supresión de certo tipo de prestacións ou a revogación de máis da metade das 

mercés reais concedidas en tempos anteriores-, fixeron que en breve tempo o acertado 

goberno de don Diego López de Haro, máis prudente e moita menos estrepitoso que o do 

seu antecesor, consolidara a pacificación iniciada en 1480. A nobreza e o clero quedaron 
así controlados, pero os conflitos e as querelas aínda se mantiveron, se ben as manifesta

cións de violencia se foron extinguindo aos poucos ao longo dos anos seguintes. Ao cabo, 

aqueles resultaron xa anacrónicos e estas canalizáronse normalmente pala vía xudicial, que 

xerou unha crecente confianza, ao tempo que gaflou en axilidade e eficacia, grazas ao pau

latino afianzamento da nova Audiencia. Todo, pois, permitiu, á fin, que Galicia entrara no 

que Garcia Oro cualificou expresivamente como a "placidez outonal". 



NOTAS 

1 A cita completa daquela a legación politica é como segue: "Desde que los 

llamados Reyes Católicos verificaron e l hecho que Zurita llamó la doma y 
castración dei Reino de Galicia. la Jengua gallega ha quedado prohibida 

en la Administración, en los 'Iribunales, en la enseiianza, y la Iglesia 
misma evitó que nosotros. los gallegos, rezásemos en nuestra propia 

lengua"; véxase GARCIA, X.L .. Gaste/ao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo, 

Villar Ponte. Discursos parlamentarios (1931 -1933), Sada-A Coruiia, 

1978, p. 16. En Sempre en Galiza, tras lembrar un coiiecido comentaria 

do primeiro marquês de Santillana sobre a extensión do uso da língua 
galega, escribiria xa que "foi preciso executar a «doma y crastración)) de 

Galicia - verbas de Zurita, cronista de los Reyes Católicos lsic]-, para que 

enmudecéramos; pero a nosa lingoa sigueu frorecendo en Portugal, e o 
pobo galego non quixo esquecela"; véxase RODRIGUEZ CASTELAO, A., 

Sempre en Galiza, 4' ed .. Bos Aires, 1944, p. 51. 

2 Un texto significativo: "La frustración de la segunda revuelta irmandiiia, 

seguida de la derrota dei bando de la nobleza gallega que habla tomado 
partido por la Beltraneja, y de la consolidación dei Estado monárquico 

absoluto espaiiol, supone, conjuntamente, e l fracaso de la transición 

allende e l feudalismo y la muerte polltica de Galicia, cuidadosamente 
aderezada por los Reyes Católicos. Eran demasiados hechos decisivos 

concatenados para que el pais se repusiera en seguida: acéfa la en las 

estructuras de poder precedentes; domada y castrada, según e l texto 

clásico, por e l rey absoluto; administrada como una marca fronteriza en 
función de la economia castellana y aragonesa; atrancados los caminos de 

su desenvolvimiento cultural e idiomático; atascado su canal de 

comunicación con Europa -no es un azar la decadencia dei camino de 

Santiago en e l sigla XVI-; convertida en barrera la raya con Portugal; 
abortado su desarrollo burgués; encog ida sobre si misma la economia 

campesina. Galicia se encanijó desde entonces, sumergida en una 

auténtica dependencia colonial"; véxase, BEIRAS, X.M .. E/ atraso económico 

de Galicia, Madrid, 1982, p. 35. Unha reflexión axustada sobre este e 
outros aspectos do reinado dos Reis Católicos, particularmente en relación 

co mito xerado a partir da "doma y castración", en OuvrnA SERRANO, C., 

Doma y castración Ide próxima aparición]. 
3 O comenta ria, precedido dun epigrafe suficientemente e locuente: "Ga licia se 

redujo a las Jeyes de la justicia, a donde e l Rey pusa aud iencias", continúa 

despois lembrando que, na fin do mes de novembro, o rei volveu a 

Sa lamanca e, "desde aquella ciudad, se envió su audiencia real formada a 
Ga licia, para que residiese en aquel reino y con la autoridad de los 

gobernadores y jueces que a lll presidiesen y con rigurosa ejecución se 

administrase la justicia; y e l arzobispo de Santiago les entregó su iglesia, 
habiendo pasado por e l estado dei conde de Lemos y por todas las otras 

tierras de seiiores que hay hasta Jlegar a su arzobispado sin ser recibidos 

los oidores; tan duros y pertinaces estaban en tomar e l freno y rendirse a 

las Jeyes que los reducian a la paz y justicia, que tan necesaria era en 
aquel rei no, preva leciendo en é l las armas y sus bandos y contiendas 

ord inarias. de que se sigulan muy graves y atroces delitos y insultos"; 

véxase Anales de la Corona de Ara9ón, Libra XX, capitulo LXIX. 

4 Conforme ao estipulado na famosa "sentencia arbitra l" de Segovia, 

outorgada o 15 de xaneiro de 14 75, a longa enumeración dos reinos e 
seiiorlos do seu goberno, ou da súa pretensión, manteria a partir de entón 

unha arde perfectamente estudada e seria preferida nas cartas reais 

- a inda en tempos dos Austria ,- á fórmula máis simple de "Reis de 

Espaiia", coa que, con todo, foron máis coi\ecidos, sobre todo noutros 

paises; véxase GARCIA-MERCADAL v GARCIA LoYGORRt, F .. Los títulos y la 

heráldica de los reyes de Espaiia, Barcelona, 1995. Outro tanto cabe dicir 

respecto das armerias rea is, onde o cuartelado de Castela e León se 
combinou - por med ia dun contracuartelado- co partido de Aragón e 

Sicilia, de forma que o peso ou protagonismo dos diferentes emblemas 

"territoriais" quedou heraldicamente equilibrado. Nos anos segu intes, 

estas armerias enriquecéronse, definitiva ou temporalmente. con novas 

incorporacións; primeiro foi a "granada" parlante, atribuída ao reino 

nazari, e despois Nápoles, Navarra, Hungria, Xerusalén ... Un completo e 
documentado estudo sobre a heráld ica rea l pode verse en MENÉNDEZ PtoAL 
DE NAVASCUÉS, F., "EJ escudo de Espaiia", en Símbolos de Espaiia, Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999, p. 1 75-182. 
5 As divisas persoais, polo seu propio carácte r, eran polisémicas, de xeito que o 

sentido simplemente cortés ou galante podia convivir con outros de moi 
diferente lndole. e conforme aos gustos da época aflxose a dispoi'ielas ao 

redor dos emblemas de natureza propiamente herá ldica. Un panorama 
sobre a cuestión debúxase en CEDALLOs-EscALEHA v GtLA. A. de, "Las divisas 

en la heráldica castella na dei sigla XV", Hidalgula, 192 (1 985), p. 665-688. 

6 As outras divisas traldas polos Reis Catól icos, ben coiiecidas as! mesmo, 
foron a "aguia nimbada", slmbolo de san Xoán Evanxelista, que dona 

Isabel incorporou mesmo antes do seu matrimonio, e o "nó gordiano" 

cortado coa "alma" ou "mote", "tanto monta -ou dá igual- ", suxerido por 
Nebrij a, que adoito se dispuiia como complemento ao "xugo" de don 

Fernando; véxanse MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, E. "EJ escudo .. .". op. cit .. 

p. 1 78-182, e Heráldica medieval espaflola. La Casa Real de Castilla y 

León, Madrid, 1982, p. 201 -206. 

7 Véxase MtNGOTE CALDEHóN, J.L .. Los ar/genes dei yugo como divisa de 

Fernando e/ Católico. lnstitución Fernando e l Católico, colección 
"Estud ios", Zaragoza, 2005. p. 151 e ss .. e 237. Os testemut'\os do xugo 

de tres canga llas ou de doma son moi abundantes. sobre todo e n 

monumentos especia lmente vinculados cos monarcas; hainos, por 

exemplo, en San Juan de los Reyes -erguid o en 14 76- ou na fachada do 

cárcere da Santa Irmandade de Toledo, as! como nos moste iros de San 
Antonio e l Real e Santa Cruz la Rea l de Segovia. na igrexa de Santa Maria 

de Aranda de Duero, ou no mosteiro de Santo Tomás en Ávila. 

8 O texto completo en RODRIGUEZ PutITTDLAS, J .. Poesia de protesta en la Edad 

Media castellana. Historia y antologia. Madrid. 1968, p. 299-318. 
Referencia e comentarias en MtNGOTE CALDEHóN, J.L.. Los ar/genes .. 

op. cit .. p. 241-249. 

9 Cortes de los Antiguos Reinos de León y Castilla, Rea l Academia de la 
Historia. Madrid, 1882, vai. IV. p. 110. 

10 O documento recolleuno F. Maldonado no discurso pronunciado o 15 de 
outubro de 1937 durante a inauguración do Curso Menéndez Pelayo. 

A mención e referencia pode verse en MtNGOTE CALDERóN, J.L.. Los 

orígenes ... op. cit .. p. 153. 
11 LOJO PtNEIRO, F., A violencia na Galicia do século XV, Universidade de 

Santiago de Compostela, serie "Galicia", Santiago, 1990, p. 68 e 72. 

12 Como a maioria dos historiadores, o cronista aragonês tifla unha visión 

providencial do reinado de Isabel e Fernando. non tanto pala importancia 
ou transcendencia das grandes li iias da súa acción polltica inte rior. 

definidas no famoso Ordena miento de Monta lvo de 14 80 e que foron, no 

esencial, desenvolvemento ou culminación de acordos tomados ao longo 
dos dous reinados anteriores, senón na singular eficacia con que se 

aplicaron. E a clave deste éxito forxouse, en primeiro te rmo. co goberno 

conxunto pactado por ambos os monarcas en Segovia en xa neiro de 14 75 

e, tras a resolución do conflito sucesorio, decidido en Toro no mes de 

marzo do ano seguinte, coa restauración da arde pública e o 

sometemento dos nobres - os "touros" nunca domados-, obxectivos que 

acadaron nuns poucos anos coa institución da Santa Irmandade nas 

Cortes de Madriga l de 14 76 e a pollt ica de firmeza á que deberon 

suxeitarse todos, vencedores e vencidos. Un panorama do re inado vémolo 

en PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS. E .. "EJ reinado de los Reyes 

Católicos. Polltica inte rior", en ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. (coord.), Historia 

Medieval de Espaiia, Editoria l Ariel Historia, Barcelona. 2002, p. 877-905. 

13 O 8 de novembro de 14 75 os reis déron lle poder a don Enrique Enrfquez, 
conde de Alba de Liste, "pa ra que sea presidente e gobernador de todas 



las cibdades e villas e lagares dei reino de Gallizia". O nomeamento 
acompailouse doutro poder para que puidese perdoar aos que "con él 
anduvieren en servicio de guerra". ARCHIVO GENEHAL DE SIMANCAS (en 
adiante citarase como AGS), Registro General dei Se/lo, XI-14 75, 
fois. 723 e 724. Nesta mesma data os reis nomearon corrixidor de 
varias vilas galegas a Pedro Tosantos, cfr. Idem, foi. 726. 

14 A primeira vez que aparece documentado como tal é o 20 de novembro de 
14 77, cando os reis o comisionan para que decida sobre cenas agravios 
feitos a algunhas vilas e lugares do bispado de Mondoi'iedo, cfr. AGS, 

Registro ... , op. cit., XI-14 77, foi. 336. O seu nomeamento compleméntao a 
ra lila o 20 de febreiro do ano seguinte coa concesión de novos poderes 
para outorgar seguros, perdóns e "obrar como quisiere en la pacificación 
de ese reino", asl como coa designación de Juan de Alcalá -ao que 
adema is lle fai mercé dun oficio no Consello, con quitación- "para que 
provea en las cosas dejustiçia en el Regno de Gallisia", aprobando 
"qualesquie r cosas que en su nombre prometieren", en Idem, 11-1478, 
fo is. 35, 32 e 95, e IV-14 78, foi. 69. Zurita lembra que, "para proveer en 
el buen gobierno y defensa de las cosas dei Reino de Galicia y restaurar lo 
que se pud iese de la corona real que estaba tiranizado", o rei deulle poder 
a Villandrando, o seu garda maior, "entre tanto que se proveia de otra 
manera a las cosas dei estado de aquella província, adonde por la 
dispusición della tenla muy poca autoridad la justicia", cfr. Anafes ... , 

op. cit., capitulo XII. 
15 O 30 de no~embro de 14 76 os re is nomea ron corrixidor da cidade de 

Mondo11edo e o seu bispado a don Pedro de Villandrando, conde de 
Hibacleo; cfr. AGS, llegistro. .. , op. cit., Xl-14 76, foi. 722. Uns meses 
despois, o 22 ele feb reiro de 14 77, os monarcas substitulron a 
Villandrando por Pedro de Thsantos; cfr. Idem, 11-1477, foi. 36. 
O 24 de abril de 14 78. fina lmente, a rali1a fai un novo nomeamento, 
a inda que en branco, delegando a designación da persoa en don 
Pedro de Villandrando; cfi·. Idem, IV-14 78, foi. 40. 

16 O 24 de abri l de 14 78 a ralí\a amplia as competencias de Juan de 
Sandova l, corrixidor de Ba iona, nomeándoo corrixidor do bispado de Tui; 
cfr. AGS, llegistro .... op. cit., IV-14 78, foi. 38. 

17 O 8 de maio de 14 78, ma lia as peticións da cidade, ordénase a 
permanencia no corriximento de Betanzos de Martin de Ontai'ión, ata que 
se provea outra cosa, o que debeu acontecer o 11 de marzo de 1480; 
polo menos. consta que desde habla tempo o exercia xa Vasco de Vivera, 
daquela corrixidor tamén na Coruf\a, e a súa permanencia prorrógase 
entón por un ano. Finalmente. o 18 de decembro de 1480 ordénaselle á 
cidade de Betanzos que reciba por corrixidor a Diego de Maldonado; 
véxa nse AGS, Registro. .. , op. cit., V-14 78, foi. 41; Idem, III-1480, foi. 9; 
e Idem, Xll-1480, foi. 70. 

18 O 24 de abril de 14 76 a ralf\a fai o nomeamento, ainda que en branco, 
delegando a designación da persoa en don Pedro de Villandrando; 
cfr. AGS, Registro. . ., op. cit., IV-1478, foi. 37. 

19 En xui'io de 14 78 documéntase á fronte do seu corriximento a Pedro 
Maçuelo, contra o cal se produciu unha revolta como consecuencia da 
prisión de Garcia Maniz de Barbeira; cfr. AGS, Registro .... op. cit., VI-14 78, 
fois. 89 e 103. Un mes despois. o 20 de xullo, os reis designaron o seu 
"cantina" Vasco de Vivera, quen ainda permanecia no oficio o 16 de 
decembro de 1480, cando se prorroga por segunda vez a súa permanencia 
por un ano, e se insiste ao mesmo tempo no que xa se ordenara o 22 de 
novembro de 1478, que a cidade lle aboara os marabedls que se lle debian 
polo seu salario; cfr. Idem, Vll-14 78, foi. 1; Tdem, Xl-14 78, foi 122; Idem. 

111-1480, foi. 10; e Tdem, Xll-1480, fois. 21 e 53. O seu sucesor debeu ser 
Juan Dlaz de Berlanga, que pala súa vez foi acusado de prevaricación, polo 
que en marzo de 1484 os reis traspasa ron provisionalmente o 
corriximento corui\és a don Diego López de Haro, o sucesor de don 
Fernando de Acui\a, o cal se titulaba xa daquela xustiza maior do Reino de 
Galicia; cfr. Idem. 111-1 484, foi. 199, e Tdem. V-1484, foi. 28. 

20 O corrixidor de Viveiro, Fernando de Cerón, amosouse firme e belicoso 
-sobre todo belicoso- fronte ao mariscai Pardo de Cela. As manobras 

daquel personaxe adivli'ianse nas iniciativas da Coroa domes de xui'io de 
1478; cfr. AGS, Registro ... , op. cit., Vl-1478, fois. 71-74 e 111. 

21 AGS, Registro. .. , op. cit., 11-1480, foi. 369. 
22 Véxanse ADA, Lemos, C-3-46 e C-84-27 e 28; o texto completo do acordo 

de Lugo en PARDO DE GUEVARA v VALDts, E., Los Seiiores de Galicia. 

Tenentes y condes de Lemos en la Edad Media gallega, colección "Galicia 
Histórica", A Coruf\a, 2000, vai. II, p. 214-219. A nova institución, forxada 
no recordo da ensaiada na década dos sesenta, nacera nas cones de 
Madrigal, celebradas en 14 76, co obxecto de asegurar os camii'ios e 
atender os delitos contra a propiedade e as persoas, desde os roubos e 
danos ata os asaltos, manes e asasinatos, pero o custo do seu 
mantemento -en servizos, homes e tributos- era certamente moi elevado. 
De ai, en boa medida, o rexeite que atopou en todos os territorios onde se 
implantou; Zurita faise eco de todo cando escribe que "sentlase en los 
reinos de Castilla por todos los estados por gran vejación la graveza de la 
contribución que se hacla para sustentar la geme de armas de las 
hermandades, asi en Castilla como en la Andalucla, aunque no se podia 
vivir por los insultos de los malhechores y delincuemes ... ". E Galicia, 
segundo queda indicado no texto, non foi naturalmente unha excepción, 
como proba o mencionado acordo de Lugo. Zurita lémbrao coa súa 
acostumada elocuencia ao escribir que o arcebispo, "contra la voluntad de 
todo aquel reino, estando todos en resistencia, recibió la hermandad en 
Santiago y en un dia la hizo recibir y pregonar desde e! Mii'io hasta e! 
mar". Pero o cena é que aquel rexeite inicial se esfumara en pouco 
tempo, ames desde logo de xaneiro de 1480, cando os Reis Católicos 
decretaron a súa introdución en Galicia, pois consta moí ben que tanto o 
arcebispo como o todopoderoso don Pedro Álvarez Osorio, conde de 
Lemos, se amosaron de acordo finalmente coa medida. De ai, pois, a 
anotación de Vasco de Aponte, natural coi'iecedor destes detalles, que 
matiza con claridade que "el Arzobispo y los caballeros lo tuvieron por 
bueno unas más que otros", engadindo a continuación que o único que se 
declarou abertamente contra a irmandade foi o sempre inquieto Pedro 
Álvarez de Sotomayor, que pregoou desafiante por Galicia que "todos los 
malfechores se fueran para él"; véxanse, ZURITA, J., Anafes de Ia Corona 

áe Aragón, Übro XX, caplt~los XXI, ~XLVI; e APONTE, V. de, Relación de . 

algunas casas y Jinajes dei reino de Galicia, Editorial Nova, Bos Aires, 
1945, p. 143. Tempo despois, as insufribles achegas que esixía a 
Irmandade provocaron de novo o seu rexeite; véxase, GARCIA ÜRO, J., 

Galicia en los siglas XIV y XV, colección "Galicia Histórica", A Corui'ia, 
1987, vai. 1, p. 335 e ss. 

23 Na provisión -que non exactamente real cédula- do 3 de agosto de 1480, 
os monarcas fan un balance da situación de panida, ao escribiren que 
"en e! nuestro reino, en los tiempos pasados, se han fecho e cometido 
muchos males, muenes e fuerzas, e rabos, e alborotos, e escándalos, 
e leva ntamientos de pueblos, e tomas de nuestras remas. e pechos, 
e derechos, e otros dai'ios y excesos, y aún, que cada dia se facen e 
cometen algunas cosas destas, lo qual ha habido lagar por e! gran defecto 
e mengua de Justicia, que en e! dicho reino ha avido a causa de los 
movimientos e guerras, e otras discordias, divisiones y disensiones que en 
nuestros reynos, notoriamente en los tiempos pasados, han acaescido, con 
los quales los maleficios han crecido e los malfechores se han multiplicado, 
e muestros de nuestros súbditos e naturales, que desean bien vivir, han 
padecido y padecen grandes opresiones e injurias, e de cada dla nos es 
suplicado que mandásemos en ello proveer e remiediar"; véxase CousEw 
BouZAs, J., La guerra hermandina, Santiago, 1926, p. 118-123. Polo 
demais, FERNANDEZ VEGA, L., La Real Audiencia de Galicia, órgano de 

gobierno en e/ Antiguo Régimen, A Coruiia, 1982, vai. 1, p. 106. 
24 AGS, Cámara .... op. cit., atado 2763, foi. 4v. Referencias e transcrición en 

FERNANDEZ VEGA, L., La Real Audiencia ... , op. cit., vai. !, p. 106 e vai. III, p. 8-9. 
25 Este personaxe era o filio segundo de don Pedro de Acui'ia, sei'ior de 

Duei'ias e primeiro conde de Buendla, e de dona lnés de Herrera, a súa 
muller. Da súa traxectoria como home de confianza dos Reis Católicos, 
pero panicularmente de don Fernando, cabe destacar a súa panicipación 



na guerra con Portugal, durante a que resultou gravemente ferido, asi 
como os seus oficias diplomáticos en Navarra -o seu innán, Alonso 
Carrillo, era o bispo de Pamplona- e Aragón, cuxo monarca o comisionou 
en relación co mestrado de Santiago; tivo despois en "tercerla" a cidade 
de Ordui\a, cando as disputas entre don Pedro Manrique, conde de 
Trevii\o, e o mariscai Garcia de Ayala. Tras a súa etapa en Galicia, don 
Fernando de Acuna pasa como visorrey a Sicília, onde sucedeu a Gaspar 
de Espés, conde de Escalafana; véxase, ZURITA, J., Anales ... , op. cit., Libro 
XIX, capltulos XXXI, XLI e LIX, e Libro XX, capltulos XXV e LXXIX; 
ademais, PORTELA PAZOS, S., Galicia en tiémpo de los Fonsecas, CSIC, 
Madrid, 1957, p. 112-114. 

26 Nestes tres meses anteriores, os reis só tomaron a iniciativa contra o conde 
. de Altamira, que se erguera contra o arcebispo, pese ao acordo que tifian 
subscrito os dous; cfr. AGS, Registro. .. , op. cit., III-1480, foi. 203. Mentres, 
só procuraron o seu amparo os mosteiros de Oseira -Idem, V-1480, 
foi. 197- e Celanova -Idem, Vl-1480, foi. 271-. 

27 Idem, IX-80, foi. 165. 
28 Idem, X-80, foi. 25. 
29 Idem, IX-1480, foi. 91. 
30 Idem, X-80, fois. 30 e 197. 
31 Idem, X-80, foi. 91. 
32 Idem, IX-83, foi. 189. 
33 Idem, IX-80, fois. 61, 136 e 155. 
34 Idem, X-83, foi. 293. 
35 Idem, IX-80, foi. 209. 
36 Idem, IX-1480, fois. 140, 149 e 209. · 
37 Idem, IX-1480, foi. 160. 
38 Idem, IX-80, foi. 151. 
39 Idem, IX-80, fois. 49 e 64. 
40 Idem, X-80, foi. 1 71. 
41 Idem, XI-80, foi. 110. 
42 Idem, XI-80, foi. 35. 
43 Idem, XII-80, foi. 140. 
44 Idem, X-80, foi. 213. 
45 Idem, X-80, foi. 96. 
46 Idem, XI-80, fois. 135 e 152. 
4 7 Idem, IX-80, foi. 224 e 105. 
48 Idem, X-80, foi. 106. 
49 Idem, IX-1480, fois. 137, 152 e 1 76 e X-80, foi. 124. 
50 Idem, XI-80, foi. 1 77. A comezos de marzo de 1480 concedéraselle o 

perdón "por razón de lo capitulado con el Rey de Portugal", ao tempo que 
se revogaron as mercés que dos seus bens se lles fixeran a outras 
persoas; cfr. Idem, III-1480, fois. 53 e 342-343. E isto mesmo é, 
xustamente, o que alegaria a ralfia ao ordenar que se lle restitulran a don 
Pedro Álvarez de Sotomayor varios bens, entre eles os lugares de 
Cambados e Nogueira; cfr. Idem, IV-1484, foi. 19. Pese a todo, o de 
Sotomayor non se librou das ordes reais, que lle reclamaron en diversas 
ocasións polos seus conflitos co arcebispo de Santiago e, sobre todo, por 
non liberar a Garcia Sarmíento e Fernando de Camba, aos cales retina en 
Sobroso sen cumprir co capitulado co rei de Portugal; de ai, o inmediato 
requirímento real, despachado o 29 de abril de 1480 e reiterado o 9 de 
maio do mesmo ano; cfr. Idem, IV-1480, fois. 197-198 e V-1480, foi. 213. 

51 O número e ritmo deste tipo de iniciativas decaeu rapidamente, ainda que 
volveu repuntar fugazmente ao comezo do verán de 1483. Nestoutro 
momento, os reis amparaban, entre outros, o clérigo Pedro Bermúdez, 
para que se lle restitulse o beneficio de Rodln, usurpado polo escudeiro 
Vasco Fernández -cfr. AGS, Registro.., op. cit., VI-1483, foi. 21-, a Pedro 
González, clérigo tamén, cuxo beneficio lle perturbaban o deán e o 
Cabido de Ourense -Idem, Vl-1483, foi. 33-, a Pero Ares de Aldán, que 
facla salgadura no seu porto de Aldán -cfr. Idem, VI-1483, foi. 25-, a 
Pedro Martinez de Vilouzás, rexedor de Betanzos, que receaba de Pedro 
Fernández de Andrade e doutros cabaleiros -cfr. Idem, VII-1483, foi. 61-
ou a un vecino de Santiago, de nome Sancho Rodriguez, para que se lle 

devolveran certas vii\as e casares que tina en Vai de Veiga, dos cales fora 
despoxado vinte anos atrás por dona Maria Becerra - cfr. Idem, VIII-83, 
foi. 139-. Xunto a estes, buscaria tamén o amparo real a colexiata 
corui\esa de Santa Maria do Campo, que temia perder a posesión do 
beneficio de Santo André de Obre -cfr. Idem, Vll-1483, foi. 55-. 

52 PuLGAH, H., Crónica de los Reyes Católicos, capítulo XCVlll, p. 356-357. 
Herbella de Puga lembra pola súa banda, que "e! Gobernador i 
Jllrisconsulto, como otros seflores jueces, sucesivamente nombrados para 

la administración de justicia, establecieron estilos i prácticas acomodables 
i congruentes a las circunstancias de el Reino i sus habitantes, usando as! 
de las grandes facultades concedidas por los Reyes Católicos [ ... J. Exemplo 
de sus facultades i prudencia han sido la Junta de Heino que dispusieron i 
congregaron en la ciudad de Santiago i ano de 1480"; véxase, HER BELLA 
DE PuGA, B., Derecho práctico i estilos de la Real Audiencia de Galicia, 
Santiago de Compostela, 1 768, foi. 8. 

53 O texto completo desta minuta -se é que non se trata do propio borrador 
primitivo- pode verse en LórEz FERREIRO, A., Fueros municipales de 
Santiago y su Tierra, Ediciones Castilla, Madrid, 1975, Apéndice li, 
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chegando mesmo a substituir o arcediago de Camaçes que, en outubro de 
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servido"; véxase APONTE, V de, Relación ... , op. cit., p. 144. 
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derrocado y que a nsimismo el dicho testigo tornó a labrar en la forta leza 

de Vi lla lba por no quedar acabada"; cfr. RODRIGU EZ GONZALEZ, A., 

Las fortalezas ... , op. cit., vai. 1. p. 98. 

71 VILLAAMIL v CAsrRO, J ., "EI ma risca i Pardo de Cela", Galicia Histórica, 1 

(1 901 ), p. 156. 

72 MAYAN FERNANDEZ, F., EI mariscai Pardo de Cela a la luz de la nueva 

documenración histórica, Viveiro, 1962, p. 56. 

73 O texto completo e ra como segue: "Otrosy suplicamos a Vuestra Alteza 
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que ali habla un altar dedicado a Sanca Catarina "que hizo hacer Mosior 

Mudarra, que tomó la Pena Frouseyra por Su Alteza". Máis adiante, 
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personaxe para o preito - conservado no Arquivo do Reino de Galicia
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e sus Justicias, digan lo que saben". 

87 Este Álvaro González era fil io de Diego Sánchez de Ribadeneira, se~or da 

Barreira, e da súa muller, dona Teresa Pardo, entón viúva de Alonso 
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O Camifio de Santiago no século XV: 
rutas terrestres e peregrinacións marítimas 

Francisco Singul 

• 

ogo do desastre demográfico de mediados do século XIV, motivado pala Peste 

Negra de 1348, asístese en Europa a unha crise xeneralizada 1 que dará paso, nas 
décadas finais do Ttescentos e durante o século XV, a unha etapa expansiva na 

economía, que xera unha mellora das condicións de vida no campo e na cidade; unha 

situación economicamente máis favorable que tamén se verá en Galicia2
. Aos rigores da 

mortaldade provocada pala peste cómpre sumarlles, na Coroa de Castela, a gravidade dos 
problemas políticos e sociais do reinado de Pedro I (1350-1369)3

, conflito que rebordará 
os límites do reino para acadar unha dimensión hispânica e mesmo europea, ao se ê:Ies

amigar o castelán corei de Aragón -Pedro IV, O Cerimonioso-, con Francia e o Papado. 
As tensións acadan a súa etapa de maior dureza durante a guerra civil que remata co rei
nado de Pedro I -morto en Montiel en marzo de 1369- e desemboca na entronización en 
Castela da dinastia Trastámara4. O novo soberano, Henrique II de Trastámara (1369-
1379), distanciarase do ton xusticeiro e tirânico de Pedro I, O Cruel, amosándose ante os 
seus vasalos como un rei compasivo e mesmo pródigo en doazóns, as célebres mercés 
henriquefías5, aspecto que incide positivamente na boa marcha do reino, en especial do 
grupo emerxente afín á nova dinastia. A nobreza henriquefía exercerá o sefíorío pleno 

sobre os seus dominios territoriais, recibindo deles tributos e todos os beneficias económi
cos posibles, e gozando de facultades xuri~dicionais . Os reis trastámara déronlle pulo, a 
cambio de renunciaren o contra! de moitas terras que foran da Coroa, a un programa polí
tico de sefíorialización, mecanismo que lles permitia ter, sen gastos directos, a unha elite 
contenta e ben pagada. 

Nesta época, Galicia vive o ascenso dunha nova nobreza, ao tempo que o clero, con

firmado nos seus sefíoríos, tamén acolle con fervor o vencedor de Montiel6
. O ciclo expan

sivo que se detecta no Reino de Galicia nas últimas décadas do século XIV, máis evidente 
-aínda que con matices e reveses motivados palas malas colleitas- ao longo do XV, viu miti
gados os seus aspectos máis favorecedores, ao se desenvolver nun período de gran confliti
vidade sociaF. De certo que se trata dunha época de recuperación demográfica en todo o 
espazo da Coroa de Castela, ligada á expansión da gandería lanar, a un certo auxe da indus
tria téxtil e ao desenvolvemento do comercio e das feiras, como as de Medina dei Campoª. 
Despois de todo, a crise do XIV promoveu unha racionalización da economía que deu bos 
resultados en todo o âmbito territorial da Coroa de Castela a partir da década de 1420-

1430, e que se intensifica na segunda metade do século, aínda antes da chegada de metal 
precioso das Indias occidentais9

• 
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Malia esta aparente opulencia, o século XV está marcado en todo o reino castelán 
-e por. suposto tamén no noroeste- por fortes conflitos entre a Coroa e as elites. Xoán II 
(1406-1454) trata de impofíerse, tentando desposuír a alta nobreza do seu poder político, 
aínda que sen acadalo, como comprobou Henrique IV (1454-1474) ao ser simbolicamente 
deposto por tan poderoso estamento social en 1465, na chamada "farsa de Ávila", sendo 
proclamado rei de Castela o infante Afonso10

• A hora da vinganza chegou para o monarca 
poucos anos despois, en 1467, cando vence os nobres na batalla de Olmedo. Este encontro 
bélico non calou, con todo, as voces do conflito, en especial ligadas aos avatares dinásticas: 
nun primeiro momento, Henrique IV, recofíecido como rei de Castela, nomea no célebre 
Pacto dos Touros de Guisando (setembro de 1468) á súa irmá Isabel como sucesora ao 
trono, e en 14 70 á súa filia Xoana, A Beltranexa. Este erro político foi a orixe das pugnas 
sucesorias que remataron en guerra civil (1475-1479)11

, un cruento e prolongado período 
-tamén Portugal quería facer valer os seus dereitos en Castela-, a pesar de que en 14 76, 

tras a batalla de Toro, as Cortes de Madrigal proclamen raífía a Isabel I (14 76-1504). 

A situación caótica vivida na Coroa de Castela aféctalle tamén ao Reino de Galicia, 
cuxa sociedade xa estaba sumida, polas características de seu, nunha situación de conflito 
de difícil arranxo12

. As revoltas irmandifías e, sobre todo, a gran revolución de 1467-1469, 

que practicamente rematou co poder sefíorial galego nese curto período, foron episodios 
significa~ivos desta complicada situación social e política13

. Logo da represión sefíorial sobre 
os vasalos que seguiu á derrota da revolución irmandifía14

, e mais dos desastres provocados 
pola guerra civil de 1475-1479, en Galicia aínda quedaron rescaldos .de rebeldía contra a 
raífía Isabel I a comezos da década de 1480: o conde de Camifía e o mariscai Pedro Pardo 

de Cela, executado en Mondofíedo en decembro de 148315
. Outros representantes da elite 

Bula do papa Xulio li á 
Confraría do Apóstolo 
Santiago. Roma, 17 de 
decembro de 1504, copia 
de 1 506. Depósito da 
Deputación Provincial da 
Coruiia. Fondo do Antigo 
Hospital Rea l. Museo do 
Pobo Ga lego, Santiago de 
Compostela (caL nº 125) 
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sefíorial, como o arcebispo de Santiago Alonso II de Fonseca (1462-1507)' 6
, tiveron a opor

tunidade de recuperar o seu poder e autoridade, favorecidos pala súa posición de defenso
res da causa isabelina, no contexto da guerra de sucesión á Coroa castelá11

• A paz social 
conquistada pala forza en Galicia a finais do século XV, co expeditivo labor dos axentes da 
monarquía e a progresiva desaparición física dos participantes nas desordes -fosen sefio
res ou vasalos-, favoreceu un certo rexurdimento da economía, apreciable, por exemplo, 
nas achegas que a diocese compostelá tina a obriga de satisfacer en beneficio das facendas 
do papa e do reino' ª. Unha Igrexa que, no tocante ao mantemento da súa elite, gozaba de 
sobrada liquidez na fin do XV grazas á renda do voto de Santiago e ás súas prerrogativas 
xurídicas. A finais do Catrocentos as arcas da Igrexa compostelá vense favorecidas pala 
ampliación da área contribuínte das rendas do voto; influíu niso a concesión dos Reis 
Católicos do voto de Granada, en 1492, renda da que un terzo se destinaba para as obras 
do Grande Hospital Real de Santiago e para a creación da Audiencia de Galicia, órgano de 
xustiza que favoreceu a ampliación do voto enterras de Ourense, Lugo, Tui e mesmo na pro
víncia de Santiago'9

• 

Malia o contexto de inseguridade e belicismo que caracteriza boa parte do século 
XV, a peregrinación xacobea continuou a se desenvolver coma en épocas pasadas, coa par

ticipación do pobo2º e dos estamentos máis privilexiados da sociedade. Thmpouco faltan 
figuras carismáticas que deixaron unha fonda pegada na espiritualidade da época e ·na 
memoria local. É este o caso do dominico valenciano Vicente Ferrer, "o home santo predi
cador", gran devoto santiaguista que chega a Compostela en 1412, predica no convento de 
Bonaval, promove o culto xacobeo e anima a peregrinar a Oviedo e Compostela; moitas pui
deron seguir o seu exemplo na época que tratamos, posto que foi canonizado en 145521

• As 
multitudes anónimas de peregrinos deixaron algúns testemufíos da súa presenza en 
Santiago; se cadra non abundan os datas documentais locais, ao se tratar dun fenómeno 
ordinario e mais sobradamente cofíecido para as xentes da época; hai, con todo, algúns 
indicadores significativos; as ordenanzas do gremio de acibecheiros, aprobadas o 27 de 
xufío de 1443 por don Lope de Mendoza, indicaban que os membros se pufían "a seruiço 
de Deus et de Sta. Maria et de toda a corte do ceoo et garda et seruiço de noso sefíor el Rey 
et a onrra et seruiço de noso sefior o arçobispo de Santiago et do seu cauidoo et do conce
llo etjusticias desta dita cibdade et a prol et a onrra dos corpos et a salbaçon de nosas almas 
et a onrra et prol dos Romeus do apostolo sefíor Santiago"22

• 

Contrastando con esta escaseza documental, abundan as novas sobre un tipo de 
peregrino que estaba moi en consonancia co espírito dos tempos: o cabaleiro de orixe nobre 
que ten como principal actividade o exercido das armas23

• Amais deste tipo de peregrina
ción sefíorial e cabaleiresca, hai tamén eclesiásticos e burgueses como Hyeronimus Münzer 
(1494), médico de Nurenberg e diplomático de ocasión24, quen constata, con asombro per

soal, o gran balbordo que se vivía no interior da catedral de Santiago e que el atribúe á esca
sa devoción dos ruidosos fieis e peregrinos que poboaban as naves25

. Desde a década dos 
corenta hai constancia desta grande afluencia de público devoto na basílica xacobea: en 1446 
o nobre de Ausburgo Sebastian Ilsung salienta que a peregrinación a Compostela -máis a pé 
que dacabalo- era unicamente superada pala de Terra Santa26

, o que indica que o número de 

fieis no Camifío de Santiago era superior aos que ían palas vías que conducen á Cidade 
Eterna27

• Daquela, a peregrinación popular continúa no século XV coma en centurias pasadas 
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-posiblemente sexan os anos medias do XIV os que vexan pasar un menor número de pere

grinos, tras a crise demográfica de 1348-, con tempos de grande afluencia e outros de 

menor. Mais, pese ao clima de contenda que se vive no Reino de Castela, o Catrocentos ofre
ceralles aos fieis varias estímulos para peregrinar a Compostela. Un dos máis poderosos é a 

posibilidade de obter un bo número de indulxencias nos altares da catedral de Santiago; 

pouco despois foi a celebración periódica do Ano Xubilar Compostelán -como se verá máis 

adiante- o argumento que anime á peregrinación por terra e mar, reforzado palas indulxen

cias que tamén se podían gaflar no Xubileu da Santa Cruz de Oviedo. 
Durante o século XV continúan en bo uso as rutas tradicionais, como o vello camifi.o 

-o iter Francorum- descrito no século XII por Aymeric Picaud no Libra V do Liber Sancti 
Jacobi. A guia práctica que en 1495 publica o alemán Herman Künig von Vach, dirixida a 

un público -os seus paisanas- sinxelo e alfabetizado, describe o Camiflo en Suíza e Francia, 

dedicándolle pouco esforzo ao itinerario hispano, por· contar cunha infraestrutura ben con

solidada2ª; o Camiflo Francés da guia de Künig é practicamente o mesmo que o do Libra V 
do "Calistino", agás o desvio por Lugo que propón o alemán29. Nas fontes do século XV ante

riores á publicación da guia, os datas sobre a vixencia da vella ruta francíxena son elocuen

tes. O 8 de xullo de 1417 inicia a súa peregrinación o fidalgo gascón Nompar II, sefi.or de 

Caumont30, quen entra en Navarra polo Camiflo de Roncesvalles, continúa por Pamplona, 

Puente la Reina, Estella, Nájera -describe a batalla entre o Príncipe Negro, aliado de Pedro-I, 

contra Henrique de Trastámara, da que sae vitorioso o bando petrista-, continúa ata Santo 

Domingo de la Calzada, onde destaca o milagre do aforcado con abondosos detalles, segue 
ata Burgos, Castrojeriz, Frómista, Carrión, Sahagún, León, Puente Órbigo, Astorga, 

Rabanal, Ponferrada, entra en Galicia polo Cebreiro -ainda que só cita La Faba-, continúa 
ata Triacastela, Sarria, Portomarín, Palas, Melide, o lugar de Dúas Casas31 e Santiago de 

Compostela; despois segue ata Fisterra e, logo de pasar por Noia, vai a Padrón. O 3 de 

setembro de 1417 o seflor de Caumont regresara ao seu castelo. 
Por estes anos de comezos do XV -con anterioridade a 1426- peregrinou a Santiago 

o cabaleiro parisiense Johannes de Roucel, quen lle doa á catedral, no seu nome e no da 

súa esposa Johanna, unha preciosa estatuífla-relicario de Santiago peregrino, xoia de prata 

sobredourada que se conserva na capela das Reliquias32. É moí posible que o itinerario eli

xido por este rico cabaleiro fase, en terras hispanas, o mesmo que o seguido por Nompar II; 

é dicir, o Camifi.o Francés. 

En 1428 peregrinou a Santiago o comerciante de Nurenberg Peter Rieter33, acompa

flado dun criado. O camifi.o que seguiron puido ser, con toda probabilidade, o clásico itine

rario dos alemáns; isto é, a Oberstrasse que describiu anos máis tarde Herman Künig. 

Rieter e o seu acompafi.ante cabalgaron ata Compostela, continuaron a Fisterra e retorna

ron a ultraportos por Asturias, para visitar San Salvador de Oviedo, o outro centro de pere

grinación próximo. Despois dirixíronse ao sur, cara a León, seguiron polo Camiflo Francés 

en dirección aos Pireneos e encamifi.áronse a Catalufla, para visitar Montserrat, antes de 

emprender a peregrinación a Roma . 

En 1430 peregrina á tumba xacobea un membro da a lta nobreza alemá, o conde 

Ulrich von Cilli, sobriflo do emperador Sexismundo, acompaflado por unha comitiva de 

sesenta persoas, entre cabaleiros e escudeiros3' . Catro anos máis tarde celébrase ano de 
gran perdoanza en Santiago; é nese verán, entre o 10 de xullo e o 9 de agosto de 1434, 



cando Suero de Quifíones decide probar o seu valor e o de 

todos os cabaleiros que quixesen pasar a ponte do Órbigo; 

durante ese mes sostivo don Suero o Paso Honroso, non 

sen antes crebar cento sesenta e seis lanzas nos combates 

librados contra os ousados que pretenderon cruzar o río, 

posiblemente algúns deles, coa idea de continuar cara a 

Compostela. Tras resultar ferido nun dos torneos e logo de 

recobrar a saúde, Quifíones decide peregrinar a Santiago. 
Proba da súa piadosa viaxe é o brazalete de prata sobre

dourada e perlas -peza manufacturada por un ourive pari

siense a finais do XIV- que lle doa á catedral e que pasará 

a adornar o pescozo do busto-relicario de Santiago Alfeo35
• 

En 1446 Sebastian Ilsung peregrina a Montserrat 
antes de viaxar a Zaragoza e continuar cara á Rioxa, onde 

toma o Camifío Francés; no seu itinerario pasa por Santo 

Domingo de la Calzada, Burgos, León e Santiago, cidade na 

que ten ocasión de cofíecer o arcebispo Álvaro de Isorna, . 

que o trata con deferencia: convídao a orar no coro, a visitar 

o palacio e a participar na procesión do Corpus Christi36
; tras 

a grata experiencia en Santiago, Ilsung cabalga ata Fisterra 

e Muxía, regresa a Compostela e segue viaxe a Portugal37
• 

A devoción xacobea e as doazóns ao tesouro da 

catedral seguen a dar froito mesmo durante o turbulento 
episcopado de don Rodrigo de Luna (1452-1460), cheo de 

problemas xurisdicionais, enfrontamentos violentos cos 

Moscoso e accións bélicas -tanto na guerra de Granada 
coma en Galicia-; en 1457 a duquesa de Milán Leonor 

Sforza doalle á catedral unha imaxe de ouro do apóstolo 

Santiago, peza que o Cabido lle regalou en 1690 á raífía 

Mariana de Neoburgo, esposa de Carlos Il38
. Esta nova 

incorporación ao tesouro catedralicio dunha valiosa peza 

de ourivería gótica ((,lombarda?) é froito da devoción inter

nacional a Santiago o Maior, incrementada nos períodos de 

gran perdoanza. En 1462 tamén seguiron o Camifío 
Francés desde Burgos, posto que entraron en Espafía polo 

País Vasco, Sebald Rieter -filio de Peter Rietel- e outros 

cabaleiros de Nurenberg39
• Viaxaron con salvocondutos do 

duque Luís IX de Baviera, do duque de Saxonia e do bispo 

de Würzburg, de certo esporeados polas bondades das 

indulxencias que podían obter en Compostela, pois nese 

ano de 1462 se celebraba un novo período xubilar. 

Un membro destacado da nobreza de Bohemia, o 

barón Leo de Rosmithal, acompafíado dun séquito de cin

cuen~a persoas, realizou unha viaxe "de cabaleiro, de corte 
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e de peregrinación" entre os anos 1465-146740
• Neste periplo estiveron en 

Aquisgrán, Colonia, varias cidades de Flandres, Inglaterra -onde o grupo visi

tou a catedral de Canterbury e a tumba de san Tomé Becket-, Nantes e 
Bordeos, antes de pasar a Espafia, posiblemente polo País Vasco, para chegar 

á Rioxa e tomar o Camifio Francés para acadar Burgos. A partir de aquí o 
grupo de Rosmithal diríxese a Salamanca, co salvoconduto do rei Henrique· IV 

de Castela, e pasa a Portugal para visitar Braga. Desde a antiga capital braca

rense, un dos camifios portugueses de peregrinación a Santiago conduce o 
nobre bohemio ata a tumba do Apóstolo. Chegan en xullo de 1466, cando a 

cidade se atopa en plena guerra: os homes de Berna! Yáfiez de Moscoso ase

diaban a catedral, onde se refuxiaba a nai do arcebispo Alonso II de Fonseca, 

dona Catarina, e un irmán do prelado. Fonseca estaba preso no castelo de 
Vimianzo desde comezos de 1465, logo de ser feito prisioneiro en Noia por 

Yáfiez de Moscoso. Os homes do arcebispo contestaban con fogo artilleiro 

desde a catedral e prenderon os cóengos fieis a Moscoso, de xeito que a cida

de, nos dias de estanda de Rosmithal, era un escenario bélico de gran perigo. 

O 22 de xullo de 1466 os asaltantes préndenlle lume á fachada das Praterías 

e o 25, dia da festa de Santiago, Berna! Yáfiez de Moscoso é abatido dun fre

chazo no pescozo, ferida que ao cabo duns días lle causou a morte41
• O caõs 

bélico atarde o grupo de Rosmithal, quen teima no seu intento de visitar a 

catedral; os asediados permiten a súa entrada e a dos seus compafieiros -coa 

esperanza de que o distinguido peregrino deixase unha boa ofrenda- e asiste 

ao espectáculo que ofrece o templo ap·ostólico, máis cuartel militar ca igrexà 

de peregrinación, posto que "se había alojado allí a caballos y vacas y la gente 

había establecido allí su vivienda y cocinaban y dormían allí"42
• O séquito de 

Rosmithal continuou o seu camifio ata Fisterra, outro dos lugares clásicos de 

visita para os peregrinos da época; previamente estiveran en Padrón, porto de 

chegada do corpo do Apóstolo, e no Sántiaguifio do Monte, lugar asociado á 

tradición da predicación xacobea en Galicia. Esta visita a Padrón e Iria non era 

infrecuente, como testemufian ·o nobre silesiano Nicolás de Popielovo, en 

1484, e o médico Münzer, en 149443
• Podíase visitar o "pedrón", a igrexa de 

Santiago e as demais "relíquias" xacobeas de Padrón na viaxe de ida, de os peregrinos pro

cederen de Portugal, ou como experiencia complementaria, logo de estar en Compostela. 

Non todos os peregrinos do século XV que deixaron pegada documental da súa 

experiencia eran cabaleiros ou nobres laicos. Existe un testemufio precioso da peregrina

ción do bispo armenio Martir ou Martiros de Arzendjan, acompafiado por un grupo de 

devotos daquelas terras. O prelado e o seu séquito chegan a Compostela na fin de 1491; 

antes de visitar a basílica xacobea estiveran en Roma e Colonia, dous centros de peregri

nación sobradamente recofiecidos. Desde Paris toman o camifio de Tours, Ún dos máis anti

gos itinerarios xacobeos de Francia, e en Espafia prefiren a ruta da costa, a que pasa polo 

País Vasco, Cantabria e Asturias, coa idea piadosa de visitar San Salvador de Oviedo. As 

localidades galegas que destaca o relato do bispo son Betanzos, Santiago e Fisterra; o 

grupo regresa polo camifí.o da costa ata Bilbao, onde toma un barco con destino ao 

Mediterráneo. Na súa relación, o bispo Martir escribe algunhas notas sobre a catedral de 



Santiago, ofrecendo unha síntese prodixiosa da mensaxe do Pórtico da Gloria, onde "está 

sentado Cristo en un trono, con una representación de los acontecimientos después de 
Adán y de todo lo que sucederá ai findei mundo"44

• A sona de Compostela como meta de 

peregrinos, en íntima relación coa peregrinación a Oviedo, continuaba a ser universalmen
te recofiecida nos anos finais do XV, ata o punto de atraer fieis de terras tan afastadas. 

Pouco tempo despois, en 1494, peregrina o médico Hyeronimus Münzer a Santiago. 

Chega cos seus compafieiros de viaxe polo Camifio Portugués; o seu itinerario, iniciado en 

Lisboa, atravesa cidades e vilas como Coimbra, Porto, Barcelos, Ponte de Lima, Valença, Tui, 

Redondeia, Pontevedra, Caldas, Padrón e Compostela, onde describe polo miúdo a catedral, da 

que ofrece un esbozo orientativo non suficientemente valorado45
• Ao ano seguinte, inicia a súa 

peregrinación Hermann Künig von Vach, autor da guia antes citada, cuxa primeira edición 

data do 26 de xullo de 1495. O librifio, que tiva unha gran difusión en Alemafia xa que era 

unha guía práctica para peregrinos xacobeos e sen dúbida obedecía a unha demanda social, 
e a canción de peregrinos Wer das elent bawel wel, transmitida por tradición oral -e por escri

to a partir da findo X:V46
-, sosteõen a idea de que existe nesta época unha peregrinación de 

notable importancia, de estirpe popular e procedente dos territorios de fala alemã. Non obs

tante, continúan chegando tamén a Compostela cabaleiros como Arnold von Harff, un alemán 

da Baixa Renania que destaca pala súa calidade de gran viaxeiro e peregrino47
• En 1498 entra 

en Espaõa por Roncesvalles con outros compaõeiros de aventura e un criado48
, e toma o 

Camifio Francés, pasando por Puente la Reina, Burgos, Frómista, Calzadilla, León e Astorga. 

No seu libra anota un bo número de topónimos e distancias en leguas, referentes ao Camiõo 

xacobeo en Galicia49
• Logo de pasar uns dias en Compostela segue ata Fisterra, como semella 

que adoitaban facer na maioría dos peregrinos do século XV. O regreso a ultraportos faina polo 
Camifio Francés, unha ruta que, evidentemente, goza dunha vitalidade nada desprezable no 

XV. Cando describe o interior da catedral de Santiago, Arnold von Harff ofrécenos un dato de 

grande importancia50
; un dos curiosos ritos de peregrinación protagonizado polos seus paisa

nas: "En e! altar_mayor hay un magnífico templete de madera en honor a Santiago. Sobre é! 
hay una corona de plata. Los peregrinos [alemáns] suben por detrás dei altar y se ponen la 

corona en la cabeza, y las gentes dei lugar se burlan de lo que hacemos los alemanes"51
• A 

diversión dos composteláns non merecería comentaria do cicerone ou clérigo local que infor

ma o cabaleiro Von Harff, de non ser relativamente frecuente, o que suxire que nos anos finais 

do século XV os peregrinos procedentes dos territorios de lingua alemã non eran escasos. 

A outra vía de chegada de peregrinos na Baixa Idade Media era a marítima, un 

camiõo de longo percorrido iniciado no XII52, que ve incrementado de xeito notable o seu 
tránsito nesta época do outono medieval. Durante os séculos XIV e XV os pobos escandi

navos, flamengos e británicos, situados na fachada atlántica europea, empregan estas 

rutas -como en centurias precedentes- para chegaren ás costas galegas e arribaren aos 

portos da Coruõa, Ferrai, Ribadeo, Muros e Noia53
• Unha vez enterra firme, os peregrinos 

continúan a pé ata Compostela, conformando o que se chamou "o Camiõo Inglés"54
• Moitas 

dos barcos que aceptan peregrinos como pasaxe pertencen á frota hanseática, moi activa 
na ruta Lübeck (norte de Alemaõa) e á Península Ibérica55; este media de transporte xa con

taba con certa tradición, posto que no século XIII, cando a Hansa controlaba o comercio 

dos países bálticos co resto de Europa, un bo número de burgueses destas cidades demos

trara sobradamente a súa devoción ao apóstolo Santiago o Maior56
• 
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No século XIV coõécense peregrinac1ons escandinavas de certa importancia, 
algunhas protagonizadas por personaxes tan relevantes como santa Bríxida de Suecia e 
os seus familiares. A relixiosa viaxou en 1342 a Santiago baixo inspiración propia, aínda 
que motivada tamén pala tradición familiar, posto que xa seu pai, Birger Peterson, pere
grinara en 1321 á tumba xacobea, seguindo os pasos do seu avó, do bisavó e o tataravó57

• 

Os barcos que sucaban o Atlántico Norte en navegación de cabotaxe - coa costa sempre á 
vista- , continúan transportando peregrinos durante o século XV58

, de xeito que a princi

pias do XVI ainda existen estas singraduras, como proban as peregrinacións marítimas 
procedentes de Hamburgo - 1506 e 1510- e Stralsund -1508 e 1518-, compostas por 
centos de devotos con destino a Compostela59

• 

Por outra banda, cómpre destacar tamén as temperás peregrinacións a Santiago 
dos ingleses, seguindo as vias marítimas. A principias do século XII, cando Diego Xelmírez 
inicia o seu episcopado, xa se coõece a presenza de ingleses na cidade do Apóstolo60

• As 
célebres escuadras cruzadas de 1147, 1189 e 1217, que chegan á costa galega proceden
tes de Flandres e Inglaterra61

, poderían verse, desde a nosa perspectiva actual, como unha 
especie de preámbulo a unha navegación de certa entidade que, a partir do século XIII, ten 
como destino o porto de reguengo da Coruõa, principal via de entrada dos peregrinos pro
cedentes do mar durante a Baixa Idade Media, na súa maioria británicos, alemáns e fla
mengos. No último terzo do XIV, A Coruõa consolídase como o principal porto galego de 
entrada de peregrinos xacobeos, categoria que manterá durante a maior parte do XV, dado 
que a ruta marítima máis curta era a que comunicaba o sur de Inglaterra e a costa oeste 
de Francia coa rada coruõesa. Entre os motivos máis recorrentes para explicar o éxito 
desta vía marítima destaca a inseguridade padecida no continente por mor das hostilida
des da Guerra dos Cen Anos (1337-1453). Esta complexa situación internacional, sumada 
ao desenvolvemento do comercio marítimo na Europa atlántica, motivou que as cidades 
inglesas con actividade económica florecente na Baixa Idade Media, centros urbanos como 
Londres, Bristol, Southampton e o resto dos portos importantes do sur e do suroeste, con
tinuasen a ser para os peregrinos lugares de paso e partida cara a Santiago. 

Desde as súas orixes, esta modalidade qe peregrinación combina a navegación -ás 
veces cómoda, outras arriscada- co traxecto a pé. A ruta máis adoito empregada polos 
ingleses cruza o Canal da Mancha, toca terra en Calais, Boulogne, ou outro porto de 
Normandia, e atravesa Francia cara a Roncesvalles, seguindo o camiõo procedente de París
Tours (a via "Turonense" do itinerario de Aymeric Picaud). Unha segunda via marítima era 
a que levaba os peregrinos ata Bordeos e continuaba despois, a pé, pala Gascuõa inglesa, 
evitando o territorio continental baixo domínio do rei de Francia. Este itinerario é descrito 

por un poeta anónimo do século XV62
, natural de Lincolnshire, quen viaxa por mar -posi

blemente na primavera de 142263
- desde Plymouth ata Bordeos e segue despois por 

Bayonne ata Saint-Jean-Pied-de-Port; o resto da viaxe remátao pala ruta clásica do Camiõo 
Francés, pasando por Pamplona, Puente la Reina, Logroõo, Burgos, León e Santiago de 
Compostela. Malia todo, o itinerario marítimo baixomedieval por excelencia -que vive unha 

etapa de gran florecemento a partir do século XIII- realízase directamente desde Inglaterra 
ata o Golfo de Biscaia, Portugal ou Galicia . Nesta singradura os peregrinos británicos 

embarcan en naves comerciais de longo percorrido, polo que ao tocaren terra só teõen de 
completar un curto camiõo a pé para chegaren a Santiago. A meta é o que conta, polo que 



non semellan ter importancia para estes devotos os santuarios secundarias que abundan 
nas rutas terrestres -ilustra este tipo de peregrinación por mar a incómoda viaxe que ini
cia en Bristol Margery Kempe (1417)64

- . Outra modalidade con notable éxito foi a viaxe 
organizada desde Inglaterra, en cuxos portos principais se fretan barcos para peregrinos 
que posúen.salvoconduto oficial. 

No século XIV a peregrinación a Compostela era recoõecida popularmente como 
difícil e fatigosa, mais tamén algo tan común para a sociedade inglesa que a súa mención 

aparece nun dos Contos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer (ca. 1340-1400): a historia 
dunha muller moi viaxeira que estivera tres veces en Xerusalén, e en Roma, Bolonia, 
Colonia e Santiago. A Coroa inglesa controlaba o fluxo destes peregrinos, outorgándolles 
permisos a todos aqueles mercadores ou armadores que asumisen as normas e procede
mentos legais. Desde o Tratado de Brétigny, en 136065

, fíxose obrigada a solicitude dunha 
licenza da Coroa de Inglaterra para que un barco puidese transportar peregrinos. O estudo 
destas licenzas proba a existencia dun patrón de tráfico marítimo para estes piadosos via
xeiros durante a findo século XIV e boa parte do XV66

• Esta documentación administrativa 
entre a Coroa e os posibles peregrinos -e as súas parroquias- consérvase nos arquivos reais 
británicos, nos denominados Patent Ralis, Treaty Ralis, Register of Writs e Grants de 
Ricardo III (1483-1485)67. Entre 1337 e 1453 as peregrinacións colectivas de vasalos ingle
ses parten dos portos de Londres, Bristol, Southampton ou Plymouth, con destino a 
Ribadeo, Viveiro ou A Coruõa. Nesta época os barcos empregados xa non son naves mer
cantes de liõas regulares, posto que se trata de viaxes organizadas por unha parroquia ou 
unha localidade. Entre finais do século XIV e comezos do XV especialízanse neste negocio 
algúns portos do suroeste, como Plymouth, onde hai armadores que adquiren licenzas da 
Coroa para levaren un certo número de peregrinos, entre trinta e oitenta, ainda que algúns 
transportan máis de cen. 

Este rigoroso contrai exercido pala Coroa de Inglaterra sobre os súbditos que acredi
tasen a súa teima de peregrinar a Santiago ten varias motivos: pórlle freo á saída de excesi
vos capitais, cabalas, frechas ou outras armas ou obxectos valiosos68

; evitar que se propaguen 

informacións que lle poidan afectar á seguridade do reino e do monarca; e frear a entrada 
no país de espias franceses. Con este afán proteccionista e fiscalizador, o rei inglés outórga
lles un número determinado de permisos de viaxe a aqueles que cumpran os requisitos que 
a regulamentación esixe. Malia isto, os ingleses teõen de fornecerse para o camiõo e a súa 
estadia en Galicia, polo que é inevitable a saída de pequenas cantidades de ouro, como docu
mentan as pezas de numismática inglesas dos séculos XIV e XV atopadas, por exemplo, en 
Betanzos, Carboeiro e Santiago de Compostela69

• Non hai dúbida de que as feiras de Santiago 
e as súas franquias se animan coa chegada destas peregrinacións colectivas que, proceden
tes de Inglaterra, Flandres ou Alemaõa, arriban ao porto coruõés, onde, por certo, non se 

gozaba destes recursos impulsares do comercio'°. 
Un aspecto significativo na .hora de valorar as peregrinacións marítimas e a cadencia 

de chegada a Galicia dos barcos británicos é a celebración en Santiago dos períodos de gran 
perdoanza. O anónimo peregrino inglés de 1422 destaca que unha das grandes preocupa
cións dos peregrinos era o tema das indulxencias, polo que apunta -copiando as táboas que 
había en cada lugar- a redución que se gaõaba nos respectivos altares e capelas da catedral 
de Santiago71

. Antes de entrar en Compostela polo Camiõo Francés, o peregrino podía obter 
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cen dias de perdón na capela do Monte do Gozo; xa na basíli
ca apostólica, na capela do Perdón -chamada de doo Lope e 

situada onde hoxe se aloxa a capela da Comuíi.ón- conse
guíanse trescentos días de perdón; no altar maior da catedral, 
mil; o mesmo que na capela das Reliquias, orando ante a 
cabeza do apóstolo Santiago o Menor; en cada un dos altares· 
das capelas do deambulatorio obtííi.anse corenta días de per
dón. Concedíase tamén a primeira indulxencia plenaria com
postelá unha vez ao ano, que, ainda que en 1422 non ten 
nada que ver coa celebración xubilar, é un beneficio que se 
podia obter cada 25 de xullo e a súa véspera72

• Queda así equi
parada a peregrinación xacobea coa que se facía a Roma. 

Estase a xestar nestes tempos, nos que era arcebispo 
de Santiago don Lope de Mendoza (1400-1445), a introdución 
do ano xubilar compostelán na historia das peregrinacións 
xacobeas. En 1400 celebrárase o cuarto ano santo romano, 
coa curiosa coincidencia de que tamén a festa de Santiago, o 
25 de xullo, coincidira en domingo. En 1423 celebrouse o 
seguinte ano santo romano, coa mesma feliz coincidencia: a 
festa de Santiago tamén caía en domingo. Con estes prece
dentes non parece raro que a don Lope de Mendoza se lle oco
rrese celebrar un ano santo compostelán, sobre todo ao cons-
tatar a grande afluencia de peregrinos que chegaban a 

Santiago, atraídos palas bondades da indulxencia plenaria; unhas masas que serían máis 
abondosas cando a festa do santo patrón coincidia en domingo. Deste xeito, os peregrinos 
poderían beneficiarse da indulxencia plenaria calquera día do ano xubilar e, ademais, nos 
ordinarios, o 25 de xullo. A seguinte celebración en domingo da festa de Santiago foi en 
1434, segundo o profesor López Alsina73

, o primeiro ano santo compostelán da historia74
, 

cuxa celebración contou co apoio da Coroa, corµo máis adiante se verá. Un pouco máis 
tarde, en 1438, adquire un grande impulso a peregrinación á Santa Cruz de Oviedo, paso 

complementaria ou mesmo intermedio na viaxe a Compostela; nese ano o papa Uxío IV 
concédelles indulxencia plenaria aos peregrinos que acudan á catedral ovetense a venerar 
a reliquia da Cruz dos Anxos75

• A indulxencia plena in articulo mortis ofrécese cando a festa 
da Santa Cruz, en setembro, coincide en venres, e faise extensiva esta graza aos oito días 

anteriores e posteriores á celebración da exaltación da Cruz. Unha nova bula papal en 
1480, outorgada por Sixto IV, amplia o xubileu da Santa Cruz aos quince días previas e pos
teriores á devandita festa. Con este procedemento institucionalízase un período de perdo
anza para o mes de setembro, que provoca a chegada de multitude de peregrinos a Oviedo. 

Non hai dúbida de que esta circunstancia favorable, sumada á posibilidade de obter 
grandes indulxencias en Santiago, mesmo a gran perdoanza, crea unha sinerxía que impul

sa ambos os centros como foços de atrac.:ión de peregrinos. Non é estrafJ.o, daquela, que 
Compostela e Oviedo, lonxe de presentare!'l unha estampa de decadencia na súa peregri

nación, destaquen no século XV entre os centros de culto peninsulares máis visitados, ao 

lles ofrecer maiores grazas e indulxencias aos d~votos, acurtándolles os anos de purgatorio 



mediante esmolas e mais doazóns piadosas. As bulas 

papais de Oviedo e a institucionalización do ano xubilar 

compostelán prestixiaron, en definitiva, o poder taumatúr

xico de ambos os santuarios. 

Outro dato significativo é que en cada século hai 
máis ocasións para obter a gran perdoanza en Santiago ca 

en Roma, posto que a cadencia do xubileu compostelán é 
de 6-5-6-11 anos. Na súa primeira centuria, o ano xubilar 

compostelán celébrase, segundo o previsto, en 1434, 
1445, 1451°, 1456, 1462, 1473, 1479, 1484 e 1490. No 

caso das peregrinacións marítimas, a celebración destes 
anos de gran perdoanza coincide coa expedición de 
numerosas licenzas outorgadas pala Coroa inglesa para 

viaxar a Santiago e coa organización de frotas de peregri

nos ingleses, sobre todo no período 1428-148476
• En 

Inglaterra, a peregrinación ao santuario compostelán 
constitúe unha práctica de piedade popular abondo esten

dida durante a Idade Media. Non obstante, na fin do sécu

lo XIV comeza a se asentar unha corrente de criticismo 
que ten no punto de mira a acumulación de riquezas e varias formas de corrupción que 

afectaban á Igrexa. Este ambiente de crítica e sospeita dificulta a continuidade de diversas 

prácticas de piedade, como a peregrinación a Santiago e a teima por conseguir indulxen

cias a través desa viaxe meritoria. 
Pese a todo, é evidente que durante o século XV os ingleses continuaron a viaxar por 

mar ata o porto coruõés, co fin de se prostrar ante a tumba apostólica de Compostela. 

Ademais de ingleses, ·na mesma centuria tamén chegaron a Santiago como peregrinos moi
tas irlandeses77 e escoceses78

• A crise definitiva demorouse ata o século XVI, cando a ruptu

ra do matrimonio de Henrique VIII con Catarina de Aragón impulsa a desavinza con Roma 

e o inicio da Reforma anglicana. Cara a 1550 os británicos deixan de protagonizar o fecun

do episodio das péregrinacións marítimas. Como curioso colofón a esta vella relación entre 

pobos de longa tradición mariõeira, durante a segunda metade do XVI chega a Galicia, por 

mediación de católicos ingleses, un valioso grupo de imaxinería baixomedieval procedente 

de parroquias británicas19
, que salvaron deste xeito o seu patrimonio e permitiron que o culto 

a esas imaxes se perpetuase nun país coa mesma sensibilidade relixiosa dos seus pais e avós. 

Un último -pero significativo- aspecto importante é o da protección xurídicaªº do 

peregrino xacobeo durante o século XV Pode sintetizarse a través de dous documentos 
rexios, un referido ao primeiro ano santo compostelán da historia, 1434;, o outro, ao xubi

leu de 14 79, que se inicia en media de fortes tensións bélicas entre Castela e Portugal. O 1 

de xaneiro de 1434 o rei Xoán II de Castela diríxese á comunidade internacional outorgan

do un documento oficial -un salvoconduto81
- que facilita a aventura do Camiõo de Santiago 

a aqueles que queiran gaõar as indulxencias xubilares. Do mesmo xeito que acontecera con 
Xoán II en 1434, Isabel e Fernando, os novos reis de Castela e Aragón, chamados a pór as 

·bases do Estado moderno, outorgan desde o mosteiro de Guadalupe, o 16 de xaneiro de 

14 79, un salvoconduto para os peregrinos que queiran dirixirse a Santiago para gaõar o 

Bula do papa Uxío IV 
concedéndolles iildulxencia 
plenaria na hora da morte 
aos que visitan a Santa 
Cru z de Oviedo. Perg. serie 
B, ca rpeta 8, nº 15. Ferrara, 
1 O de novembro de 1438. 
Arquivo da Catedral de 
Oviedo (cal. nº 124) 
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xubileuª2
• Unha vez máis, o apoio da Coroa á peregrinación xacobea e ao culto a Santiago 

faise efectivo a través da fórmula dun salvoconduto rexio. En caso de necesidade, calquera 

. documento oficial -da parroquia, bispado, concello ou da propia catedral de Santiago- pode 

servir de improvisado salvoconduto na viaxe de ida ou volta, e serve como proba das inten

cións e a condición dos verdadeiros peregrinos. O documento outorgado en ·Guadalupe 
polos Reis Católicos está dirixido a todos aqueles que, no ano santo de 14 79, queiran obter 

as indulxencias do xubileu compostelán. 

Con esta normativa legal expresada en latíri, lingua internacional da época, a Coroa 

facilítalle a peregrinación a toda a comunidade cristiá occidental e menciona especialmen

te os problemas que, daquela, lle urxen á Península Ibérica, en concreto a guerra entre 

Castela e Afonso V de Portugal. O salvoconduto foi expedido en Santa María de Guadalupe, 

onde Isabel e Fernando fixan a súa residencia eventual, ante a inminencia da decisiva bata

lla de Albuera -24 de febreiro de 14 79-, logo da cal se asinou a paz co país veciflo. A nor

mativa legal sobre a peregrinación e a fin das hostilidades refórzanse mutuamente e favo

recen, nese ano santo de 1479, un xubileu que durante todo o século XV non deixou de 

gozar dunha saudable dimensión europea. Como colofón, cómpre lembrar o decreto de 

14 78 do papa Sisto IV, no cal se citan expresamente os tres principais centros de peregri

nación cristiá: Terra Santa, Roma e Santiago de Compostela83
. 
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Fonseca, Moscoso ... e o Rei. 
A propósito da accidentada peregrinación 

de León de Rosmithal, barón de Blatna 

Eduardo Pardo de Guevara y Valdés 

ntre os anos 1465 e 1467, un nobre bohemio chamado León de Rosmithal, barón 
de Blatna, realizou un longo periplo palas distintas cortes europeas, entre elas ·as 
de Castela e Portugal, o que lle permitiu viaxar tamén a Santiago, onde, non sen 

dificultades, puido prostrarse aos pés do Apóstolo. O itinerario e os avatares daquela longa 
peregr inación, incluíndo experiencias e descricións de moi diversa natureza, quedaron 
recollidos en dúas crónicas ou relacións que constitúen, como é doado comprender, unha 
fo nte de pr imeira man e de non escaso interese. Esta apreciación ten moita maior sentido 
se se considera a pouca atención que os historiadores lles prestaron ata hai poucos anos, 
probablemente a causa da limitadísima difusión das primeiras impresións que se coflecen' . 

O obxecto primordial daquela longa viaxe foi só, como acostuman a repetir os seus 
estudosos, o coflecemento dos costumes reinantes nas diversas partes de Europa, en parti
cular aquelas relacionadas directamente co exercicio das armas2

• Non obstante, como 
tamén o apuntou algún deses primeiros comentaristas, o sentimento relixioso do nobre 

bohemio desempenou sen dúbida un papel primordial. Tanto, en realidade, que o seu paso 
polos dous reinos hispanos xa mencionados non pode menos que explicarse a partir do seu 
desexo de cumprir a peregrinación a Compostela, daquela xa case tan importante· para os 

cristiáns de toda Europa como o eran Roma ou os propios Santos Lugares. 
No seu estudo preliminar á edición xa anotadél de 1879, A M. Fabié lembra entre 

outras cousas que "algunos críticos modernos [menciona en concreto a Augusto Scheler e 
a Pascual Gayangos], en la noticia que han dado de este viaje, sospechan que Rosmithal 
tuvo para emprenderle otros motivos además de los dichos, y que fueron esencialmente 
políticos y religiosos" . A afirmación fundamentábase, ao menos no caso de Gayangos, "en 
que Jorge de Podiebrad, rey de Bohemia y cuflado de Rosmithal, subió ai trono en 1458, 
cuando la herejía de Juan de Hus contaba con muchos secuaces en Alemania, y e! Rey fué 
mientras vivió celoso partidario é intrépido campeón de esta secta, por lo cual, llamado á 
Roma por Pio II, desoyó ai Pontífice, que !e excomulgó solemnemente en 1464, dando esta 
lugar á que desde entonces hasta su muerte, ocurrida en 14 71, su reinado fuera una conti

nua guerra civil y extranjera, pues no sólo se levantaron contra él sus propios vasallos, sino 
el rey de Polonia, Matías Corvin, que era próximo deudo suyo"3

. 

Non obstante, o razoamento antecedente resulta cando menos forzado, ademais de 
innecesario. Neste sentido, baste lembrar que nos mencionados relatos da viaxe, pero sobre 

todo no primeiro deles, se recollen pasaxes e comentarias suficientemente indicativos desa 

decisiva motivación relixiosa. Así, só como exemplo, cando o propio Rosmithal, chegado xa 



a Santiago, tiva que pedirlle a Berna! Yáfiez de Moscoso que lle franquease o paso á cate

dral, que este tina cercada; entón, como despois se recordará, o nobre bohemio alegou xus

tamente que "é! había visitado muchas cortes y peregrinado por muchas tierras, hasta de 
infieles, para venir ai sitio donde estaban los huesos de Santiago, y los que !e acompafiaban 

ardían en deseos de ver aquellos famosos lugares' ... 

O valor e interese do primeiro dos relatos que quedan anotados, escrito por 
Wenceslao Schaschek de Birkov, membro da servidume de Rosmithal, é moi superior ao 

segundo, como foi posto de relevo en non poucas ocasións. A través dei, en todo caso, pode 

reconstruírse o percorrido e apreciar as circunstancias e o detalle da longa viaxe deste gran 
personaxe e a súa brillante comitiva, que integraban uns corenta cabaleiros, cincuenta e 

dous cabalas e un número_ indeterminado, pero sen dúbida elevado, de servidores e cria
dos, ademais de toda a impedimenta propia dun grupo tan nutrido e principal. 

O periplo iniciárono en Praga, o día 26 de novembro de 1465, de onde partiron 

cara a Nuremberg e, desde aquí, a Heidelberg, Frankfurt e Colonia. Pasaron logo por 

Bruxelas e Gante, detivéronse en Bruxas e, despois, puxeron rumbo cara a Dunquerque, 
Gravelinas e Calais, único punto de Francia que daquela aínda dominaban os ingleses_ 

Dirixíronse desde alí a Inglaterra, visitando primeiro Canterbury e logo Londres, onde 

foron moi ben recibidos polo rei Eduardo IV Continuaron o percorrido por Windsor e 

Salísbury, e concluíron o seu periplo no porto de Pool, onde embarcaron de regreso ao 

continente. Tras arribar a Nantes, encamifiáronse a Orleáns e Tours, en cuxa catedral visi

taron o sepulcro de san Martifio. Proseguiron despois por Melle, Paus e Mirambeau; che

garon á desembocadura do Garona e continuaron cara a Bordeos, desde onde baixaron 

por fin ata Baiona e San Xoán de Luz. 

Unha Castela alterada pola guerra 

Os viaxeiros entraron en Espafí.a a través de Fuenterrabía, que estaba "en e! camino de 

Compostela", e desde alí marcharon cara a Bilbao, pasando por Hernani, Tolosa, Vergara e 
Durango. Camifí.aron despois cara a Balmaseda, "pueblo murado, aunque pequeno", 

Villasana, Medina de Pomar, Cernego e, finalmente, Burgos, onde se detiveron varias días 

para visitar a cidade e os seus arredores. Despois de suculentas festas con "bonitas donce

llas y sefí.oras, que amaban a los alemanes, y de comer y beber como acostumbran a hacer

lo los infieles"5
, os viaxeiros coqtinuaron a súa peregrinación; foron primeiro por Lerma e 

Roa, pero como, segundo o relato, "no quisieron dejarnos entrar, porque e! país estaba tra

bajado por la guerra", tiveron que marchar ata unha pequena aldea, chamada Durón, na 
que estiveron tres días; alí agardaron a oportuna "carta dei rey de Espafí.a [refírese natural

mente a Henrique IV]. porque es costumbre de aquel reino que el extranjero que quiere 

andar por é!, para visitar los lugares famosos, obtenga carta dei Príncipe para caminar 
seguro por sus provincias"6

. Desde aquel pequeno lugar continuaron o seu periplo por Nava, 

Fuentiduefí.a, Villafuente, Cantipalos e Segovia, de cuxo alcázar e riquezas quedaron mara

billados, ao igual que da súa "ponte de pedra [o famoso acueduto]. feito polo demo nunha 
soa noite" . Seguiron o seu camifí.o despois por Santyuste, ata a vila de Olmedo, onde se 

encontraron con Henrique IV, que lles despachou por fin a súa carta de recomendación o 
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20 de xullo de 1465. A estancia dos viaxeiros en Olmedo non foi moi grata; probablemen
te porque os seus vecifJ.os non os recibiron con simpatía, senón con temor e verdadeiro 
receo; de aí os xuízos singularmente negativos que Schaschek lles dedica7

• 

Sen dúbida algunha, o conflito civil que daquela sacudía ata o último recuncho da 
Coroa de Castela comezaba a estender as súas sombras sobre os viaxeiros, cuxa nutrida e 
vistosa comitiva espertaba, como era natural en medio daquel ambiente, todo tipo de receos 
e temores entre os paisanas. Pero, en realidade, os problemas non fixeran máis que come
zar. Os máis serias chegaron moi pouco despois, tras a nova entrevista que mantiveron con 
Henrique IV en Segovia, a cal desgustou moito ao príncipe don Afonso, o denominado "rei 
mozo", que se apresurou a declarar a Rosmithal e os seus acompafJ.antes persoas non gra
tas; de aí, como lembran os comentaristas dos textos, o rexeite e insultos con que serían reci
bidos nos lugares que estaban levantados por aquelª. A partir dese momento, os viaxeiros 
procuraron evitar as zonas dominadas polos sublevados, o que ao final os levou a abandonar 

o chamado CamifJ.o de Compostela e cruzar, dando un bo rodeo, polo Reino de Portugal9
• 

Con esta intención, por tanto, saíron de Olmedo en dirección a Medina dei Campo, e conti
nuaron o seu periplo por Cantalapiedra, Salamanca -aquí chegaron o día de Santiago do 
ano 1466-, Bóveda e, finalmente, Ciudad Rodrigo, onde "trataron ai SefJ.or más honrada
mente que en ninguna otra parte de Castilla y en lo demás de su peregrinación" 10

• 

O camiíio a través de Portugal 

'Iras pasar por San Feiices e Hinojosa -Hinosiozam ou Hinojosa de Duero-, os viaxeiros 
entraron en Portugal e cruzaron o xa caudaloso río nas proximidades dun lugar chamado 
Freixo da Espada, que estaba protexido por un castelo "grande y bello", que era a primei
ra fortaleza do rei lusitano. De aquí subiron a Torre de Moncorbo e a un lugar chamado 
Alebra, topónimo de difícil identificación, pero que o cronista sitúa xunto ao río Túa, "en 
un monte tan alto que no se puede subir a caballo y es difícil a pie". Nestas proximidades, 

comenta un Schaschek en exceso imaxinativo, hai un gran número de lagartos, serpes e 
alacráns; das serpes advirte que "son pequenas, pero gruesas, con alas parecidas a los 
murciélagos y con la cabeza armada de un espolón o cornezuelo" -Fabié aventura na súa 
introdución que se trataba exactamente de camaleóns-; non obstante, a fantasía do autor 

do relato dispárase cando fala dos escorpións, "que tienen e! tamafJ.o de perros medianos 
de caza", e tamén ao referirse aos lagartos, "que no son menores que gatos y con la cabe
za semejante a éstos" 11

• 

Pasados aqueles montes, cualificados de "altos y pedregosos", os viaxeiros introdu

círonse xa, "verdadeiramente", no Reino de Portugal. O primeiro lugar que encontraron foi 
"Villa Panca" -probablemente Vila Pouca de Aguiar-, logo outro que o bohemio chama 
"Barcodevonde" -acaso Barragem de Salomonde- e xa despois "Lanhoso" -Póvoa de 

Lanhoso-, de cuxa terra o cronista destaca a existencia de varias castelos desmantelados, 
así como a pobreza dos seus naturais, que levaban alí unha vida penosa e miserable12

• Os 

viaxeiros chegaron máis tarde a Braga, a dúas millas de Lanhoso e a trinta "no grandes" 
de Santiago. Alí foron recibidos "muy honradamente" por don Afonso V, daquela rei de 

Portugal, a quen Rosmithal lle entregou as cartas que levaba da súa irmá dona Leonor de 



Portugal, esposa do emperador Federico III, a cal faleceu apenas un mes despois, o 3 de 

setembro de 1467, cando só contaba trinta e tres anos de idade. Dada a sinalada recomen
dación que traían, o monarca portugués mostrouse especialmente obsequioso con 

Rosmithal e os seus compafíeiros de viaxe: "Sé que eres de noble de alcurnia [díxolle] y, por 
tanto, te ruego por honra mia y de mi reino, que pidas lo que te plazca y se te otorgará"; 

pero o nobre bohemio limitouse a solicitar dous "etíopes" -enténdase por tales os homes 
de raza negra-, o que foi motivo de certa burla, sobre todo por parte de don Fernando, 

duque de Viseó, quen se expresou nestes termos: "Lo que quieres es de muy poco momen

to; pide algo más. y más valioso que estas etíopes; mas, pues de esa manera los deseas, te 

ruego que por mi aceptes el don de este ximio para que todo lo lleves a-tu patria, cuando 

a ella vuelvas, pues tal vez no tengáis en vuestras tierras etíopes ni ximios y, por eso, pedís 
principalmente esas cosas" 13

. Como o barón de Rosmithal respondese ao punto que raras 

veces se viran palas súas afastadas terras aos tales indivíduos, o de Viseo apresurouse 

tamén a responder que en Portugal eran moí abundantes, pois "el Rey, mi hermano, tiene 

en Africa tres ciudades y todos los afíos suele enviar un ejército a esa región y ninguna 

. expedición, por breve que sea, deja de traer cien mil o más etíopes de todos sexos y eda
des, los cuales se reparten como ganados" 14

• 

A peregrinación a Santiago 

Despois destes e outros finos agasallos -o monarca portugués deulles incluso apousento á 
súa conta-, os viaxeiros encamifíáronse a Galicia, deixando atrás o camifío áspero e difícil 

que baixaba á inmediata Guimarães, xunto ao cal "crecen por todas partes la salvia, e! poleo 

y otras hierbas olorosas" . Así, tras pasar por Ponte de Lima e Valença, cruzaron o Mifío e 
chegaron a Tui, a cidade episcopal do sur de Galicia, que naqueles dias estaba mediatizada 

por "unas caballeros a los cuales tienen que pedir salvoconducto los que desean visitar el 

sepulcro de Santiago". Ali detivéronse ante a tumba de "San Pedro de Sala", a quen Fabié 

identifica con san Pedro González Telmo, beatificado por Inocencio IV en 1254. Desde Tui 
dirixíronse a Redondeia e de aquí a Pontevedra, desde onde só "hay diez millas de camino 

a Santiago". Nesta última etapa, doce das persoas que formaban parte do séquito de 
Rosmithal se decidiron a facer o Camifío a pé. Incluso o propio Rosmithal -"el Sefíor", como 

sempre o denomina Schaschek- fíxoo tamén a cachos. Pasaron naturalmente por Padrón, 
dominado polo palacio ou fortaleza da Rocha Branca -ou "Roty-a-planta", como escribe 

Schaschek-, e visitaron a ainda hoxe famosa igrexa de Santiaguifío do Monte; na súa orixe 

levantada por don Lope de Mendoza; varias deles penetraron na non menos célebre Pena 

de Santiago, aínda que non Rosmithal, que o creu inoportuno tras ver como· un dos seus 

acompafíantes quedou atascado na estreiteza do seu pasadizo. 

Apenas unhas xornadas despois, os viaxeiros chegaron por fina Santiago, unha cida

de daquela espaciosa e cinguida dunha soa muralla, disposta cun ancho foso e moitas e moi 

xuntas torres cadradas. Eran os primeiros dias do mes de agosto de 1466 -o martes que 
antecede o dia en que se celebra a Asunción aos ceos da Santísima Virxe- e a fortuna quixo 

que, xusto daquela, a cidade estivese tomada palas xentes dun poderoso personaxe, Berna! 

Yáfíez de Moscoso, sefíor de Altamira 15
; dei souberon que o ano anterior apresa ra na súa 
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residencia de Padrón ao ainda mozo e inexperto arcebispo don Alonso de Fonseca, segun
do deste nome, e que desde había pouco máis dunha semana lle puxera cerco á fortaleza 
catedralicia, onde se resistían a nai e un irmán do prelado, xunto cun reducido número de 
clérigos e homes de armas16

• Isto fixo que os viaxeiros non puidesen visitar o templo á súa 
chegada, como era naturalmente o seu desexo, e que tiveran que esperar a oportuna auto
rización do cercador, o que, segundo consta moi ben na relación da viaxe, non ocorreu ata 
o terceiro dia: 

"E! Sefl.or mismo fue a verle [a Berna! Yáfl.ez de Moscoso] y !e rogó que, ai 
menos, no !e impidiese visitar e! sepulcro de Santiago, si lograba e! permiso 
de los que estaban en la Iglesia; porque é! había visitado muchas cortes y 
peregrinado por muchas tierras, hasta de infieles, para. venir ai sitio donde 
estaban los huesos de Santiago, y los que !e acompafl.aban ardían en deseos 
de ver aquellos famosos lugares. A lo cual !e respondió: 'Conozco y entiendo 

que eres un ilustre varón, quizá príncipe de alguna tierra, porque llegó a mí 
tu fama antes que tú vinieses; pero te digo que, si te otorgo lo que me pides, 
podrás entrar en e! templo, pero es dudoso que te den licencia para salir, por
que está en e! templo una mujer malvada, madre dei Arzobispo, muy diferen
te de é!, la cual no tiene consigo ningún hombre honrado, ni cuidadoso de su 
fama, por lo que no te aconsejaré que entres' . La verdadera causa porque 
deseaba aquel varón disuadir a nuestro Sefl.or de que entrase era porque, la 
madre dei Arzobispo, !e había de acusar por haberse rebelado, violando la ley 
contra aquel a quien debía estar sometido, ocupando la ciudad y tomándole 
muchos castillos" 11

. 

Con esta autorización, levantáronse as estacadas do sitio e Rosmithal e os seus puide

ron entrar por fin na catedral compostelá. Alí foron recibidos, en primeiro termo, por varias 
homes de armas; despois, chegaron xa a nai do arcebispo, a "alta y seca" dona Catalina, e o 
seu outro filio, don Luis de Acevedo, que daquela non era máis ca un neno. Acto seguido, a 
nai do prelado comunicoulles aos viaxeiros que caeron en pena de excomufl.ón, porque, 
como transcribe Schaschek, "los que hablan con esos hombres, comen y beben con ellos [os 
sitiadores], son reos dei mismo delito que los que los ayudan; porque su delito es público" . 
Na relación da viaxe recóllense incluso algúns detalles da cerimonia de reconciliación e da 
posterior visita á catedral: 

"Nos llevaron a una torre que servia de reparo contra los enemigos dei tem
plo, en la cual había una fuente que estaba entonces seca, porque habían cor
tado e! agua los sitiadores; estando allí, descalzos y postrados de rodillas, 
según nos mandaron, salió de la Iglesia e! Legado con e! coro de sacerdotes 
y seminaristas, precedidos de una cruz negra, y quedándose en e! porche, 
que está delante de la puerta de la Iglesia, entonaron las preces que tiene la 
Iglesia para reconciliar a los excomulgados. Y después que fuimos absueltos, 
bajó e! Legado las escaleras dei porche y nos tocó a todos, primero ai Sefl.or 
y luego a los demás, con la estola ó cíngulo. Púsose luego de pie e! Sefl.or; nos 
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mandó que nos levantásemos y entrásemos todos en la Iglesia descalzos; alli 
nos mostraron los sacerdotes, haciéndonos mucha honra, todas las reliquias 
que en el templo se guardan"' ª. 

Cumprida desta forma a súa accidentada visita á tumba apostólica, os viaxeiros 
achegáronse a Fisterra ou a "Estrella Oscura", como di Schaschek, enganado polo son da 
palabra alemana Fin estenner. Desde aquí, Rosmithal e os seus acompaõantes iniciaron o 
camiflo de regreso e insistiron prudentemente en dar de novo o rodeo por Portugal19

. 

O arcebispado de Santiago, os Fonseca e a guerra civil castelá 

As graves alteracións que Rosmithal e os seus viviron tan de preto, sobre todo durante a 
súa visita ao templo catedralicio de Santiago, chamaron a atención de A. M. Fabié, o erudi
to tradutor e comentarista da narración de Schaschek, cuxa versión se seguiu ata aqui. Pero, 
pese ao seu interese por explicar ou comentar aqueles sucesos, vese obrigado a recoõecer 
que, "hasta ahora, no he podido comprobar los hechos que aqui se refieren y que, aún en 
el reinado de Enr ique rv, debieron ser muy notables'"º. Non obstante, acerta enteiramente 
ao relacionar aquela situación co conflito que obrigara a alterar o itinerario seguido polos 

viaxeiros, lembrando ao tempo os sucesos do ano anterior, cando os grandes casteláns 
depuxeron a Henrique IV en Ávila e, no seu lugar, alzaron ao novo príncipe don Afonso21

• 

Así e todo, os feitos que se tratan non responderon só ao pulo daquel conflito políti
co, senón que frutificaron en media doutros episodios de natureza e alcance moi diferentes. 
Menciono, en primeiro termo, os que se derivaron do rexeitamento ao seõorio arcebispal, 

que antes de concluir a década dos cincuenta abandeiraran, co apoio de Henrique rv; os 
concellos de Santiago, Noia e Muros, asi como algúns importantes personaxes, entre eles 
dona Juana de Castro e o seu filio Berna! Yáflez de Moscoso, Pedro Bermúdez de Montaos 

. ou Suero Gómez de Sotomayor; a súa xustificación, por outra parte, non deixaba lugar a 

dúbidas: que a xustiza e xurisdición do rei "se apocava en e ste Arçobispado de Santiago e 
sus cartas e mandado non se comprían e sus rentas se usurpavan e perdían, e assy mees
mo veyendo como eramas robados e destrydos de nuestras propias cosas e bierres, e nues
tra çibdad e villas e la república dellas destruyda de sus libertades e franquesas que los reis 
de esclaresçida memoria lles deron e otorgaron"22

• 

A inxerencia do conde de Trastámara e a repentina morte do arcebispo don Rodrigo 
de Luna, acaecida a comezos de xullo de 1460, deron paso a un período novo que, lonxe de 
resolver aquel conflito, ía complicalo ainda máis; en aparencia, todo pareceu reducirse ao 
enfrontamento persoal entre o novo arcebispo de Santiago, don Alonso I de Fonseca, e o seu 
sabrina e homónimo, segundo deste nome, que gobernaba temporalmente o de Sevilla23

• 

Estoutro episodio, verdadeiramente arrevesado, tiva a súa orixe na permuta que 
ambos os prelados acordaron cando o mozo e inexperto sobriõo, á sazón ainda deán da 

Igrexa hispalense, fora promovido para a sé de Compostela, vacante tras o falecemento 
do xa mencionado don Rodrigo de Luna. En virtude daquel acordo, o experimentado 
arcebispo de Sevilla comprometeuse a ocupar o lugar do seu sobriõo e pacificar a arqui

diocese de Santiago. A súa única condición foi moi precisa: o troque quedaria sen efecto 



unha vez calmada a revolta compostelá, co que e! poderia retornar inqiediatamente á súa 

sé hispalense. Pero o certo é que, en apenas un ano, o vello Fonseca logrou pacificar o arce
bispado de Santiago -malia que só en aparencia- e, ao cabo de tres, o seu sobrifí.o mozo 

aínda se resistia a cumprir co compromiso adquirido, acaso porque para ese momento xa · 

se afeccionara á alegre vida sevillana21
• Desde os primeiros meses de 1462, o vello Fonseca 

rumiaba a súa impaciencia no seu Toro natal, e negábase a aceptar calquera arranxo que 

soubese a renuncia á súa cadeira episcopal hispalense, sobre todo desde que certos magos 

e agoireiros lle prognosticaran -consignao Alonso de Palencia- que non recobraria o seu · 

antigo valemento con Henrique IV mentres non recuperase o seu asento naquela Igrexa25
• 

O conflito agreouse definitivamente a mediados do ano seguinte, tras a entrevista que tío e 

sobrifí.o mantiveron en Coca, onde o primeiro chegou a ofrecerlle ao segundo a totalidade 

das rendas da Igrexa sevillana', crendo que a súa teima radicaba na avaricia por cobralas26
; 

despois, tratou de prendelo, "aunque con tan poca precaución que éste, con más cautela, 
escapó dei peligro, refugiándose primem en su casa paterna de Salamanca y dirigiéndose 

luego a Sevilla"21
• Vendo que fracasaba ·unha e outra vez nos seus intentos, o vello Fonseca 

decidiuse a recorrer a Roma, que era a via máis eficaz, ainda que tamén a máis arriscada; 
malia isa, logrou mobilizar as súas influencias e obter, por fin, as bulas que desposuían o 

seu sobrifí.o e o cominaban a facerse cargo da Ígrexa galega2ª. 
Foi daquela, o 8 de xufí.o de 1463, cando Henrique IV entrou en escena, ordenán

dolle ao poderoso conde de Lemos que non consentise a entrada en Santiago do mozo don 

Alonso de Fonseca, daquela arcebispo de Sevilla, portador "de ciertas bulias que diz que 

tyene de nuestro Santo Padre"29
• Esta arde real, descofí.eciçla ou ignorada pala historiogra-. . . . . 

fía galega30
, garda estreita relación coa manobra desefí.ada polo marqués de Villena -a súa 

"obra maestra de intriga"-, quen coas súas insidias lograra atraer aos Fonseca e apartalos 

do lado do rei, que quedou convencido da traizón do vello prelado e se .. conxurou contra e!, 
ao igual que o propio bispo cie Calahorra, don Pedro González de Mendoza, a quen se lle 

prometera o arcebispado de Sevilla3
'. Os comentarias q.ue o. cronista Alonso de Palencia lle 

dedica ao asunto resultan ben reveladores desta outra vertente da conxura: 

"Pero como los malas son más activos en la ofensa que los buenos en e! repa

ro, los primeros, con ser pocos, causaron ai Arzobispo infinitos disgustos. 
Favorecíales grandemente e! adio que contra é! se conocía en [o rei] don 

Enrique, manifestado en las intenciones y en las obras, así que para que no 

se descubriese la secreta conjuración contra ambos prelados como para satis

facer a dofí.a Guiomar, gran favorecedora en otro tiempo dei arzobispo viejo, 

como, en fin, para dar gusto ai obispo de Calahorra y a don Beltrán de la 

Cueva, que alentaban la contienda, mientras e! Marqués [de Villena] y e! 

Maestre de Calatrava [don Pedro Girón]. con artera malicia, se vendian por 

protectores dei arzobispo joven para destruirias a los dos"32
• 

O obxectivo final desta manobra, tras a cal se descobren tan altos personaxes, des
vélao pouco despois o mesmo cronista: darlle ao bispo de Calahorra a sé de Sevilla e a de 
Santiago, ao de Palencia, don Gutierre de la Cueva, irmán do influínte don Beltrán e home 

"no sólo falto de toda cualidad recomendable, sino verdaderamente malvado"33
. Pero, a 
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pesar do interese e tesón despregados por Henrique IV e os prelados, o obxectivo quedou 
moi lonxe de cumprirse. O fracaso da maquinación anótao tamén Alonso de Palencia con 
grande abundancia de datas e valoracións, todas probablemente parciais -a antipatía do 
cronista cara a Henrique IV é ben coflecida-, pero sen dúbida de gran valor, pois foi teste
mufla de excepción de moitas daqueles acontecementos34

• En calquera caso, escapado do 
apresamento e probablemente tamén da morte mesma, grazas ao secreto aviso de Álvar 
Gómez de Ciudad Real, secretario do rei -tras o cal se descubre a man do marqués de 
Villena-, o vello don Alonso de Fonseca conseguiu refuxiarse na vila de Béjar e poflerse 
baixo a protección de. don Álvaro de Zúfliga, conde de Plasencia. Mentres tanto, o mozo 
Fonseca, que segundo Palencia "no tenía miedo alguno de escapar dei peligfo", se limitou 
a agardar os despachos de provisión para encamiflarse a Santiago, de cuxo arcebispado 
puido tomar posesión pouco despois35

• 

Non obstante, non por iso acabaron aquí as maquinacións de Henrique IV e a cama
rilla dos grandes que permanecía ao seu lado, co inefable don Beltrán á cabeza. En breve 
tempo, o mozo Fonseca volveu estar no punto de mira e un novo candidato comezou daque
la a acariciar o arcebispado de Santiago. 

O secuestro do arcebispo e o cerco da catedral 

Á chegada do Fonseca máis novo, o arcebispado de Santiago mostrábase aparentemente 
en calma. Non obstante, a fractura -o rexeitamento ao seflorío arcebispal- permanecía 
latente case cos mesmos protagonistas que subscribiran a irmandade de 1458, máxime 
cando a maior parte das promesas do falecido don Rodrigo de Luna non foran nin cumpri
das nin anuladas polos seus sucesores. 

A situación estourou con inusitada rapidez, probablemente xa nos últimos meses de 
1464. O detonante aparentou ser unha das primeiras medidas do novo prelado: a creación 
do oficio de "alcaide mayor", para cuxo cargo promoveu ao licenciado Rodrigo de 
Maldonado, unha das persoas que o acompaflaran a Santiago, e atribuíulle algunhas das 
funcións e competencias que lle correspondían ao "pertiguero mayor", oficio que quedou 

convertido nun título puramente nominal, case decorativo. Pero o seu titular, Berna! Yáflez 
de Moscoso, seflor de Altamira, que o exercía desde pouco antes da morte de don Rodrigo 
de Luna, non tolerou ben a medida e, menos aínda, o que con ela pareda anunciarse36

. 

Desde ese preciso momento o enfrontamento aberto entre o arcebispo Fonseca e a maior 
parte dos cabaleiros da terra de Santiago foi, unha vez máis, só unha cuestión de tempo. 

A comezos de 1465 -ou acaso xa nos meses centrais daquel ano-, estando no porto 
de Muxía, que tina por seu, Berna! Yáflez de Moscoso prendeu a un capitán do arcebispo 
que, con trinta homes de armas, levaba preso a un criado seu37

• 'Iras isto, aínda que tam
pouco pode precisarse ben o momento, o de Moscoso levou a cabo un golpe de man de 
gran transcendencia: "estando e! arzobispo en la villa de Noya [escribe Aponte], con dos
cientos de a caballo saltó una noche con é! en la villa con cincuenta escuderos y quinientos 
peones y prendióle por la barba y llevóle a Vimianzo"38

. Pese á súa audacia e espectacula
ridade, é moi probable que a acción non fase improvisada, senón que respondese a un plan 
coidadosamente preparado; non obstante, as súas claves non son coflecidas. Sábese, iso si, 

Torre de Mens, Malpica 
(A Coruiia) 
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da existencia dunhas "supostas" instrucións de Henrique IV a un axente real, Fernán 

Sardifia, para que tratase con varias importantes personaxes galegos sobre certos asuntos 
que lle convifian ao seu real servizo. O obxectivo principal era nada menos que apartar do 

arcebispado de Santiago a don Alonso de Fonseca, que estaba aliõado cos afonsinos, e 

pofier no seu lugar a Pedro Álvarez de Sotomayor, "porque mi voluntad determinada es 
que él sea Arzobispo de Santiago"39

. 

O contido deste documento, sorprendente e estraõo -ou exactamente sospeitoso, 

como quere López Ferreiro•º-, non deixa de resultar tamén crible por outras moitas razóns, 
que naturalmente merecerían unha detida consideración. Basta lembrar, polo que aquí 

,importa, algunhas delas, suficientemente reveladoras: o momento da iniciativa real41
, os 

personaxes que se citan e o bando ou parcialidade no que se inscriben4 2
, a personalidade 

do axente real que serve de enlace43 e, sobre todo, naturalmente, os distintos movementos 
que se propoõen, moitas dos cales se executaron nos meses seguintes. De calquera forma, 

o texto daquelas "supostas" instrucións reais é o que segue: 

"Diredes a Bernaldiánez, mi vasallo, que si servicio e plazer me ha de facer, luego 

se conforme e confedere con Álvaro de Sotomayor, post poniendo toda qüestión 

e debate que entre ellos sea, e ansi confederados se apoderen de la ciudad e villas 
de todo el arzobispado de Santiago y lo entreguen a Pedro Álvarez de Sotomayor, 

e le ayuden con sus gentes a cobrar la posesión e fortalezas dél, porque mi volun

tad determinada es que él sea Arzobispo de Santiago, e que lo ansí fagan non 

embargante cualesquier mercedes que yo haya dado, o diere ai Arzobispo de 

Sevilla, o a Fernando de Fonseca, o a otra cualquier persona, las qüales desde 

agora declaro de non proceder de mi voluntad e por tales las revoco. 

Diredes ai dicho Bernaldiánez que en ninguna manera, si placer me desea 
facer, deje de tener a gran recaudo e non suelte ai Arzobispo que fue de 

Santiago, que ten preso, aunque sobre ello le muestre qualesquier mis cartas 

escritas de mi mano, o en otra manera, .fasta que yo le _envie la seõal que con 

vos le envio, o entregue el dicho Arzobispo a Álvaro de Sotomayor. 

E que si caso fuere que Fernando de Fonseca o otro canónigo contradiciendo 

esta voluntad mía fuere ai dicho Arzobispado, les prenda e tome lo que lleva
ren. Lo qual él fasiendo le certifico por mi fé real que las mercedes que por el 

dicho Perálvarez de mi parte le serán prometidas, las yo cumpliré e le man

daré las provisiones necesarias . E ansimesmo, si algunos cavalleros de Galicia 

o outra persona ayudare ai dicho Arzobispo o a Fernando de Fonseca, los 

fagan guerra, e prendan e tomen sus bienes. 

Diredes a don Fernando de Castro que luego salga de la ciudad de Santiago, e él 

nin outro cavallero non entre en ella, salvo lo que el dicho Perálvarez entendiere. 

Diredes ai dicho don Fernando e Lope Pérez de Mendoza, e Suero Gómez de 

Sotomay01~ e Sancho de Ulloa, e Gómez Pérez das Mariõas, e Fernán Pérez 



de Andrada que luego se junten con e! dicho Perálvarez, e Bernaldiáfíez, e 
Álvaro de Sotomayor, e Álvaro Pérez de Castro e con sus gentes !e ayuden a 
tomar la posesión dei dicho Arzobispado, cercando e combatiendo las villas e 

fortalezas que no !e obedecieren, e que por ello les faré mercedes, e de lo con

trario averé enoxo, en que lo ansí fagan, non embargante otras mis cartas 
publicas o secretas que !e sean mostradas. 

Diredes a la ciudad de Santiago e a las villas de Noya e Muros e Padrón e 
Pontevedra, qu.e non acojan a Fernando de Fonseca, nin a otra persona, nin 

cavallero, de parte dei dicho Arzobispo, nin en su favor, salvo a los dichos 

Perálvarez e Bernaldiánez e Álvaro de Sotomayor, o a quien ellos mandaren. 

E si otros en la dicha ciudad e villas hay con mano armada, a voz de común 

se junte, e los prendan e se los entreguen ai dicho Perálvarez, presos, ansí 

eclesiásticos como seglares. O los voten fuera de la tierra. 

Diredes a los dichos Concejos que luego se junten con los dichos Perálvarez 

e Bernaldiánez e Álvaro de Sotomayor e combatan la iglesia de la dudad de 

Santiago e torre de la Plaza, fasta que se !e entregue ai dicho Perálvarez, e 

que en ello me farán servicio, e les prometo las mercedes que vos, e! dicho 

Fernán Sardifía, de su parte me havéis suplicado, e que de lo contrario havría 

gran enoxo e procedería contra ellos e contra sus bienes. 

Diredes a Joan Garcia, provisor, que !e ruego e mando que luego alce e! 

entredicho que es en ei'dicho arzobispado puesto, sin poner en ello otra algu-

na censura. E si no lo querrá luego facer, decid de mi parte ai dicho concexo 
que luego lo prendan e lo entreguen preso ai dicho Perálvarez, para que me 

lo embíe, para que yo· mande castigar a los que semejante alvorotos e sin 

raçons ponen. 

En todo vos aved muy diligente porque esta cumple mucho a mi servicio e 

pacificación de mis reynos. Lo qüal fasiendose, prometo por mi fe real de vos 
facer mercedes e cumplir lo que de mi parte aseguredes. Yo e! rey. Por man

dado dei Rey. Juan González"44
• 

Aínda que López Ferreiro opina que Berna! Yáfíez de Moscoso actuou só, o certo é que 

"toda aquella tierra estaba de parte de su sefíor" -escribe Schaschek45
- e que o seu audaz 

golpe de man foi secundado rapidamente -así se ordenaba nestas "supostas" instrücións

por outros importantes personaxes galegos: o primeiro foi Pedro Álvarez de Sotomayor, que 

ocupou as vilas de Pontevedra e Vigo, así como os portos e terras da súa comarca; despois, 

Suero Gómez de Sotomayor, que entrou e ocupou toda a terra do Salnés; don Diego de Muros, 
bispo de Tui, que fixo outro tanto nas vilas de Noia e Muros, etc46

• 

Mentres sucedía todo isto, os parentes e achegados do Fonseca máis novo intentaban 

negociar a súa liberdade, pero atopáronse con que a cantidade esixida por Berna! Yáfíez era 

sumamente elevada, unhas cincocentas dobras de ouro47
• A situación prolongouse así 
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durante un ano, pese a que, desde a súa 
prisión, Fonseca insistía unha e outra vez 
no pago de aquel rescate. Por fin, o 21 de 
xullo de 1466, a nai do prelado, dona 
Catalina de Acevedo, decidiuse a tomar 
unha medida extrema: apresar os benefi
ciados do Cabido que se opofüan a satis
facer o rescate a costa do tesouro catedra
licio -eran dezasete en total- e tomar por 
si mesma a cantidade esixida48

• Pero isto 
non foi suficiente, probablemente porque 
as esixencias do de Moscoso non eran en 
realidade máis que mero disimulo. 

En todo caso, a prisión dos cóen
gos e beneficiados composteláns serviu 
de pretexto para combater contra "la 
iglesia de la ciudad de Santiago e torre 
de la Plaza", conforme unha vez máis ás 
"supostas" instrucións de Henrique IV: 

en menos de vintecatro horas, Berna! Yáfiez plantouse ante a "oscura y tenebrosa" fortale
za catedralicia, que quedou rodeada polo exército sefiorial, apoiado ademais polas xentes 
da cidade, de maneira que entre todos sumaban uns catro mil homes. O cerco, asentado 

coidadosamente coas súas trincheiras, estacadas e palanqueiras, prolongouse durante 
cinco meses ... Non obstante, ao pouco do seu inicio, o día do Apóstolo exactamente, os sitia

dores queimaron as casas das Praterías e dispuxéronse a atacar, máis cando Berna! Yáfiez 
se empoleirou ao palenque, disposto a encabezar o asalto, "un escudero dei Arzobispo, que 
!e vio sin babera, !e disparó una flecha y !e hirió malamente entre e! cuello y e! hombro"49

• 

O ferido, polo que parece, permaneceu en pé durante varios días, o que coincidiu coa che
gada a Santiago dos viaxeiros bohemios, segundo o lembra Gabriel Tetzel, que menciona 
incluso que un deles, de nome Frodner, extraeulle afrecha e aplicoulle un emplasto: 

"En aquella sazón había allí mucha guerra: un poderoso sefior había acampa
do delante de la Iglesia. Con é! estaban los de Santiago y tenían la Iglesia ente
ramente cercada, tirando tiros de pólvora y contestando los de dentro. Y el 

sefior y la gente de la ciudad tenían prisionero en un castillo, fuera de la pobla
ción, ai Obispo; y la madre y e! hermano dei Obispo y un cardenal estaban 
encerrados en la Iglesia. La gente de la ciudad y e! sefior mencionado, enemi

go dei Obispo, habían atacado la Iglesia e! mismo día de Santiago. E! sefior fue 
e! primero que dio e! asalto, siendo herido con una flecha que dispararon desde 
la Iglesia, penetrando en su cuello, de suerte que se !e inchó, falleciendo des

pués. Nadie fue herido más que é!, aunque dieron e! asalto sobre cuatro mil 
hombres, por cuya razón se creía que lo habían castigado Dios y Santiago, sien

do herido é! solo; nadie pudo extraer e! dardo, ni curaria. Frodner se acercó y 
!e dijo que !e haría un emplasto para sacarle la flecha. Hízolo así y lo aplicó a 



la parte herida; pero como debíamos escoltar a mi Sefíor y acom
pafíarle a la vuelta, conseguimos de los de Santiago y dei sefíor 

herido, con la mejor voluntad dei mundo, que nos diesen permiso 
para entrar en la Iglesia. Sin embargo, los que estaban en ella, la 

madre y hermano dei Obispo y e! Cardenal ni quisieron damos 
licencia, ni que mi Sefíor entrase: decían que éramos enemigos 

suyos y de la Iglesia y de Santiago, por haber querido socorrer a 

sus enemigos y extraer la flecha ai herido, castigado por Dias y 

por Santiago, como habíamos visto. Afíadieron que habíamos 
incurrido en la pena de excomunión mayor, molestándonos bas

tante que mi Sefíor hubiera de partir sin que se !e permitiese ver 

la Iglesia. Para remediar este contratiempo hablamos con cierto 
caballero, e! cual consiguió dei hermano y de la madre dei 

Obispo y también dei Cardenal, que se permitiese visitar la 

Iglesia a mi Sefíor con su séquito, excepto a Frodner, por haber 

intentado extraer la flecha ai sefíor herido. Afíadieron además 
que todos estábamos excomulgados y que antes de entrar 

debían absolvemos de nuestro pecado. Mi Sefíor llegó ai día 
siguiente. E! mismo día hicieron ambos partidos la paz, obli

gándose a honrar a mi Sefíor, sin duda porque pensaban que 

haría un gran regalo a la Iglesia"5º. 

O de Altamira morreu ao cabo dun mes, o día 29 de agosto, 
festividade de santo Agostifío. A súa desaparición, non obstante, 

non amedrentou aos sitiadores, que perseveraron aínda máis na 
súa determinación. Si parece, non obstante, que houbo un cambio 

de estratexia, pois abandonouse a idea dunha conquista pala 
forza das armas e comezou a contemplarse a posibilidade de ren

der por fame aos cercados. Os asaltantes, · dirixidos agora por 

Alvar Pérez, irmán e herdeiro do defunto Berna! Yáfíez, e polo seu 
parente Lope Pérez de Mendoza51

, lograron vencer por fina resisten-

cia dos defensores da fortaleza catedralicia, cuxa rendición se materializou o último día do 
ano 146652

• O acordo resultou tan vantaxoso para os de Altamira como humillante para as 

xentes do arcebispo. Na súa virtude, excarceráronse os cóengos apresados por dona 

Catalina de Acevedo, pero o prelado, aínda que foi posto tamén en liberdade, tiva que acep

tar un humillante exilio da arquidiócese por tempo de dez anos. 
En pouco tempo, don Alonso de Fonseca instalouse na vila de Redondeia, propia do 

seu sefíorío arcebispal, pero dependente no espiritual da diocese de Tui. Co seu afastamen

to da Igrexa compostelá, que quedou en mans dos henriquefíos, pode dicirse que se cum
priu unha parte non pequena dos obxectivos perseguidos nas "supostas" instrucións de 

Henrique IV Non obstante, todo foi por moi pouco tempo; en breves meses, tres ou catro 
tan só, o conflito rexurdiu -proseguiu- con maiores bríos a través da sublevación irmandi

fla; pero o cadro gardaba moitas semellanzas: a mesma fractura sefíorial, idénticos prota

gonistas, o mesmo amparo político ... 

Lope Pérez de Mendoza, 
fili o de don Alonso de 
Mendoza (tl 465). 
Obradoiro composte lán, 
1468. Colecc ión lapida ri a 
do claustro. Museo da 
Catedra l, Santiago de 
Composte la (cat. nº 136) 
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NOTAS 

1 Os dous textos foron redactados por persoas que formaron parte do lucido e 
num eroso acompanamento de Rosmithal. Un deles, que é en realidade 
todo un diario de viaxe, débese a Wenceslao Schaschek de Birkov, 
membro da servidume de Rosmithal. se cadra un dos seus secretarias, 
quen pa rece qu e era unha persoa de certa imaxinación, pero non 
especialmente culta, polo menos en materia histórica. Deste primeiro 

restemw1o non se conserva o manuscrito orixinal, senón só unha 

tradución lat ina. impresa en 1577, obra dun cóengo de Olmutz chamado 
Esta nislao Paulowiski. O outro re lato, escrito xa a xeito de memoria 
retrospectiva, foi composto por un patrício e antigo burgomestre de 
Nuremberg, de nome Gabriel Tetzel. e publicado xunto co anterior, a lá 
por 1844, no volume Vil da colección Literacura nacional que daquela 
cliri xla a Sociedade !itera ria de Stuttga rt. No que respecta á na rración de 
Wcnceslao Schaschek, que é a de maior inte rese para o obxecto destas 
pl\x inas, seg uiremos aqui a versión do erudito Antonio Maria Fabié, 
aparecida dentro da selecta colección Libros de Antano. As referencias ao 
tox to de Gabriel 1etzel, por outra banda, tómanse da versión extractada e 
móis recente dos estudosos K. J-l erbers e R. Plõtz, publicada pala Xunta 
d Go licia hai só uns anos; véxanse, pois, FAIJIE, A.M., Viajes por Espafla 

cio Jor:r.10 fünghen. dei barón León ele llosmit/Ja/ de biama, de Francisco 

Cu cinrdini y cio fine/ró. Navajero, en Libras de Anta110, vol. Vlll, Madrid, 
1879: o J-lrn111·: 11s, K., 1'1.0-rz, 11., Caminaron a Santiago. llelatos ele 

por g rinacion s 11/ "fin d · 1 mune/o", Santiago de Compostela, 1998, 
p. 102· º133. Nosm liltima dición o lector inte resado pode rá atopa r, 
ademais. anomcións con noticias e re fe rencias bibliográficas de interese. 

2 O canelo don Fe rnando, lillo cio duque de Braganza, deixouno expresado 
exocwmente asl nunha das cartas que Schaschek reproduce no seu relato: 
"pa ra adquirir mayor ex pe riencia y á finde poder comparar las 
costumbres de los dive rsos reinos y las mejores y más probadas artes y 
géne ros de las cosas de la milicia" ; cfT. FABIE, A.M., Viajes por Espafla ... , 

op. cit., p. 110-111. 
3 Idem, p. XVIII-X IX. Comentarias máis recentes sobre a cuestión, con 

referencias bibliográficas actualizadas, poden verse en l-IEHBEns. K., 

l'LôTZ, R., Caminaron a Santiago ... , op. cit., p. 102. 
4 Véxase FABIE, A.M., Viajes por Espafia ... , op cit., p. 62. No segundo dos 

relatos mencionados ao comezo acontece o mesmo. As!. por exemplo. 

ca ndo o propio Rosmithal lle comunicou a Gabriel Tetzel que a súa 
intención era "visita r todos los re inos cristianos y todos los principados 
espiritua les y temporales en los países germanos y en los extranjeros, 
pero que queria especialmente encaminarse ai Santo Sepulcro y ai 
venerado Se11or Santiago" . O certo é que ao final só puido cumprir este 
último obxectivo. Os seus continuas dispendios de gran seiior es9otaron 
as súas reservas económicas e obrigãrono a abandonar o proxecto xusto 
cando, estando xa en Venecia. de regreso de Santiago, se dispofüa a 
embarcar rumbo a Turra Santa; cfr. l-I EIHJEHS, K .. PLôTZ, R., Caminaron a 
Santiago .. . , op. cit., p. 103 

5 lelem, p. 111. 
6 FABIE, A.M .. Viajes por Esparia .. , op. cit., p. 99. 
7 "De esta ciudad iülmedol no tengo que escribir otra cosa sino que sus 

habitantes son peores que los mismos paga nos, porque cuando a lzan en 
la misa e! Cuerpo de Dios ninguno dobla la rodilla, sino se quedan en pie 
como anirnales brutos, y hacen una vida ran impura y sodomitica, que me 

da pena y verguenza contar sus maldades 1 ... 1. A nosotros lcontinúa 
Schaschekl nos embistieron tres veces con furia. queriendo entrar en 
nuestras posadas para saquea mos, y cuando alguno de nosotros salla !e 
escuplan y a frentaban de muchas mane ras. buscando motivo para poder 
mata mos y robarnos más cómodamente lo que te nlamos". Ademais, 
deberá lembrarse que. durante a estadia dos viaxeiros bohemios en 
Olmedo, se produciron o desaílo e a derrota do xigante Juan Zehrowitz, 
membro do séquito de Hosmithal, que foi sorprendido pola axilidade e 

destreza dun castelán, igualmente forte, pero de moi escasa estatura. 
Esta pasaxe, por certo, garda gran parecido con outro fe ito de armas 
acontecido no tempo de Xoán li e que tivo un protagonista galego, 
Gómez Pérez das Marinas, cuxas armerías se acrecentaron - parece que 

por expresa concesión rexia- cunha estrela en memoria do feito; 

cfT. idem, p. 69-71. 
8 Véxase l-IERBERS, K., PLôTZ, R., Caminaron a Santiago ... , op. cit., p. 125. 
9 En relación coas dificultades de todo tipo que padeceron durante a súa viaxe 

por terras de Castela, o propio Gabriel Tetzel lembra que "no se nos 
queria dar a lojamiento y tuvimos que quedamos en e! campo, cobijados 
por el cielo. Si luego queriamas beber, comprar pan o cua lquier otra cosa, 
renlamos que pagar por adelantado y entonces se nos daba un vino que 
habla sido transportado por las montanas a !amos de mulas en pellejos de 

· cabras, y a esta se anadia que la temperatura era la que tiene un bano 
caliente . Si queriamas pan, entonces se nos daba harina pesada en libras. 
!e anadlamos agua y hacfamos un fagatzon lfogaza l y lo metiamos en 
ceniza cal lente. Luego, si queria mos tener algo para dar de comer a los 
caba llos, ten lamos que salir y segaria nosotros mismos y tentamos que 
acarrearlo, y lo mismo sucedia con la cebada, que tenlamos que pagar 
cara . Si es que queriamas tener algo de carne, no habia más que de 
cabra, que nosotros mismos tenlamos que desaliar, y pedir prestados los 
instrumentos para e llo, y comprar todo lo que era necesario para 
cocinarla; por lo tanto, me parece que los gitanos son tratados mucho 
mejor todos los palses que nosotros fuimos tratados en este pais"; 
cfr. idem, p. 111-112. 

10 FABIE, A.M., Viajes por Espafia .. . , op. cit., p. 81 . 
11 "E! que quiera caminar por estas montes !precisa Schaschekl ha de hacerlo 

cuando aga más calor 1 ... 1 porque entonces las sabandijas se esconden 
entre las piedras y matorrales 1 ... 1 y ha de !levar consigo triaca, pues de 
otrci modo nci podrá pasar, por las ·mordeduras de estas sabandijas, pues 
muere ai punto e! herido si no se le arranca toda la parte envenenada y 
se le aplica luego la triaca"; cfT. Idem, p. 83. Destas criaturas tamén se 
ocupa Gabriel Tetzel na súa relación, ainda que axustándose moita máis á 
realidade: "en estas regiones lescribe o patrício de Nurenbergl hay 
realmente temor a reptiles que infunden miedo, los cuales atacan a las 
personas y ai ganado y los envenenan. Ali! nad ie puede moverse .con 
seguridad más que ai mediodla, cuando ei calores mayor; entonces se 
esconde este bicho debajo de la tie~ra y no sale 1 ... 1. Yo he visto uno de 
estas reptiles muertos; es verde y esta lleno de manchas negras. todos sus 
miembros se parecen a los de un dragón, en cuando ai tamano es como 
un gato y cuando se !e ocasiona una herida sangrante, entonces 
necesariamente muere"; véxase HERDERS, K.. PLôTZ, R., Caminaron 
a Santiago ... , op. cic., p. 119. 

12 Na narración de Gabriel Tetzel lémbrase ao respecto que "ali! se encuentra 
uno primeramente con un terreno muy pobre y no cultivado y con gentes 
que se corresponden con esta. No se encuentra nada de comer ni de 
beber. ni para los humanos ni para los animales. Esta origina como 
consecuencia que e! pais no esté dotado de vias de comunicación. Pasan 
frecuentemente cuatro o cinco alias sin que por esta región se vea un 

viajero. E! pueblo se procura su vivienda en las cuevas de las montai\as, o 
bajo tierra. y de dia jamás sa le ai aire libre, y no lo hace especialmente ai 
mediodla a causa dei gran calor, y va a trabajar o a sus negocios la mayor 
parte de las veces de noche. La mayorla Ida poboaciónl vive de la fruta 
y no bebe vino"; cfT. idem, p. 113. 

13 FABIE, A.M., Viajes por Espafla ... , op. cit., p. 87-88. 
14 Schaschek esténdese despois nesta cuestión. Seu é o seguinte comentaria: 

"es costumbre que acudan de todas partes a un punto que sirve de 
mercado para comprarias, y e! Rey junta, por la porción dei precio que !e 
toca, mayor suma que por todos los tributos de su reino. Los erlopes 
pequenos cuestan en Portugal de doce á trece áureos; los grandes son 



mucho más caros. Es también costumbre que el que adquiere un etlope 

robusto y propio para el trabajo, si lo ha bautizado no lo venda ni enajene, 

aunque lo puede danar a un amigo, pero mientras no ha sido bautizado, 

lo puede vender su dueno"; cfr. idem, p. 88. 

15 Este Berna! Yánez de Moscoso era o fil io primoxénito de Rodrigo de 

Moscoso e da súa m uller, dona Juana de Castro, fi lla pala súa vez de don 

A lonso, senor de Castroverde. 'Iras a morte do seu pai, en 1458, o 

personaxe púxose á fronte da casa de A ltamira e fixose cargo asi mesmo 

da pertegueirla maior da terra de Santiago, oficio que aquel tamén 

exercia e que lle permitia o contrai mi litar deste vasto territorio galego, 

xurisdición dos arcebispos composteláns. A dimensión histórica do 

personaxe e a súa estirpe, cunha coidada reconstrución da súa xenea loxia 

e parentelas pode verse en PA.RDO DE GuEVARA Y VALDÉS, E., "La Casa de 

A ltamira y sus linajes en la Baja Edad Media", en Actas do I Simposio de 

Historia da Costa da Morte, A Coruna, 2000, p. 261 -282; e tamén en 

PARDO DE GUEVARA v VALDÉS, E., "Parentes~o y nepotismo. Los arzobispos 

de Santiago y sus vinculas familiares en los siglas XIV y XV", en Actas dei 

simposio internacional EI Coro dei Maestro Mateo, Fundación Pedro 

Barrié de la Maza, A Coruiia, 2001, p. 75-85. 

16 "Por causa de esta profanación [escribe Schaschek[, el Pontlfice habla 

puesto entredicho ai que tomó la ciudad, a los que atacaban el templo 

y a todos los sacerdotes de Galicia, m ientras tuvieran presos ai Arzobispo 

y a los canónigos; por esta no se decía misa en toda la provinda ni se 
bautizaban los ninos, y estaban insepulros los muerros. A pesar de esta 

toda aquella tierra estaba de parte de su senor, que era el que asediaba 

el templo"; véxase FABIÉ, A.M., Viajes por Espafia .. ., op. cit., p. 98-99. 

1 7 Idem, p. 99-100. 

18 Idem, p. 100-103. O relato de Schaschek continúa nestes termos: "nos 

ensenaron primero el sepulcro en que está Santiago, hecho en el m ismo 

altar, en el que se ve también la hoz ó hacha con que le cortaron la 

cabeza, atada ai ara con una cadena de h ierro. Sobre el sepu lcro se 

celebran todos los d ias los sagrados misterios; los sacerdotes de esta 

ig lesia son dei orden que se llama de los Canónigos, como los de la ig lesia 

de San Wenceslao de Praga; después nos ensenaron el báculo que llevó el 

Santo en sus peregrinaciones, el cual está suj eto a un altar y revestido de 

plomo, porque los peregrinos a hurtadillas le arrancaban pedazos y lo 

hubieran destruído si el Sumo Pontífice no hubiera mandado sabiamente 

que lo revistiesen de plomo; por esta sólo se ve dei báculo el clava de 

hierro que t iene abajo, el cual se puede tocar con las manos. Después nos 

mostraron la cabeza de Santiago el menor, apellidado A li feo, y una espina 

de la corona de Cristo, un pedazo de madera de la Santa Cruz, y además 

otras muchas reliquias de santos que no se nombran, ni se enseõan sino 

el ano dejubileo". Por outra banda, na narración de Gabriel Tetzel 

menciónanse tamén estas e outras re líqu ias, engadindo o deta lle do que 

daquela non era máis ca un simple testemuno do ritte1vahrt, ou 

peregrinación de caba leiros, ainda que para os estudosos das armerias 

ten hoxe -no que respecta ao sentido con que estas eran empregadas 

naquel tempo- un moí estimable va lor: "en esta capilla cuelgan la mayor 

parte de los escudos que proceden de prlncipes y vi~jeros, por lo que alli 

también dejaron mi senor y sus nobles companeros de viaje sus escudos"; 

véxase HERBERS, K., PLôTZ, R., Caminaron a Santiago .. ., op. cit., p. 116. 

19 Ao referirse a aquel lugar, máis alá do cal "no hay nada más que las aguas 

dei mar, cuyo término nad ie más que Dias conoce", Schaschek re lata polo 

miúdo a historia misteriosa dunha expedición de tres naves feita a 

instancias dun rei de Portugal, cuxo nome non precisa, e que - co.mo moi 

ben apunta xa Fabié- "tiene la circunstancia notable de parecerse mucho 

a la que algunos anos adelante emprendió con tanta gloria suya y de 

Esparia el inmortal Colón"; cfr. FABIÉ, A.M., Viajes por Espafia ... , op. cit., 

p. LXIV-LXV e 103-109. 

20 Precisa a continuación, incluso, que "los cronistas de este Rey que conozco 

no los mencionan, pero lo que dejo copiado dei apêndice compostelano 

parece comprobarlo" . Refirese Fabié á anotación que se le ao fina l da 

historia compostelá, publicada polo padre Flórez "Item, Dnus. Alfonsus de 

Fonseca ejus consobrinus de Ecc/esia Hispalensi ad Compostellanam 

translatus, in 1° anno captus fuit per Bernardum Joannis in Villa Doncia, 

anno Dni". Idem, p. 99, nota 1. Malia a súa declarada ignorancia en 

materia histórica, Fabié fará despois un verdadeiro alarde de 

coflecementos ao se re ferir ao momento histórico de Navarra, cuxo 

conflito interno explica con toda claridade e deta lle para situar 

correctamente a viaxe de Rosmithal e os seus. 

21 Idem, p. XXV-XXVI. Gabriel Tetzel relata con certo detalle o 

desenvolvemento da famosa cerimonia do destronamento de Henrique IV. 

celebrada en Ávila o 5 de xurio de 1465, ainda que a sitúa erroneamente 

en Toledo; véxase HERBERS, K., PLôTZ, R., Caminaron a Santiago .. ., 

op. cit., p. 125-126. 

22 Uns e outros confederáronse en 1458, co obxectivo de defender as 

liberdades públicas e rexeitar o sei\orio que exercia don Rodrigo de Luna, 

ausente daquela nas primeiras campaiias granadinas. o texto completo 

pode verse en Galicia Histórica, vai. 1 (1901 ), p. 19-27; tamén unha 

recente reflexión en PALLARES, M.C., POITTELA StLVA, E., "Compostela y la 

revuelta de los irmandi1ios'', Universitas. Homenaje a Antonio Eiras Roei, 

Universidade de Santiago de Compostela, 2002, p. 89-110. 

23 Unha versión anterior destes comentarias, cos antecedentes e panorama 

xeral, en PARDO DE GUEVARA y VALDES, E., Los Sefiores de Galicia, 

A Coruiia, 2000, vai. 1. 

24 Véxanse LóPEZ FERREmo, A., Historia de la lglesia de Santiago, vai. Vil , 

p. 245 e 24 7; e PORTELA PAzos, S., Galicia en tiempos de los Fonseca, 

Madrid, 1957, p. 36. De ser asi, efectivamente, non se trataria dun caso 

único entre os prelados ga legos daquela centuria. Parece que aconteceu 

deste modo no caso de don Fadrique de Guzmán, bispo de Mondonedo, 

cuxo prolongado retiro en Sevilla foi repetidamente interpretado como 

unha consecuencia da presión exercida no bispado polo mariscai Pardo de 

Cela, mais, ao se esvaer documenta lmente esta hipótese, só cabe pensar 

no gusto do prelado pala vila sevi llana, xa que pertencia a unha das 

estirpes máis influentes e poderosas de toda a Anda lucia occidental, 

a dos Guzmanes, da casa ducal de Medina Sidonia, como fi llo - ainda 

que bastardo- de don Enrique de Guzmán, conde de Niebla. Apoian esta 

hipótese dous feitos: que na súa xuventude xa fora deán daquela igrexa 

-igual ca no Caso do novo Fonseca- e que agora, durante aquel retiro. 

lograra ser postulado para o arcebispado, o que fo i aproveitado por un 

dos seus irmáns, don A lonso de Guzmán, senor de Torra lba, para ocupar 

Camiliana, Brenes, A lmonaster e Za lamea, bens que non lle devolver ia a 

esta Igrexa ata 14 76; véxanse estas e outras notícias en SANCHEZ SAus, R., 

Linajes sevil/anos medievales, Sevilla, 1991, t. 1, p. 117-118 (18), e t. li. 

p. XXXVl-C; e tamén en PARDO DE GUEVARA y VALDÉS, E., "El mariscai 

Pardo de Cela. Una injusticia ejemplar", en Torre de los Lujanes, 55 

(2005), p. 83-108. 

25 Véxase PALENCtA, A . de, Crónica de Enrique IV, Libra VI, capitu lo VIII, 

p. 140; e tamén LóPEZ FERHEtRO, A., Historia ... , op. cit., vai. Vil, p. 245. 

26 PALENCtA, A . de, Crónica de .. ., op. cit., p. 140. 

27 A li, os sevillanos - que non tinan noticia do debate- prestáronlle obediencia 

a Fonseca. Con este motivo, Pa lencia escribe que "su virtud, integridad e 

instrucción y la gravedad y desprendimiento de que en su juventud daba 

pruebas, le ganaron voluntades de los hombres de bien y las dei pueblo 

entero", Ibidem. 

28 Idem, p. 141. 

29 AncHrvo DucAL DE ALBA, Sección de Lemos C-3-34. O texto en PARDO DE 

GuEVAHA Y VALDES, E., Los sefiores de Galicia. Tenentes y condes de 

Lemos en la Edad Media gallega, vai. ll, doe. 153, p. 164. 

30 A xeneralidade dos historiadores ga legos, desde López Ferreiro a Garcia 

Oro, insistiu sempre en sa lientar que o monarca castelán se inclinou cara 

ao lado da razón, polo menos neste asunto, obrigando asi a o Fonseca 

mozo a tomar posesión da Igrexa de Santiago. Esta opinión expllcase, sen 

dúbida, polo feito de que todos ignoraron dunha ou doutra forma a 

mencionada arde de Henrique IV ao conde de Lemos. López Ferreiro, 

por exemplo, porque non souba dela. e Garcia Oro. que sí a cita, porque 



aparenta desconecer o preito entre os dous pre lados, o que o leva a e ludir 
o seu contido: na súa opin ión, o ve llo Fonseca procurara o arcebispado de 
Santiago pensando no seu sabrina e, dada a súa "portentosa habilidad en 

paz y en guerra · , no termo dun ano puido entregarllo "y colocarle 
solemnemente en su trono·. Pero o certo é que tanto López Ferreiro como 
Garcia Oro -e os demais con eles- se equivocaron ao va loraren a situación 

e o seu propio a lcance; véxa nse LóPEZ FERRElílO, A., Historia .. ., op. cit., vai. 
VII, p. 24 7; e GARCIA ORO, J., Seflorlo y nobleza. Galicia en la Baja Edad 

Media, Santiago de Compostela, 1977, p. 113-11 4. Thmén, agora só como 
exemplo, POITTEUI PAzos, S., Galicia en ciempos .. ., op. cir., p. 36; AnMESTD, 

V., Ga/icia feudal, 2" edic., Vigo, 1968, p. 389; e VAzQuEZ, G., Historia de 

Monforte y su Tierra de Lemos, Pontevedra, 1972, va i. li, p. 23 . 

31 Véxase PEREZ BUSTAMANTE, R .. CALDEnóN OnTEGA, J.M., Enrique IV 

(1454- 14 74), colección Heyes de Espaila, va i. XI. Burgos, 1998, p. 160. 

32 PALENCIA, A. de, Crónica de .... op. cit., Libra VI, capitulo Vlll, p. 140. 
33 Idem, Libro Vil, ca pitulo Ili , p. 154. 

34 Alonso de Palencia recibiu do ve llo Fonseca o enca rgo de marchar a Roma 

parn responder, no seu nome, as acusacións de Henrique IV e evitar que 

raso privado do a rcebispado de Santiago; cfr. Idem, Libra VII, capitu lo Il i, 
p, 155. 

35 lclem, Libro VII, capitulo Ili. p. 154. 

36 O p rsonaxo, por out ra parte, consicle raba a "pertiguerla" como vinculada á 

súo ll naxo: no a no 1441, o a rcebispo don Lope de Mendoza nomea ra 
pon oguoiro o sou avó, Hui Sé nchoz do Moscoso, e , en 1456, sucedeuno 

no co rgo os u ílllo noclrigo do Moscoso, pa i xa deste Bernal Yil11ez; 

véxoso l..O l'Jrz FEl1 //E1110, A., Gll licfo en e/ ti/timo tercio dei sigla XV. 

A Coruno, 1896, vol. 1. p. 39-40. 

37 A vi la cio Mu xla cléra lla e n 18uclo o a rcebispo clon Rodrigo de Luna a Rui 

Só nchoz do Moscoso, ele que n lle vau a este Bernal YMez; véxase LóPEZ 
FE1111m 110, A .. Historia .. ., op. cit., vol. Vi l, p. 242-243. O relato destes 

acomeceme ntos pode verse e n APONTE, V. de, Relación de las Casas y 

Linajes dei Reino de Ga/icia, Bos Aires, 1945, p. 83. 
38 Ibidem. Un criado do a rcebispo, de nome· Juan Prateiro, declarou no preito 

'fübera-Fonseca o seguinte: "Vida questa ndo en la vi lla de Noia, una noche 

a la a lborada, entrara en la d icha villa Bernal Dianes de Moscoso y lo 
tomara descuidado e n la cama y lo pre ndiera, y ese testigo estonçes se 

a liara presente a la dicha presión porque bebia con e l Arçobispo e dize 

que a i dicho tiempo que dicho Bernal Dianes tobie ra preso ai dicho Seilor 

Patrica rca este dicho testigo vida quel dicho Bernal Dianes Je d ixera: 

Arçobispo si bos me tubiesedes preso como yo vos tengo a bos qué 
harlades?, y e l dicho Se1ior Patriarca Je respondiera que se le tubiese 

como él lo tenla que le corta ria la cabeça y quel dicho ·Bernal Dianes le 

d ixera que no xe la harla cortar por ser perlado y lo llebara as! preso a la 
forta leza de Vimianço, adonde lo tubo preso mucho tienpo en ásperas 

prisiones· . Outras testemui'ias do preito confirmaron o dito por este Juan 

Prateiro. a inda que precisando que o a rcebispo estivo preso "en e l 

sué tano de la dicha forta leza la de Vimianzol. e ansimismo en la forta leza 
de Me ns y e n otras partes veinte y siete o veinte y acho meses"; véxase 

RODRIGUEZ GONZÁLEZ, A., Las fortalezas de la mitra compostelana y los 

innandirlos, serie "Galicia Histórica", A Coruila , 1984, vai. li, p. 268 e 
323. Victoria Armesto reduce a prisión daquel pre lado a dous anos, e 

conta con de ta lle -ainda que sen indicar a orixe da súa información-

que perma neceu encerrado primeiro nunha gaiola e despois, para que 
estivese máis "cómodo", no oco dunha cheminea; cfr. ARMESTD, V., 

Galicia .... op. cit., p. 390. 
39 "Jnstrucción que e l Rey Enrique IV clio a Fernán Sardina de las cosas que 

habla de tra tar con a lg unos caba lle ros nobles de Galicia"; este 

docume nto, cunha breve a notación previa. recóllese en Ga/icia 

Diplomát.ica, vol. J (1 882), n. 0 10, p. 74-77. A manobra, en si mesma, non 

e ra insólita . Anos a trás, contra 1460, o conde de lJ·astámara xa procurara 

o arcebi~pado para o seu fili o don Luís Osorio, que n cos a nos te rminou 

rexendo a diocese de Astorga, e contra 1449, o conde de Lemos flxera o 

propio a nte Xoá n li , atendendo os desexos do seu irmán don Ga rcia 

Enrlquez, que, desde 1442, ocupaba a cadeira hispalense; cfr. PARDO DE 

GUEVARA y VALDES, E., Los seiíores .... op. cit., vai. 1, p. 334-335 e 346-34 7, 
e vai. II, doe. 92, p. 94. 

40 López Ferreiro sospeita da autenticidade do documento, ainda q ue en favor 
desta opinión argumenta só a fa lta do lugar e data da súa expedición, 

alegando a continuación que "uno de los excesos que pululaban en 
aquella época y a que daba a las la corrupción que reinaba en las 
cancelerlas, era la afición a falsificar, suplantar e inventar documentos". 

Tempo despois, afirma, categórico, pero en termos igualmente pouco 

convincentes, que o documento era "a todas luces fa lso", ainda que 

engade despois que non era inveroslmil "que fuese expedid? en la m isma 
Cancillerla de Enrique IV. ni que Pedro Álvarez de Sotomayor, que en su 

juventud habia sigo la carrera eclesiástica, pretendieses e l arzobispado 

compostelano"; cfr. LóPEZ FERREIRO, A., Galicia ... , ºP: cit., p. 4 7-48; 
véxase tamén LóPEZ FERREIRO, A .. Historia .... op. cit., vol. VII, p. 242-243. 

41 As supostas instrucións parecen coincidir cun momento especialmente 

grave - o destronamento de Ávila e a inmediata ·campana militar contra 

os rebeldes-, dura nte a cal Henrique IV tiva unha febril actividade, 

enviando guarnicións a algunhas cidades, mobi lizando as irmandades, 

convocando as cortes ... , e urdindo, posiblemente, manobras como esta, 
que non foi a primeira, nin seria tampouco a última. 

42 Resulta significativo que o arcebispo don Alonso de Fonseca e o cóengo 

don Fernando, o seu tio, estivesen comprometidos xa daquela co bando 
nobiliario sublevado co prlncipe don Afonso, unha de cuxas cabezas era 

xustamente o ve llo arcebispo sevillano. Pero moita máis revelador é o 

caso dos personaxes que son chamados a colaborar na suposta manobra, 
segundo parece case todos leais a Henrique IV. Poderia facer a excepción 

de don Fernando de Andrade, pois as noticias non aclaran moita a súa 

posición, e sobre todo de Álvaro Páez de Sotomayor, que exerceu como 
acemeleiro maior do prlncipe don Afonso, do que recibiu, .o 18 de maio 

de 1465, 25.000 marabedls de xuro de herdade, situados nas alcabalas 

de pan e peixe da vila de Pontevedra, aos que renunciara o conde de 

Santa Marta, igualmente afonsino; véxanse PARDO DE GUEVARA v VALDÉS, 
E., Los seiíores .. ., op. cit., vai. 1, p. 364; e MoRALES Muf11z, D.C., E/ príncipe 

don Alfonso de Ávila, rey de Casei/la, Ávila, 1988, p. 307-308. 

43 O axente real a quen se dirixen as instrucións, de nome Fernán Sardina, 
poderia ser natura l de Galicia, incluso da propia cidade de Tui, 

mediatizada desde antigo polos Sotomayor, e onde o personaxe reaparece 

uns meses despois, o 14 de maio de 1467, intervindo precisamente no 

acto de xura dos capitulas da Irmandade polo Cabido e Concello tudenses; 
véxase LóPEZ CARREIRA, A .. Os irmandiiíos. Textos, documentos e 

bibliografia, A Nosa Terra, Vigo, 1991, p. 85. 

44 Nestes anos Jocallzase un Juan González de la Parra, titulado "escribano de 
la Cámara de nuestro seilor e l Rey", que actuou ademais de secretario do 

arcebispo don Rodrigo de Luna; cfr. PARDO DE .GUEVARA v VALDÉS, E .. 

Los seflores .. ., op. cit .. vai. 11, doe. 143, p. 126. 

45 Véxase FABIÉ. A.M., Viajes por Espaiía .. ., op. cit., p. 98-99. 
46 Véxase RODRIGUEZ GONZÁLEZ, A .. Las fortalezas .... op. cit., vo!. II, p. 304 e 323. 

4 7 Máis información en LóPEZ FERREIRO, A .. Galicia .. .. op. cit., p. 39-512; 
asi como en POITTEU\ PAZOS, s .. Ga/icia .... op. cit., p. 36-41; e PARDO DE 

GUEVARA v VALDÉS, E .. E/ Arzobispado de Santiago a la /legada de 

Afonso II de Fonseca, "Hispania Sacra", XXX (1977). p. 15-18. 

48 O encargado foi don Luis de Villandrando, que entrou no tesouro da lgrexa 
acompai'iado dun notaria, tomando deseguido varias a lfaias e moedas 

vellas por valor de dous mil catrocentos reais; cfr. LóPEZ FERREIRO, A., 
Galicia .. ., op. cit., p. 42-44. 

49 Dous relatos ben coi'iecidos en CARRO, J., Crónica de Santa Mariá de Iria, 

Santiago de Compostela, 1951, p. 45-46; e APONTE, V. de, Re/ación de 

las .... op. cit., p. 83. Recólleos e coméntaos LóPEZ FERREIRO, A., Galicia 

op. cit., p. 45-46. 

50 Véxase FABJE, A.M .. Viajes por Espaiía ... , op. cit., p. 170 e ss. O extraem, 

ainda que con pequenas diferenzas, recóllese en HERBERS, K., PLôTZ, R., 

Caminaron a Santiago ... , op. cit., p. 11 4-115. 



51 Este Lope Pérez de Mendoza -de Mesla ou de Moscoso- era filio de Alonso 
de Mendoza, "pertegueiro" maior de Santiago e irmán do arcebispo don 

Lope, e de dona Berenguela das Marinas, irmá á súa vez de Gómez Pérez 
das Marinas. O personaxe, polo tanto, era tio da muller de don Diego de 

Andrade e parente, ademais, de Berna! Yái'iez. Parece que se 
comprometeu cos irmandii'ios -dia polo menos unha testemui\a do preito 

Thbera·Fonseca- e morreu antes de que conclulse aquel levantamento; en 

setembro de 1468, segundo Vaamonde Lares, e non en decembro de 
1469, como cre López Ferreiro, se se lles fai caso aos cálculos de Rui 

Vázquez, testemufia dos acontecementos, quen escribe precisamente 
que, rematada xa a contenda, "nosso seõor Jesucristo tomóu venganza 
delles; porque todos eran peryersos en maldades contra él, tanto que logo 

foi moita mortandade assl de niozos como de homes e mulleres e de 
cabaleyros, que era una grande maravilla, e duróu un ano continuo en 

este reyno de Galicia 1 .. . J e por eso quisa noso Sefior tomar polo seu pobo 
todo destruido por la súa vivenda de estas cabaleyros, tanto que tres de 

elles morreron ena segundo ano que teberon a Eglesia de Santiago 
cercada, e non ficou de elles filias, nin filias, o cal foi Berna! Yáfiez de 

Moscoso e seu hirmao Álvaro Pérez de Montaos e Lope Pérez de 
Mendoza". Este Lope Pérez outorgou testamento o 14 de outubro de 1467 

e deixou herdeiro dos seus bens a Gómez Pérez das Marinas, como este 
lembraria despois no seu propio testamento; véxanse CARRO, J., Crónica 

de Sanca ... , op. cit., p. 46-4 7, asl como LóPEZ FERREIRO, A., Ga/icia ... , 

op. cit., p. 48-49; e VAAMONDE LoRES, C., Gómez Pérez das Marinas y sus 

descendiences, A Corufia, 1957, p. 28. O testamento de Lope Pérez de 

Mendoza en REAL ACADEMIA DE LA H1sroR1A IRAHJ, Colección Salazar y 
Castro, M-1, foi. 140. _ 

52 Véxase LóPEZ FERREIRO, A., Galicia ... , op. cit., p. 46-4 7. 



Unha aproximación á iconografia de Santiago 
na Galicia dos séculos XIV e XV 

Humbert Jacomet 

Dun finis terrae ao outro 
Un inventario bretón 

-

Bretafla armoricana, un dos flnis terrae da vella Europa, vén de editar un ambi
cioso atlas que integra o conxunto dos rastros materiais deixados nos seus cinco 
departamentos pala devoción ao apóstolo Santiago. Seguramente se producirán 

-de fe ito xa se están a producir- novos e inesperados descubrimentos que manteflen a 
atención esperta, a índa que, segundo parece, non modificarán de forma substantiva o xa 
coflecido' . 

As imaxes que ilustran as páxinas deste volume constitúen unha proba evidente do 
cul to consagrado a Santiago o Maior. Decantado, un comeza a sonar coa posibilidade de 
realizar unha iniciativa semellante en Galicia e, por que non, no interior das costas recorta
das de Cornualles e do País de Gales, que forman, na outra beira do canal da Mancha, os 
flnis terrae da grande Albión. (.Acaso estas terras afastadas non encerran tamén numero
sos tesouros ocultos? 

De todos os xeitos, xusto no momento en que o estudoso da iconografia, obsesiona
do polo mito da exhaustividade -esa ilusión da ciencia-, teria que ser quen de ver cum
pridas as súas expectativas, advirte confundido que o espírito de análise e síntese que vive 
no seu interior vacila e se agacha ante a gran singularidade que se desprende de cada 
obra considerada en si mesma . Fronte a esta irreductible diversidade, woderá organizar 
o seu material segundo ese sistema de clasificación por xénero e especies que triunfou no 
eido das Ciencias Naturais, tanto en Botánica como en Zooloxía? (.Conseguirá sequera bos
quexar unha desas árbores xenealóxicas cuxas sabias ramificacións logran descifrar a 
xénese das obras !iterarias máis complexas? Os modelos xa testados e o estilo máis elabo
rado descompófiense aqui e transfórmanse instantaneamente, baixo o cicel do artesán, 

naqueloutros que foron realizados cun material áspero e rudo. (.Como distinguir daquela 
o traza orixinal do accidente, o orixinal da réplica banalizada? Todas estas obras, agás 
raras excepcións, semellan estar posuídas por un espírito á procura do xeito de disolver os 
canons e as formas, un espírito indíxena, o talento da raza ou da terra, diríamos. Nestas 
condicións, wodémonos entregar con total impunidade a ese exercício apaixonante que 
consiste en detectar a gran distancia a interacción das influencias e o cruzamento dos 

intercambios artísticos? 



Un dos resultados máis indiscutibles deste inventario, que chega sen se facer espe
rar, consiste en facer aparecer no mapa da Península armoricana unha trama continua e 
regular que pon de manifesto que ningún sector da Bretafí.a histórica chegou a ignorar o 
culto a Santiago2

• Como moita, podemos observar que a intensidade mingua segundo avan
zamos de oeste a leste e que a pegada continental adquire máis forza, de xeito que a 
Fisterra e, en concreto, a parte norte dese departamento, semella a rexión estatisticamen
te máis rica en testemufí.os. Outro aspecto igualmente inesperado é o feito de que, nesta 
distribución, as costas non aparecen, en absoluto, destacadas en relación ao interior da 
terra; daquela cómpre pen~ar pois, a priori, no mar coma un vector privilexiado na difusión 
do culto ao Apóstolo en Bretafí.a. Santiago non era marino, mais debemos reparar en que 
as rexións costeiras son se cadra os sitias máis vulnerables e os menos axeitados para unha 
apracible conservación das tradicións, por mor do incesante movemento que as anima e 
das ameazas de todos os tipos que pesaron noutrora sobre elas. Así mesmo, conviría ter en 
conta que todas as pegadas conservadas non son nin de igual valor nin necesariamente con
temporáneas. Sen dúbida, unha sucesión de táboas cronolóxicas faría aparecer os núcleos 
máis precoces e suxeriría, desta maneira, as vías de penetración e de expansión3

• 

Non obstante, o máis impresionante é a importancia numérica dos vestixios daquilo 
que nos atreveriamos a chamar unha iconografia extremadamente "primitiva" de Santiago. 
Non é que Bretafí.a ofreza pezas susceptibles de competiren en antigüidade coas célebres 
imaxes románicas do santo, elaboradas no século XII nos obradoiros de Toulouse ou 
Compostela, nin sequera coas figuras insólitas do apóstolo peregrino xurdidas, na mesma 
época, na Cámara Santa de Oviedo (Asturias) ou en Santa Marta de Tera (Zamora). 
Tampouco poden compararse co grande estatuario descuberto, nos albores do século XIII, 
nos portais das catedrais góticas, como a de Chartres e outras. Pode que fase precisamen
te en Chartes onde Bretafí.a aprendeu a cofí.ecer a imaxe do apóstolo peregrino; alí vivian 
moitas bretóns; habia unha colonia nun dos barrios da cidade e moitas peregrinos, chega
dos do oeste, facían escala en Notre-Dame, no camifí.o que os levaba ao santuario de Saint
Mathurin de Larchant, que parece adoitaban visitar máis que outros•. 

En realidade, cómpre agardar a chegada dos séculos XIV e XV para asistir ao nace
mento, na Península armoricana, de cativadoras imaxes de Santiago talladas en basto gra
nito. Case creriamos que se trata dunha xeración espontánea debido ao inimitable perfume 
que exhala ese florecemento. Nunhas aparecen as imaxes do apóstolo peregrino, con todos 
os seus atributos, pero ataviadas de tan estrafí.a maneira que calquera marca estilística 
semella esvaecerse; noutras, pala contra, dominan as efixies sentadas e solemnes onde a 

mirada imperial desorienta de tal modo que, ao examinar unha delas, un arqueólogo lle 
atribuía hai tempo unha orixe carolinxia, que é case como dicir extraterrestre. 

A proba do labirinto 

Qué fio de Ariadna poderia aforrarlle ao investigador a teima de se extraviar no labirinto 
do museo imaxinario composto por estas obras, Ónde o arcaísmo da expresión rivaliza co 
esplendor do hieratismo. Un media infalible de penetrar neste labirinto sen medo a perder 

a razón seria procurar noutros lugares, e non in situ, ferramentas obxectivas de compara
ción. (_,Por que non facelo precisamente nesoutra península granítica que é o tinis terrae 
galaico? En efecto, cómpre non esquecermos que a época na que florece en Bretafí.a unha 
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iconografia que testemufia unha relación particular e, por que non, unha auténtica intimi
dade establecida co Apóstolo coincide co período en que se produce o desenvolvemento 
económico e marítimo de Galicia, malia as loitas intestinas e as guerras exteriores, tal e 
como amosou con acerto Elisa Ferreira Priegue. Ademais, quén sabe se estas circunstan
cias, en principio desfavorables, non constituíron finalmente un incentivo. De feito, se 
algunha vez houbo un encontro entre Bretafia e Galicia, foi durante os séculos XIV e XV5

• 

Polo tanto, poderia resultar oportuna a idea de ollar cara á terra de Santiago coa esperan
za de desvelar certos paralelismos, ou, polo menos, posibles analoxías. 

Quizais o procedemento pareza menos artificial de termos en conta que a primeira per
soa que relacionou Santiago con Bretafia foi un grande intelectual da Galicia contemporânea, 
Afonso Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950), artista e poeta ata o máis profundo de si 
mesmo. Cando no mes de maio de 1929 Castelao atraca nas costas de Armórica, acompafia
do da súa esposa Virxinia Pereira, a súa prioridade foi a de se entregar ao estudo dos calva
rias, seguindo o rastro da investigación que emprendera seis anos atrás e que debía desem
bocar, pouco despois da súa morte, na publicación do libro As cruces de pedra na Galiza. Sen 
dúbida, non esperaba que en Bretafia a obsesiva ubicuidade de Santiago lle amosase tan a 
miúdo o espello da súa Galicia natal6

. En realidade, as numerosas lecturas que, con modestia, 
nega ter feito por mor da súa mala vista persuadírono axifia de que logo da Peregrinación dos 
Sete Santos ou Tro Breiz, non había ningunha que os bretóns apreciasen tanto como a de 
Galicia: "A mais popular foi a pelengrinaxe a Sant'Iago de Compostela". De feito, contradíce
se a si mesmo ao confesar que "apenas hay libra referente ô pasado de Bretafia onde non 
xurda algunha lembranza de Sant'Iago". Castelao sentiu adoito latexar o seu corazón duran
te o transcurso dos catro meses que duraron as súas "andanzas a cata de cruces de pedra", 
que deron como resultado a que debe ser considerada unha guia excelente7

• Polo tanto, 

sobran os motivos para nos centrar, ao longo deste estudo, na Terra Sancti Jacobi, igual que 
el o fixo en Bretafia, xa que esta comparación pode achegamos un enriquecemento mutuo. 

Unha ollada á Galicia do século XIV 

O crisol compostelán 
Á falta dun inventario, ainda que fose provisional, o investigador dispóh de estudos, par
ciais, pero tamén, e sobre todo, do formidable potencial que constitúe unha serie continua 
de exposicións e catálogos renovados nos anos xubilares cun encomiable espírito de tra
ballo e notable tenacidade. O observador estranxeiro puido ver como se debuxaban, ao 
cabo dos anos, os contornos dunha arte específica, nutrida de reminiscencias extraídas do 
crisol da terra compostelá, dominada ·durante moito tempo pola poderosa figura do mes
tre Mateo, quen lle imprimiu a súa pegada de forma duradeira. A expresión paradigmáti

ca desta arte sutil, déixase contemplar nas múltiples derivacións da efixie da maxestade 
de Santiago, ofrecida á veneración dos fieis e peregrinos, no principio e no corazón da súa 
basílica . Parece como se cada unha das igrexas de Galicia, por pouco que se tivera dedica

do ao Apóstolo e se tivera colocado na esfera de influencia da Mitra compostelá, teimase 
en posuír unha réplica da santa icona, reverenciada no lugar principal da inmensa provin

cia eclesiástica gobernada polos vicarios e sucesores de Santiagoª. 



A primeira vista, a perspectiva resultante desta forte centralización atópase nas antí
podas da dispersión ofrecida por Bretaõa. Non obstante, se achegamos a nosa ollada, seme

lla que esta situación foi, sobre todo, exclusiva dos séculos XII e XIII. Mesmo, se se acepta 
que se prolongou durante todo o XIV, é evidente que comezan a aparecer algúns signos 

inquietantes que anuncian un cambio de óptica. (..Acaso non vemos a maxestade do Apóstolo 

coa correa do zurrón sobre o ombro, ou empuõando un bordón en substitución do tau pas

toral?9 De todas as maneiras, estas innovacións tropezan ao chegaren a un limite impenetra

ble; xamais, na Galicia dos séculos XIV e XV. a maxestade do Apóstolo leva sombreiro1º. 
Seguramente sería precipitado atribuírlle esas modificacións a unha influencia exte

rior. O célebre arcebispo don Berenguel de Landoria (1318-1330), designado polo papa Xoán 

XXII, e cuxo nome pode lerse na inscrición que se conserva diante da porta da igrexa de 

Santa María a Nova, de Noia 11
, (..non era orixinario do Rouergue? Sabemos que proviõa da 

rexión francesa de Midi e que os seus primeiros pasos na carreira de Teoloxía deunos en 

Toulouse e Montpellier. Ademais, a súa vocación de irmán predicador e mais o seu nomea

mento como cabeza da Orde dos Dominicos -mestre xeral- levárano a se familiarizar con ese 
medio parisiense onde tivo a súa orixe a famosa pequena estatua relicario de Santiago, ofre

cida á súa basílica antes de 1321 por Geoffroy Coquatrix, burgués da capital do reino de lis e 

home moí adiõeirado12
• É máis, o propio selo do prelado reproduce unha silueta do Apóstolo 

peregrino, moi parecida á que o reputado pintor Jean Pucelle realizara para o selo da confra

ría parisiense dos devotos de Santiago, cuxa matriz foi milagrosamente sacada do Sena, preto 

do Pont-au-Change13
• 

Non obstante, logo de tomar posesión da súa sé e non sen dificultades, o novo arcebis

po modificou, de forma substantiva, o seu selo. A imaxe impresa en cera, na parte inferior dun 

pergamiõo que data de 1324, suxire que don Berenguel tivo que cambiar de súpeto de 

rumbo. En efecto, a efixie do Apóstolo que pode verse amosa a Santiago, o seu patrón adop
tivo, cun gran bastón pastoral en forma de tau -insígnia da súa función- na man dereita, e 

ostentando un estraõo veo. Polo que parece, ese trazo excéntrico non é máis ca unha conce

sión cara á galeria, xa que o importante é a autoridade e a maxestade que emanan da figura 

do Apóstolo. Non hai dúbida de que os cóengos, vixilantes do santuario, exerceron algún tipo 
de presión para consolidar, sen ambigüidade, a supremacía do modelo compostelán14

• 

Por outra banda, á marxe de cales sexan as imitacións da interpretación parisiense 

da iconografia de Santiago, que poden deducirse dos diversos documentos elaborados polos 

achegados a Berenguel de Landoria -non podemos deixar de pensar aquí na famosa viõe

ta que pode descubrirse no reverso do folio 2 do manuscrito de Salamanca-, gardámonos 

de dicir que o mal exemplo fase dado desde arriba, polas instancias dirixentes. O que corro

bora esta opinión é que a fulgurante imaxe ecuestre de Santiago, non tanto "Matamouros" 
como "Matagalegos", que voa pedindo o auxilio da fortaleza da Rocha Forte para sancionar 

a execución dos rebeldes que loitaron contra o poder da Mitra, non ten relación ningunha 

co Apóstolo peregrino "á francesa"; en calquera caso, non máis que a efixie da maxestade 

que preside o altar, mesmo se unha faldra do seu manto aparece adornada aquí e acolá con 
tímidas cunchas escarlatas15

• 

A cuncha, símbolo das grazas obtidas e procuradas pola intercesión de Santiago, 

antes de se converter na insígnia dos peregrinos, (..acaso non foi o emblema do seu santua

rio? A cuncha, promovida como intersigna beati Jacobi, expresa a acción do Apóstolo e por 
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iso está presente no retablo de pedra, do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Si!; non se 
trata dunha concesión ao azar. No seo dos Doce, Santiago o Maior comparte con Paulo, o _ 
apóstolo dos xentis, o privilexio de exhibir o filacterio dos profetas e o bastón de misionei
ro enforma de tau16

• 

Irrupción dunha imaxinerta insólita: A Corufia e Betanzos 
Con todo, independentemente das xordas loitas que puideran producirse a porta pechada, 
no recinto do santuario xacobeo existen signos inequívocos da irrupción dunha imaxinería 
insólita na Galicia do século .XIV Contamos polo menos con tres testemuflas. En pri~eiro 

lugar, a curiosa efixie de pedra calcaria aparecida nas obras da igrexa de Santiago de 
Carreira, sobre a cal reparou Fermin Bouza Brey11

; un segundo exemplo é o curioso baixo
rrelevo que orna o piar de granito que se conserva no castelo de San Antón na Corufla 1ª; e, 
por último, a imaxe sen cabeza_, exhumada nos cimentos dunha casa en Betanzos; esta obra 
foi unha das revelacións da exposición Santiago Camifío de Europa19

, en 1993. 
Se xulgamos por estas pezas, nos tres casos semella que Santiago fixo seu o bordón 

dos peregrinos. É máis, adopta tamén o zurrón, selado coa cuncha de vieira visible no 
exemplar da Corufla, e mesmo a cabaza, como podemos ver en Betanzos. Ademais, o do 
castelo de San Antón loce unha especie de gorro cunha dobra, máis parecido a un casco, 
que case lle dá a aparencia dun soldado normando. Non obstante, en Santiago de Carreira, 
o Apóstolo, que non perdeu a cabeza, mantén os pés descalzos en terra firme; o seu corpo 

está revestido dunha longa túnica e un manto propio da súa condición de discípulo de 
Cristo; ningún tipo de veo oculta a nobreza dos seus trazas. Mentres, nos da Corufla e 
Betanzos podemos velo ataviado cunha indumentaria un tanto extravagante. Imaxinemos 
dúas camisas longas, feitas a modo de vaíflas encaixadas unha na outra, onde a superior é 
máis curta que a de abaixo. Parece ser que non se vira nada similar en Galicia, agás na esta
tuifla relicario doada por Geoffroy Coquatrix, na que este hábito parece que corresponde á 
túnica e á chambra que presentaba FliJrés nos círculos máis elegantes. 

O que termina por corroborar o carácter exótico das esculturas descubertas, tanto 
en Betanzos como na Corufla, é a presenza das dobreces voltas que escapan con discreción 
á dobradura da chambra e o corte particular das mangas que caen na vertical do cóbado. 
A isto cómpre engadirlle un trazo dunha audacia inusitada, e é que na efixie de Betanzos, 
o Apóstolo muda a chambra de tea fina que leva na Corufla, por unha grosa funda, recor
tada nunha hirsuta pel de cabra, que faria as delicias dun pastor2º. Por outra banda, o cal

zado portado polo santo leva a preguntármonos se estas imaxes representan realmente a 
Santiago e nona calquera dos seus peregrinos chegados por mar a Galicia. Con todo, apre
senza do libro dos Evanxeos na man esquerda disipa calquera equívoco. Resumindo, se a 
estatua de Carreira presenta ainda o tradicional filacterio que, sen dúbida, a asocia ao foco 
compostelán, os relevos da Corufla e Betanzos ignórano por completo e distáncianse ata tal 
punto do modelo que poderían pasar por obras de importación se a súa materia e manei
ras non revelasen unha factura resoltamente local. 

A efixie dos cordeeiros de Ourense e a influencia das ardes mendicantes 

Un exemplo maxistral que ilustra non só a diversidade da que fai gala a iconografia gale
ga do Apóstolo no século XIV, senón tamén a adopción, relativamente precoz, do hábito 

· Santiago peregrin o, século 
XIV. Museo Arqueolóx ico e 
Históri co Castelo de San 
Antón, A Coruiia 
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de peregrino, é a asombrosa estatua-columna coa efixie de Santiago que pode verse, apa
rentemente ín sítu, no claustro do convento dos franciscanos de Ourense. En efecto, o 

estilo propio deste notable conxunto arquitectónico convida a situar a súa realización 
entre 1325 e 1350. A devandita columna érguese na conxunción das galerías norte e 

oeste21
. O Apóstolo, ademais, non está só neste claustro, xa que a imaxe de san Pedro lle 

fa i compafií a. 

A presenza aquí daquel que pasa por ser o evanxelizador de Galicia, se é que a 

columna ocupa a súa posición orixinal, non deixa de ser anódina. Por unha banda, Santiago 
mi ra cara ao seu santuario e, pala outra, está pegado ao ángulo que ocupaba o lavatoríum 

ao que periodicamente vifla a comunidade de irmáns que vivían e oraban no devandito 

lugar, co propósito de purifi carse. Se se pretendese incitar os relixiosos a miraren a 

Santiago como o apóstolo evanxelizador de Galicia, non se podería ter feito mellor; o que 
confirma, polo demais, que esta situación non foi escollida ao azar, senón que se trata dun 

xesto consciente do escultor para mostrar a Santiago indicando o Camiflo. A diferenza do 

Príncipe dos Apóstolos, envolto na dignidade do seu manto, Santiago viste aquí unha túni

ca sinxela entre cuxos pregamentos asoma o bordón en tau; por outra banda o libra subs

titúese polo fil acte rio. O Apóstolo adapta a vestimenta do perfecto peregrino, leva o zurrón 

decorado coa cuncha de vie ira e un sombreiro co bordo alzado. 
(.Como non presentir, neste abandono voluntario da maxestade apostólica, unha alu

sión transparente á peregrinación do Poverello de Asís, cuxa tradición, recollida pouco 

antes de 1328 nos Actus bea tí Francíscí et socíorum eíus e posteriormente difundida polos 

Fíorettí, debería estar presente, máis ca en ningunha outra parte, no espírito de cada con
vento ·franciscano?22 Sexa ca l sexa o crédito que lle demos á visión que iluminou o patriar

ca seráfi co, por mor do seu posible paso por Compostela en 1214 ou 1215, o feito é que 

cando o convento de Ourense se ergueu de xeito espléndido das súas cinzas, ao longo da 
primeira metade do século XIV, a cidade do Apóstolo era, desde había tempo, a sede dunha 

das primeiras e máis importantes províncias franciscanas de Espafla23
• A escultura exhuma

da en Betanzos nas vésperas do Ano Santo de 1993, foi localizada baixo un muro das 

Antigas Escolas de San Francisco, situado precisamente onda o mo'steiro franciscano desta 

cidade, o que nos leva a preguntarnos se nos atopamos ante unha das claves da rápida 

expansión desta audaz imaxinería24
• 

En efecto, non ha i ningunha posible relación coas ardes mendicantes ata a estela do 
Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruna; de feito, este baixorrelevo foi visto en 1888 na 

capela de San Tomé, construída cos restos da antiga igrexa parroquial do mesmo nome. 

Con todo, esta igrexa da periferia non quedaba lonxe do convento de San Domingos25
. 

Sabendo que este santo foi un coflecido peregrino de Compostela, a onde se habería dirixir 

antes da Pascua de 1219, podemos albiscar cales puideron ser os axentes desta pequena 

revolución iconográfi ca26
• Polo que parece, a Galicia do século XIV non era un bloque mono

lí tico, senón que existían públicos e sensibilidades variadas. 

Persistencia dun modelo apostólico 

Con todo, pa ra se rmos exactos, cómpre recoflecer que en Galicia, unha vez adquirido o 

principio desta nova configuración, non se perdeu de vista o sentido da monumentalida

de nin da dignidade propios dun heroe da fe, do tempero de Santiago. Para comezar, no 
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baixorrelevo do Museo da Catedral de Compostela, no que aparece o Apóstolo acompafla
do de san Domingos e san Francisco, o Zebedeo sostén nunha man un bordón e, na outra, 

o libro da Palabra cunha cuncha esplêndida como peche e, malia iso, non está vestido coa 
roupa apostólica21

. Non obstante, esta continuidade é aínda máis perceptible na fachada 

occidental da igrexa de San Martiflo de Noia, onde os membros do Colexio Apostólico se 
xustapoflen, de tres en tres, nas aperturas do portón occidental. As esculturas que com

poflen este conxunto non son homoxéneas e, polo que parece, teflen distinta factura e 

antigüidade. É como se só as efixies de Pedro e mais de Santiago o Maior, dispostas a 
ambos os lados do portal, estiveran pensadas desde o principio, tal e como pode verse en 

Santiago da Corufla, onde os dous apóstolos están cara a cara; estas imaxes distínguense 

pola expresividade e a forza da súa fisionomia. 
Por mor dunha curiosa coincidencia, resulta que a maxistral estatua de Santiago, 

que retoma o modelo do mestre Mateo, coroa unha figura que constitúe, sen dúbida, unha 

copia, xa que tamén encarna o Maior, coa única excepción de que toma os atributos propios 

da nova iconografia . Esta superposición casual provoca unha suxestiva aproximación. Axifla 

nos decatamos dos cambias. Mentres que o bordón substitúe o bastón en forma de tau, o 

füacterio déixalle paso ao libro. Aínda que ambas as esculturas rivais ostentan un veo, é a 

segunda a que sae perdendo na comparación, ao presentar o Apóstolo cuberto cunha espe

cie de boina de perfil aplanado. En efecto, dun rexistro ao outro, a cuncha desprazouse da 
parte a lombada do sombreiro, visible por arriba, á ala delgada de abaixo. Con todo, esta 

figu ra, un século máis nova, envólvese na túnica e o manto tradicionais. (.Acaso non é por

que Noia, sen prexuízo das tremendas revoltas, sempre lle foi fiel á Mitra compostelá? 

Xurdimento dunha visión especificamente galega de Santiago no século XV 

Un corpus singular 

Se estas son as premisas formuladas no século XIV, (_que sucede posteriormente? 
(_Confírmase a viraxe inicial ou se cadra a chegada doutras innovacións vén turbar e mais 

entorpecer a audacia dos primeiros pasos? Abonda con botarlle unha aliada ao valioso libro 

que José Filgueira Valverde e José Ramón y Fernández-Oxea lles dedicaron aos baldaqui

nos que floreceron na Galicia do século XV, para constatar que a tendencia non só conti

nuou, senón que se afianzou por completo, ata o punto de forxar unha visión do Apóstolo 

que se identifica plenamente coa alma e a sensibilidade da Galicia desta época28
• 

Algúns dos vestixios atopados polos "debuxantes da Sociedade Arqueolóxica de 

Pontevedra ", fundada en 1894, están no Museo da devandita cidade. É o caso do baixorre

levo de Bora, pero, sobre todo, do recollido no lugar chamado "da Bouza", en Mourente29
• 

Con todo, subsisten notables pezas in situ, como o baldaquino de San Tomé de Serantes, ao 

leste de Pontevedra, ou o baixorrelevo encaixado sobre a porta do convento das Bárbaras, 

na Corufla30
• Ademais, producíronse descubrimentos inesperados como os fragmentos do 

baldaquino atopados hai algúns anos na igrexa de Santa Maria das Areas de Fisterra3
' . 

Algunhas pezas do mobiliario litúrxico ou funerario achegan tamén a súa contribución, 

como o magnífico elemento de púlpito, que hoxe se emprega como ambón na igrexa de 

Santiago de Padrón32
, e unha das lápidas do cemiterio medieval de Noia33

• 
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A estas membra disjecta engádenselles varias imaxes do Apóstolo que poden 
verse aínda nos edificios aos que pertencen. Así, en medio das ruínas da cabeceira do 
coro de San Domingos de Pontevedra hai unha curiosa e pequena figura de Santiago, 
aninada na arquivolta do arcosolium, que debía presidir o sepulcro de don Suero Gómez 
de Sotomayor3

.
4

• Do mesmo modo, en San Francisco de Betanzos, un dos capiteis que 
sostenen as bóvedas da tribuna, que alberga hoxe o cenotafio de Fernán Pérez de 
Andrade, evoca unha misteriosa escena decorada con cunchas, na que Santiago é un 
dos protagonistas35

• Finalmente, en Compostela, o propio Museo das Peregrinacións con
seguiu unha asombrosa estela que é, indiscutiblemente, unha das súas pezas máis valio
sas. A catalogación e presentación desta escultura presaxia un futuro prometedor para 
esta institución, que parece ter por vocación o detectar e adquirir as obras dispersas de 
singular importancia que circulan no mercado da arte36

• Conécese unha decena de 
representacións que permite enxergar o panorama ofrecido pola iconografia de 
Santiago en Galicia, entre os inicios do século XV e os comezos da seguinte centuria. 

Unha visión innovadora: orixes e compofientes 
Ao examinarmos os trazas que caracterizan a este grupo, temos a sensación de estar fron

te a un fenómeno continuado ou, máis exactamente, ante unha secuencia de variacións 
sobre un mesmo tema. (.Cal é daquela o denominador común desta imaxinería? Parece 
ser que a clave se atopa na postura do santo, que se rexe á súa vez polos atributos que 
gobernan a súa actitude. En efecto, a expresión e a vida que animan estas obras ~ébense, 
sobre todo, á recuperación do valor dos signos emblemáticos como o libra da Palabra, o 

bordón e o zurrón, sen omitir o sombreiro. Por moi torpe que teria sido a execución, o libro 
transformouse nun verdadeiro breviario, provisto dun encadernado co seu broche e os 
seus cravos, o zurrón converteuse nunha pesada alforxa redondeada, que acompafia o 
"camifiante de Deus", mentres que o bordón evolucionou nun sólido bastón da mesma 
altura que o home e cuxo pufio de hasta quedou acentuado por dous ou mesmo tres nós, 
coma en Padrón. No tocante ao sombreiro, segundo se abre, transfórmase nunha auréola 

destinada a salientar, como medalla, a cuncha frontal que capta a mirada e resoa na con
ciencia do espectador. 

O traxe "a medida" que viste o Apóstolo non é alleo ao dinamismo que emana da 
figura. En efecto, pala súa disposición e elegancia, esta vestimenta dota a imaxe de unida
de e, ao mesmo tempo, de ritmo. Non hai nada estrafio neste fenómeno de aculturación. 
Parece ser que os imaxineiros non fixeron máis que homoxeneizar e estandarizar a vesti
menta aparecida no século anterior, que superpofiía a túnica e a chambra, adornada con 
mangas soltas. Con todo, o feito de que o estrafio relevo da Corufia rion tivese ningunha 
continuidade parece revelador. Non hai que buscar aí, non obstante, as orixes desta icono

grafia, xa que resulta máis razoable admitir que os escultores contaron co estímulo de 
novos modelos. De feito, temos dúas probas sólidas de que non deberon de inventar o 
patrón, lixeiramente diferente, baixo o que se manifesta esta vestimenta; en poucas pala
bras, que só tiveron que copialo. 

A primeira evidencia é a comparación á que se presta a figura do Apóstolo alberga

da no arcosolium de don Suero Gómez de Sotomayor, en San Domingos de Pontevedra. Esta 

figura, cuxa altura non excede os 55 cm, semella ser a réplica exacta da estatuífia de 



Santiago doada ao Tesouro da Catedral de Compostela por Jehan de Roussay (ou Roucel e 
a súa esposa, antes de 1426 -ou quizais mesmo de 1418-). A aparencia xeral destas dúas 

obras é tan similar que non se pode máis que lamentar a derruba da parte superior do rele
vo pontevedrés, xa que, se o rostro do Apóstolo tivera permanecido intacto, poderíase, sen 

dúbida, reconstruír o perfil exacto do sombreiro que debía levar a peza orixinal de ourive

ría, expedida desde París37
• 

Por curioso que isto poida parecer, esta imitación non podía consolidarse. En efecto, 
é patente que as mangas que caen non figuran na peza doada por Jean de Roucel, nin no 

relevo de San Doming9s de Pontevedra. En cambio, e é o segundo indicio, estes ú~imos 
detalles obsérvanse con claridade nas dúas primeiras escenas do retablo de alabastro que, 

o 25 de maio de 1456, o sacerdote inglés John Goodyear lle ofreceu á catedral de Santiago. 

Non obstante, cómpre ter en conta que non son os alabastros de Nottingham os que lle ser

viron de modelo á imaxinería galega xa que, neles, o Apóstolo nunca aparece ataviado 
cunha chambra máis curta que a túnica38

• Os escultores galaicos tiveron que inspirarse, 

daquela, en obras vistas noutros lugares39
• 

Cuestión de estilo: o caso do capitel de Betanzos 

O interese destes achegamentos é pór de manifesto que, partindo dunha gran diversidade 

de modelos, os escultores galegos non só fixeron a súa elección con total liberdade, senón 
que, ademais, xeraron un estilo de seu. En efecto, sexa cal sexa o peso exterior ou a fasci

nación exercida polo exotismo, o camifio nunca se traza por adiantado. A arte consiste, pre

cisamente, en superar o determinismo e a fase da simple copia. Abonda con dicir que só se 

impofien as influencias que previamente se elixiron. O fundamental non é o motivo toma

do, á marxe da súa orixe, senón a capacidade que se tefia para sacarlle proveito. 

Por outra banda, para observar en vivo o traballo do escultor e as dificultades ás 
que se expón, pode analizarse un dos capiteis que sostefien a tribuna da igrexa de San 

Francisco de Betanzos40
• Percíbese, én efecto, a carón da Anunciación, unha representa

ción enigmática co Apóstolo e un dos seus devotos na escena, separados por unha figura 

feminina . O mestre e o discípulo aparecen fronte a fronte en dous niveis distintos. O escul

tor tiva que descompofier os elementos do conxunto dos que dispofiía para poder diferen

cialos. O procedemento empregado revela o que está en xogo. Por unha banda, o Apóstolo 

aparece envolto nun longo manto con mangas que caen, mentres que, a modo de cham
bra, o seu adepto leva una curta chaqueta de solapa. Deste xeito, innova, aínda que con 

certa timidez, sen se atrever a separarse demasiado do modelo vixente. En canto aos atri

butos, representa o Apóstolo cun pequeno bastón con pomo e un filacterio, mentres que 

reserva para o peregrino o zurrón cruzado sobre o ombro e o gran bordón. Neste caso non 

hai libra, senón unha curiosa mestura de arcaísmo e novidade. Ao se esforzar en indiv{

dualizar os dous personaxes o artista fixo seu o refrán, que afirma que non se debe verter 

vifio novo en odres vellos . 

Non obstante, consciente da disparidade introducida, o artista suprimiuna de golpe ao 

enfeitar os dous protagonistas cun idéntico e singular sombreiro. Non podía salientar máis 
claramente a relación de reciprocidade que uniu a estes dous personaxes. Ademais, ao non 

conseguir apegar o intersigna beati Jacobi no bordo demasiado fino do bicomia, ocorréuse

lle colocar unha cuncha de gran tamafio no lado esquerdo. Non obstante, non remata aquí o 

\ 

Nas páxinas seguintes: 
Santiago e discípulo, ca . 
1500. Capitel da tribuna da 
igrexa de San Francisco de 
Betanzos, A Coruiia 
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Representac ión de 
Santiago, século XV. 

Baldaquino da igrexa de 
Santa Maria das r\ reas, 

Fisterra (;\ Coruiia) 
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procedemento calidoscópico empregado neste relevo: o 

bordón, que podía molestar a actitude de oración do 
peregrino, coas mans entrelazadas, aparece abandona
do á dereita41

• En resumo, atópanse ali todos os ingre

dientes dun léxico propio da iconografia de Santiago. O 
que falta é a sintaxe e a énfase que crean un estilo de 
seu. Ao non poder decantarse por unha opción, semella 

que o artista tivera duplicado a efixie do Apóstolo, 

xogando en dous níveis cronolóxicos distintos. É moi 

difícil atribuírlle a este capitel unha data fiable, máis alá 
do contexto monumental no que se insire e que o sitúa 

ao redor de 1500. 

Un modelo operativo para un novo contexto humano 
Por outra banda, a imaxe de Santiago que acaba por 

impoõerse na Galicia do século XV débelle o seu éxito, 

indiscutiblemente, á coherencia e á plasticidade, pro
duto da combinación harmoniosa dos elementos que a 

compoõen. O que era obsoleto e de difícil asimilación 

foi desbotado e, como por encantamento, os atributos 

elixidos fúndense, de novo, nunha marabillosa unida

de. As mangas volátiles da chambra introducen unha 

especie de vaivén que é fonte de equilíbrio e move

mento á vez. Cando a ala desta manga non lle serve de 

estoxo ao libra, fai destacar o zurrón. 
O que mellor proba o dinamismo que xera esta 

disposición é a sensación de vida que expresan estas 

obras. Nada parece estar forzado ou ríxido. A imaxina

ción coa que cada man organiza a figura cr.ea un efecto 

sorpresa que se renova constantemente. Así, o libra pre

séntase ás veces de fronte e dereito, como en San 

Domingos de Pontevedra, Mourante42
, San Tomé de 

Serantes e Noia; outras está inclinado, como en Fisterra; 

e a miúdo, aberto, coma en Padrón. O bordón, xa se dispofia en vertical, cando o Apóstolo está 

en garda, ou lixeiramente inclinado, cando semella descansar, sempre se integra perfecta

mente na composición. A lápida de Noia, na que Santiago terma do bordón, apartándoo líxei

ramente do seu corpo, non é unha excepción43
• Do mesmo xeito, o zurrón cinguido ao costa

do do Apóstolo parece integrarse no seu corpo. Así mesmo, empréganse novos atributos que 

achegan matices ás pezas, como o rosario de trece doas, ben visible no baldaquino de 

Serantes'1'1• Por último, a xestualidade e a fisionomía manifestan a mesma liberdade, sen que 

o parentesco que une estas obras experimente a menor ruptura. Así pois, no altorrelevo 

adquirido polo Museo das Peregrinacións, realizado no século XVI, o Apóstolo sostén o seu 

libro coas dúas mans e deixa a un lado o seu bordón, que se atopa á súa dereita, lixeiramen

te separado, como no capitel de Betanzos; con todo, este "milagre" dun bordón que levita 



parece aquí do máis natural45
• O Santiago peregrino de Fisterra, que non mide máis de 43 cm 

de altura, está posuído dunha bondade tal que, apenas descuberto, se converteu na imaxe 
emblemática da Asociación Galega dos Amigos do Camifío de Santiago. Hai que recofíecer 
que os rizos do cabelo e mais a barba do Apóstolo non deixan de· contribuir ao aspecto ledo 

desta simpática imaxe46
• 

A orixe tan diversa destas esculturas e o carácter rebuscado do decorado dos monu
mentos nos que se integran, traizoa pola súa vez o novo espírito dos encargos. Estas obras, 

ao parecer, non proceden xa do mundo dos mosteiros e os conventos. Incluso, aínda que se 

establezan nas dependencias dos Irmáns Menores, son, claramente, a expresión dos pode-- -
rasos, que adornan con baldaquinos as igrexas, erixidos nos seus benfeitores, e decoran con 

grandes sumas de difíeiro as capelas funerarias ou as maxestosas tumbas que mandan 

construir. Dous casos notorios son os de San Domingos de Pontevedra e San Francisco de 

Betanzos. En definitiva, esta arte é o reflexo da intervención dos laicos no espazo sacro. O 
baixorrelevo que coroa o pórtico exterior do convento de Santa Bárbara, na Corufi.a, cons

titúe, quizais, o exemplo máis elocuente47
• 

A proba do Xufzo: o relevo de Santa Bárbara na Corufia . 

Se a Anunciación e a Adoración dos Magos son algúns dos temas relixiosos máis adoito 
representados nos baldaquinos, malia termos tamén numerosas escenas da Paixón, asíste

se aqui a un Xuízo Final que ten a particularidade de que o propio doador estea chamado 

a comparecer ante o Xuíz soberano. A roupa amidonada que loce, así como o toucado forra
do que ostenta, representan un burgués ou un armador, en resumo, un personaxe de clase 

acomodada. Está axeonllado de perfil a carón do Pai Eterno, que, sentado de fronte nun 
trono, recibe nos seus brazos abertos a Cristo crucificado e escoita a súa súplica. Á dereita, 

atópase san Miguel, que pesa a alma do defunto, mentres o monstro, inimigo do xénero 

humano, representa o mal enroscado aos pés do arcanxo, mentres o seu focifío, atrapado 
pola cola, vírase de novo disposto a mordelo. 

O suplicante, que remata a peregrinación da súa vida, non teria maior relevancia se 

non estivese, presentado por Santiago, ao abeiro do cal se enche de confianza . O Apóstolo, 

que o acubilla baixo a súa protección, está armado cos seus mellores atributos; empufía o 
seu bordón coa man dereita e terma do libra coa esquerda; o zurrón anchea ao seu carón 

e un amplo sombreiro de ala ancha cóbrelle a cabeza48
; está vestido coa túnica e a cham

bra, dotada de mangas soltas cubríndolle os ombreiras dun xeito moi característico. Tras do 
santo peregrino, coma un eco da cruz redentora, san Francisco estende os brazos para reci

bir os estigmas da Paixón na palma das súas mans abertas. O suplicante está satisfeito de 

ter atopado aqui ao Poverello e a Santiago reunidos49
; é evidente que a oración que realizan 

estes intercesores privilexiados resulta moi poderosa, xa que, ás costas do arcanxo, o fiel da· 

balanza inclínase do lado da redención50
• 

· Percíbese agora en que contexto dramático se iriscribe a acción de Santiago. O após

tolo peregrino conduce os seus fieis cara a Deus e os camifi.os que abre para· os que seguen 
o seu rastro son un seguro de salvación. As galas que lace non quedan enmarcadas no fol

clore; o hábito que porta é a expresión do seu compromiso ao servizo dos que o invocan. 

Enténdese mellor, así, que a súa efixie poida representarse sen que resulte anacrónica sobre 

a árbore da cruz ou que se exhiba, aínda que con menor frecuencia, en lousas funerarias. 
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Extensión e extinción dun modelo 

Últimos desenvolvementos 
Cómpre pensar tamén na famosa lauda do peregrino do cemiterio de Noia, trasladada ao 
interior da igrexa de Santa María a Nova. A silueta erosionada do Apóstolo adórnase cun som
breiro de tamafío desmesurado, que fai pensar no desenvolvemento inusitado desta mesma 
peza no baixorrelevo de Santa Bárbara51

• Con todo, na enorme efixie de Noia, a túnica e a 
chambra desaparecen para deixar paso a unha ampla túnica decorada con cunchas de viei
ra, algo nunca visto en Galicia, agás sobre a estatuífía de prata dourada do oratorio privado 
do arcebispo Isorna (1445-1449), na que o estampado de vieiras alterna con rosetas52

• 

Aínda que na Corufía a figura de Santiago conserva aínda a súa unidade, podemos 
intuir, grazas a algúns signos, que o modelo no que se inspira está en plena transformación 
ou, máis ben, que acada o seu máximo desenvolvemento. Deste modo, o corte da chambra 
xa non destaca tanto. Agora, a rafíura pregada do revés, presente nun dos lados, aseméllao 
máis ao repregamento do arcanxo. Este detalle xa se atopa no capitel de Betanzos, aínda que 
visto de fronte. Mentres que o Apóstolo de Santa Bárbara reborda saúde, presentimos que o 
tipo iconográfico que encarna está a piques de exhalar o último suspiro. O mesmo pode dicir
se da estela do Museo das Peregrinacións, na que o atado das mangas é realmente curioso, 
por non falar da rareza que transmite esta vestimenta, demasiado curta, que deixa asomar 
o faldrón subxacente53

• No tocante ao capitel de Betanzos, cómpre dicir que é unha peza tar
dia, xa que a tribuna da que forma parte foi construída nos albores do século XVI54

• 

Unha obra arquitectónica a grande escala: a colurnna-estatua de Viana do Castelo 
Chegados a este punto, hai que se preguntar como se propagou este modelo e a súa súbita 
extinción. É curioso que os vestixios deste tipo de arte só se atopen en Galicia, propalados 
baixo a forma de relevos de escasas dimensións, que datan na súa maioría de finais do sécu
lo XV e princípios do XVI55

• Con todo, non habería que apresurarse e deducir que a imaxe 
tefía sido contraria a toda expresión monumental, posto que é o que refuta formalmente a 
súa perspectiva sobre unha estatua-columna, dun metro de alto, que aparece no pórtico 
oeste da Matriz de Viana do Castelo, no norte de Portugal56

• Aí, no capialzo esquerdo, 
Santiago, escoltado por san Pedro e san Bartolomeu, nobremente vestidos coa túnica e o 
manto apostólicos, érguese coa favorecedora vestimenta composta pola túnica e a chambra, 
perfectamente combinada co sombreiro baixo que ostenta. 

En efecto, a elegancia con que o escultor drapeou a caída das mangas colgantes da 
súa chambra compensa un pouco a simplicidade da indumentaria. Aínda que a efixie data 
do século XV, o seu autor non quixo quitarlle o tradicional bastón de tau. É, de feito, a única 
licenza que se permitiu, xa que, polo demais, a súa obra adáptase en todos os aspectos ao 
modelo preferido polos escultores galegos, aínda que, no que respecta á pintura mural, a 
nosa información é escasa57

• 

Nas fronteiras de Galicia 

Se lles botamos agora unha ollada aos arredores de Galicia, quedamos sorprendidos polo feito 
de que este tipo iconográfico pareza estar ausente nas comunidades autónomas vecifías. Non é 

que Santiago rexeite enfeitarse coa túnica e a saia, especialmente en Castela e León ou en 



Asturias, senón que presentimos incluso que este tipo de vestimenta é coõecido tamén no norte 
da-Península, onde o Apóstolo, ao longo do século XIV; fixo súa esta pose ríxida que o mostra 

erguido, co libra nunha man e o bordón na outra. Sen dúbida, o exemplo máis fermoso desta 

imaxinería é a estatua de madeira pintada de Aldea de Ebro (Cantabria), de 1,20 m de altura e 
que non debe ser anterior aos primeiros anos do XV58

• Non obstante, nesta figura, independen

temente do volume que se afirma con claridade, non se observa ningunha evolución notable res

pecto do seu antepasado, o Santiago de Salas, conservado no Museo da Catedral de Oviedo, coa 
única diferenza de que se trata dunha peza máis refinada59

, aínda que conserva a mesma quie

tude e idéntica rixidez na súa actitude. Se ben unha das cunchas de acibeche máis antigas que 

se coõecen, con furados para ser pendurada e que data do século XIV; amosa na súa cara con
vexa unha efixie do Apóstolo bastante parecida, observamos, con todo, que se distingue por 

dous trazas que se atopan en Galicia na centuria seguinte: as mangas que penden e o libra 

apoiado de fronte no peito, en lugar de se presentar en vertical apoiado de canto60
• 

Volvendo ás obras que vimos de mencionar, cómpre sinalar que o que as une é a 

ausencia dunha estilización propia. É probable que o modelo fora copiado sen chegar a ser 

comprendido. Abonda con observar con atención as dúas estatuíõas de madeira policroma
da que recentemente adquiriu o Museo das Peregrinacións e que seguramente proveõen 

de Castela e León, para quedar convencidos disto61
, xa que traducen un estilo marcado dun 

evidente exotismo. Isto é o que distingue estas efixies illadas da secuencia coherente que 

se observa na iconografia xacobea galega. 

O feito de que esta serie florecera cunha diferenza cronolóxica pon de manifesto que 

a súa aparición é froito dunha asimilación. Non vemos nada semellante en Asturias ou 

Castela, nin sequera na próxima diocese de Astorga. As imaxes máis antigas rexistradas nos 
confins de León amosan con claridade a adopción dunha vestimenta específica. Nos séculos 

XIV e XV, Santiago aparece vestido cunha longa túnica, cinguida á altura da cintura, men

tres que o manto, suxeito por riba do peito, cae sobre os ombros en dúas metades, creando 

un triángulo-impecable62
• Non obstante, este hábito é idéntico ao que se observa no Tineo 

asturiano, limítrofe coa provinda de Lugo63
. Se levamos a nosa aliada aínda máis lonxe, cara 

a Navarra, Aragón ou Cataluõa, é evidente que buscaríamos paralelismos en van. Aínda que 
o modelo "á francesa" conseguiu traspasar os Pirineos, hai que dicir que se recibiu e inter

pretou dun xeito moi diferente na Península64
• En Cataluõa, cando aparece, a chambra cae 

nunha soa peza ata os pés do Apóstolo, e en ningún caso deixa ver a saia subxacente65
. 

Granito e acibeche: dous materiais, dúas historias 

Xerrnes de renovación a finais do século XV 

Aínda resta por aclarar un misterio. Finalizando o século XV, un novo material irrompe en 

Galicia e, como consecuencia, aparecen figuras dun tipo inédito; podémonos decatar disto ao 
estudarmos a efixie de Santiago, que destaca nos altorrelevos que dominan no tímpano da 

fachada norte da catedral de Ourense. Este conxunto esculpido, onde o Apóstolo aparece 
entre María Madalena e san Pedro, foi concibido entre 1479 e 1482, logo das destrucións cau

sadas polo asedio que esta catedral tiva que sufrir en datas achegadas ao Nadai de 14 71 66
• No 

pórtico do Colexio de San Xerome (Santiago de Compostela), a imaxe do Apóstolo presenta 
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unha indumentaria non moí diferente da que lace en Ourense67
; co antebrazo esquerdo, 

Santiago o Maior sostén o faldrón do seu abrigo, que cae verticalmente. A escultura tende 

a restablecer a monumentalidade dos pregamentos do vestido, como xa se albiscaba na 
admirable escultura da torre do Relaxo. Santiago asume de xeito maxistral a vestimenta, 

constituída pala superposición da túnica e a cota, complementada coa delicada caída das 

mangas68
• O tecido coque está realizado ten a consistencia dun vestido de la ruda69

• 

Esta aparición rápida e consecutiva, por mor do cesamento progresivo das guerras inter

nas e os intentos de pacificación en Galicia, emprendidos polos Reis Católicos a partir de 1480, 

é en realidade moí normal. O que si sorprende, en cambio, é que a serie de imaxes que vimos 
de amosar e que encheron a paisaxe artística galega de finais do século XV e princípios do XVI, 

non tefian atopado, ao parecer, ningún eco na produción dos acibeches composteláns. En efec

to, existe un corte entre o modelo cicelado sobre a pequena cuncha do xrv, conservada no 
Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid'°, e a ampla produción que se desenvolve duran

te os séculos XV e XVI. Neste período recórrese a modelos e referentes distintos. Déixanse com

pletamente de lado as túnicas e as cotas. Santiago volve a representarse coa túnica e o abrigo 

apostólicos, mais, finalmente, adapta unha peza de vestir que lle chega ata os xeonllos, consti

tuída por un vestido abotoado sobre o peito, combinado cun manto disposto sobre os seus 

ombreiras. Non é imposible que estas dúas caras lle tefian sido outorgadas a Santiago de manei

ra concomitante, polo menos en parte. A proba máis evidente é que en todos os casos o zurrón 

aparece suxeito pala súa correa ao gancho do bordón71
• O mesmo acontece co libra pechado, 

sostido pala man do santo, o que parece ser un indicio de antigüidade. En efecto, a maior parte 

das veces o libra está aberto, sexa cal sexa o tipo de indumentaria elixida72
• 

Unha incompatibilidade de caracteres 

O feito é que, na serie dos relevos xa examinados, o Apóstolo leva sempre o zurrón en 

bandoleira, a diferenza dos acibeches. Ademais, a estilización do pera peregrinalis muda 

completamente se está cicelado en acibeche ou labrado en granito. No primeiro caso é 

redonda e barriguda, e no segundo adquire un excesivo perfil trapezoidal. Non só o siste

ma de peche difire completamente, senón que, nas figurifias de acibeche, a costura do 

peta está adornada con guedellas, en principio tres, que se reducen cedo a dúas, e a súa 

función, nunca entendida, responde a fins puramente decorativos. 

Outras singularidades do repertorio adaptado polos artesáns do acibeche son o cinto 

que, á altura do talle, cingue o vestido do peregrino e a cantimplora que subrepticiamente 

adapta a forma de cabaza, adoito situada á esquerda do Apóstolo, baixo o libra. Este deta

lle non é irrelevante, xa que a cabaza aparece no altorrelevo adquirido polo Museo das 

Peregrinacións73
; é a proba de que algunhas destas obras tefien un significativo aire de con

temporaneidade. De feito, a presenza da cabaza non podería ser anterior aos últimos anos 

do século XV e, a partir do XVI imponse universalmente na iconografia xacobea74
• Canto ao 

rasaria, si aparece de xeito esporádico en pezas como o baldaquino de San Tomé de 
Serantes; pero, como xa se dixo antes, o seu uso xeneralízase no acibeche. O libra, normal

mente, atópase aberto nas figurifias de acibeche de princípios do século XVI, aínda que a 

efixie tallada no extremo do púlpito de Padrón está presentada de igual xeito75
• Existen pois 

puntos de encontro, que logo non se repiten, xa que parecen ignorarse mutuamente os 

mestres que labran a pedra e os artesáns do acibeche. 



O tipo de sombreiro empregado tampouco é o mesmo. Mentres que os acibecheiros 
representan o sombreiro cunha ala que adoita estar aplanada, nos relevos de granito ten 
maior protagonismo. Se o Santiago da lápida de Noia xa amosa un -sombreiro cun toucado 
estrafiamente alombado, as súas últimas consecuencias parecen atoparse no baldaquino de 
Serantes e mais na estela do Museo das Peregrinacións; en ambos os exemplos a ala frontal 
adquire proporcións asombrosas. Non obstante, para ser xustos, cómpre recofiecer que a esta

tua-columna de Viana do Castelo, así como o pequeno apóstolo de Fisterra tamén presentan 
un bordo aplanado. En calquera caso, sexan cales sexan as razóns destas coincidencias, pro
vocadas polo ambiente artístico da época, o paradoxo que suscita a existencia de dúas series 
de imaxes elaboradas, aparentemente, sen contacto mutuo, non deixa de ser unha intriga. 

Orixes e orixinalidade dos modelos difundidos polos artesáns do acibeche 
Unha vez que se constatou a simultaneidade dunha parte destas obras, cabe a pregunta de 
cal destas dúas vertentes representa o tipo iconográfico máis autenticamente galego. Por 

tradición, a arte en acibeche considérase unha especialidade compostelá76
, pero a cidade 

do Apóstolo c'.,tivo algún monopolio nesta industria? i,Non exercia máis ben unha superiori
dade no ámbito da comercialización? Desde que se sabe qúe a cruz procesional da catedral 
de Ourense, entregada no ano 1497, se realizou nun taller de León, a cuestión merece ser 
debatida77

• En 1488, os acibecheiros da Coruiía afirmaban que o devandito oficio se practi
caba desde había moita tempo na súa cidade e tamén en Asturias, onde se atopaban os 
principais xacementos de materia prima; esta era, directamente, cortada e pulida in situ, e 
máis tarde a produción era enviada por lotes a Compostela, onde se vendía moi ben7ª. 

Isto podería explicar que o modelo, bastante innovador, de Santiago peregrino co seu 
manto non ofreza ningún traza que sexa especificamente galego, non máis, incluso, que o 
do Apóstolo da túnica e o abrigo drapeado. É como se estas custosas pezas, destinadas aos 
peregrinos ricos vidas de todo o orbe cristián, se tivesen adaptado por adiantado ao eclecti
cismo da clientela. Por mor disto, poden buscarse nesta produción artesanal algunhas 
influencias exteriores, sabendo que os dous tipos adaptados, de forma simultánea, semellan 

ter xurdido repentinamente, sen que se atopen neles antecedentes, polo menos en Galicia79
• 

En calquera caso, sería imprudente pensar que o manto que Santiago loce no mode
lo de peregrino adaptado polos acibecheiros deriva dos volantes simétricos da túnica, xa que 
aparece claramente abotoado e suxeito no peito. Do mesmo modo, non saberiamas, sen 
cometer un anacronismo, se se poderían comparar as mangas pendentes da túnica e as do 
manto, coas coiíecidas "mantelete"ªº ou "esclavina" que se xeneralizan a partir do século 
XVII, aínda que algunhas destas figurifias, durante o XVI, foran cofiecidas como "de mandi
letes". En efecto, na imaxinería, a aparición deste colo de coiro estivo precedida, ao longo 
do XVI, polo emprego dun abrigo con colo acampanado, que cubría dabondo os ombreiras 

e era coiíecido como a "peregrina"ª'. 
Por outra banda, o zurrón pendurado do bordón é, durante o século XIV, un motivo 

habitual nos tecidos litúrxicos ingleses. Amósase tamén, na mesma época, sobre unha 
vidreira da abadía de Saint-Ouen en Ruán, e o propio Cotentin posúe toda unha serie de 
imaxes, algunhas esplêndidas, que presentan esta característicaª2

• Permitirémonos, por fin, 
sinalar que o traxe do Apóstolo, coa toga exaltada polo acibeche, é idêntico ao que presen
ta unha célebre insignia de estafio descuberta en París, no Sena, e conservada no museo de 
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Cluny, esta peza única posúe curiosamente un pequeno acibeche cun traballo moi similar83
. 

Isto semella probar a hipótese dunha orixe non especificamente galega dos modelos adap
tados en acibeche. É o caso da representación do Apóstolo acompaflado de dous orantes ao 
pé da cruz que hai no cruceiro compostelán "do home santo"; este monumento simbólico 
non é debedor, na súa iconografia, das figuriflas de acibeche que tratan este tema84

• 

No limiar do Renacemento 
Non obstante, aínda que non sexa descartable algunha influencia flamenga, non parece 
necesario andar á procura de influencias en Gran Bretafla, berce desta iconografia, xa que, 
sobre os alabastros ingleses, o zurrón nunca está pendurado do bordón85

• En cambio, en 
Asturias florece, no século XV, unha estatuaria que amosa o Apóstolo vestido cunha túnica 
cinguida con cinto, asociada ao abrigo disposto sobre .os ombreiros86

. En calquera caso, a 
versión monumental da imaxe destinada para ser difundida grazas ás figuriflas de a:cibeche 
chamadas "de pernas"87 aparece repentinamente en Galicia contra 1516-1520, no retablo 
maior da catedral de Ourense, obra de Cornielles de Holandaªª. 

Na imaxe de Santiago, de 70 cm de altura, o Apóstolo vai calzado; as folias do seu 
libra, aberto de par en par, amosan as sendas que se han andar unha vez que se asume o 
hábito apostólico; ademais, non esquecen a "esclavina" cun amplo colo, a cabaza, o rasaria 
e o zurrón; aínda que a correa deste non aparece amarrada ao bordón, a analoxía desta 
figura cos acibeches chamados "de pernas" é evidente89

. 

A imaxe de Ourense é algo anterior á que aparece no retablo de mármore da capela 
do Salvador; presenta o maior dos filias do Zebedeo ataviado cunha curta túnica á maneira 
das figuriflas "de pernas"90

• Finalmente, durante os mesmos anos, en Compostela, a icono
grafia de Santiago entra con determinación na súa fase propiamente renacentista, tanto na 
portada do Hospital Real, edificada baixo o impulso dos Reis Católicos, coma no interior do 
cruceiro sur da catedral, na portada da sancristía91

• É alí, na penumbra do santuario xacobeo, 

onde se manifesta esta vestimenta característica dos escultores galegos, coa tunica e a cota, 
combinadas cun manto que presenta un amplo colo. A execución do primeiro conxunto sitú
ase entre 1518 e 1522, mentres que o segundo~ anterior a 1537. Coa irrupción destas ima
xes de fisionomía expresiva comeza unha nova fase na iconografia de Santiago. 

Retorno a Bretaíia 

Castelao, lUil visionaria? 
É, sen dúbida, pouco probable que atopemos no macizo armoricano algunha solución ás 
complexidades que presenta a evolución da imaxe de Santiago na Galicia dos séculos XIV 
e XV, tal e como vén de ser bosquexado a grandes trazas; hai, non obstante, algúns parale

lismos que poderían resultar esclarecedores. 
Os valiosos cadernos de notas de Castelao conteflen os debuxas que seguirán a ser 

as "lembranzas sempre garimosas" da súa "pelerinaxe por Bretafla" e, ademais, el mesmo 

os comentou en dous pequenos artigos entregados á revista Nós, cun intervalo dun ano, de 

1929 a 1930, con motivo da conmemoración do dia de Santiago, o 25 de xullo92
. A súa intui

ción de artista permítelle ir ao gran, pero, por outra banda, prégalles aos seus lectores que 



estean atentos: "Ollade os dibuxos adxuntos e a vosa 
sensibilidade galega recoíi.ecerá n'eles a enxebre 
representación do noso apóstolo" que, segundo a súa 
opinión, a miúdo recibiu en Bretaíi.a o estraíi.o alcume 
de "Sant Jakes en Turkez". Castelao sinala nestes arti
gos que seleccionou nos seus debuxos os que lle pare
cen "mais xenuinamente bretóns". 

Logo de declarar que en Bretaíi.a Santiago é "o 
símbolo do gran camiíi.ante", detense nalgunhas ima
xes que chamaron a súa atención máis ca outras. A 
estraíi.a silueta que percibiu a carón da cruz dun dos 
dous ladróns no calvario de Tronoen, en Saint Jean de 
Ttolimon, en Cornualles (Finistére), semella terlle cau
sado o impacto inicial93

• De feito, este monumento eri
xido coa súa capela no medio dunha !anda desolada, 
co océano como único horizonte, deixoulle unha fonda 
pegada94

• Pouco importa que este enigmático figuran
te non sexa o Apóstolo, posto que, a seguir, evoca a 
celebre fonte de Santiago, en Ttéméven (Côtes 
d'Armor): "Fonte milagreira, gótica, onde o noso 
Apóstolo aparece sentado ô xeito do Portico da 
Groria". A audacia do achegamento é, polo menos, sor
prendente, pero e! porfia: "Puden velo unha vez senta
do ô xeito compostelán, na forite miragreira de 
Ttemeven". Sen embargo Castelao acepta que esta 

representación non posúe a solemnidade necesaria en 
tales circunstancias: "Figura Sant'Iago, o noso, sentado 
coma un rey, ainda que sen a maxestade con que os 
nosos ollos están afeitos á comtemplalo na basílica de 
Compostela" . Ttátase ademais, segundo o seu propio 
testemuíi.o, da única representación deste tipo que 
teíi.a visto en Bretaíi.a95

. 

Avatares bretóns da maxestade galega do Apóstolo 

Logramos entender mellor a impresión de Castelao ao 
comprobarmos que este rei leva, a modo de coroa, un 
pesado sombreiro de granito con incrustacións de 
cunchas, baixo do cal parece inclinarse o seu rostro 
meditativo como consecuencia do peso. Pode ser que 
o artista non tivera visitado a igrexa dedicada a 
Santiago, quen se ergue diante da fonte, talvez por
que estivera pechada. Sería unha mágoa, sobre todo 

porque podería descubrir a unha altura axeitada, 
dominando nun nicho do retablo, unha imaxe do 
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Apóstolo sedente, recamado de ouro, coa cabeza ben recta e sinalando co dedo o pergami
fJ.o no que figura escrito o seu nome96

. É imposible saber cal podería ter sido a súa reacción 
ante este traza eminentemente galego. 

Do mesmo xeito que Emile Mâle, abraiado ao ver a efixie sentada do Apóstolo en 
Notre-Dame de Verneuil, en Normandía97

, Castelao experimentou un perturbador encontro 
que foi corroborado dabondo desde entón. Basta con evocar aqui a admirable vidreira, colo
cada en 1402, da ventá oriental da capela de Santiago de Saint-Léon-en-Merléac, na que o 
Apóstolo acolle os seus peregrinos sentado na porta do seu santuario, coa cabeza descuber
ta e a man dereita apoiada no bastón pastoral en forma de tau, mentres que coa esquerda 
desenvolve o filacterio98

• Non, Castelao non o soõou ainda que parece non ter reparado, 
nese momento, en que a estatua da fonte de Tréméven, malia estar cuberta de liques, era 
a obra dun virtuoso. Toda a serie da iconografia bretoa. de Santiago proba que existe máis 
ca unha simple coincidencia entre estas imaxes sentadas do Apóstolo e a maxestade do 
santo venerada en Compostela. San como a transposición na pedra ou a madeira das pere
grinacións vividas. Independentemente do estilo ao que pertenzan, levan nelas unha espe
cie de reflexo do santuario de Galicia99

• 

O Santiago de Morlaix, unha obra excepcional 
Castelao, entregado aos seus sentimentos, non se molesta en coõecer a súa cronoloxía ou 
tipoloxía, pero vese obrigado a admitir que en BretafJ.a, as máis das veces, "o tipo de 
Sant'Iago resulta unha mestura do apóstolo viaxeiro e do mais antigo que leva o libra dos 
Evanxeos". En definitiva, percibiu que o impulso do camiõante era inmediatamente compen
sado pala presenza interior deste libra que o Apóstolo leva coma un tesouro. Dito doutro 
modo, por moita que a imaxe de Santiago se difunda polo mundo, tome un ou outro traza da 
súa vestimenta de modas pasaxeiras, sempre está inspirada pala referencia absoluta e 
intemporal que o une a Cristo resucitado. Se Castelao se deixou sorprender pala orgullosa 
aparencia dalgunhas esculturas rústicas como as de Landévennec ou Roscoff, que non son 
anteriores ao século XVI, a súa aliada foi atraída tamén por unha escultura de gran valor, e 
aí, unha vez máis, o seu instinto de artista non o enganou. Ao penetrar na antiga igrexa do 
convento des Jacobins de Morlaix quedou extasiado ante a estatua de 1,87 metros de altu
ra, que este lugar, convertido en museo, herdou da capela do castelo, que, de certo, existiu 
antes da casa grande actual de Créac'h Guizien en Plougoulm (Finistére)10º. Témoslle que dar 
a palabra: "Antre todol-os tipos de San'Iago que aparecen na península armoricana, mellor 

que calisquera obra da estatuaria bretona, é o que figura no Museu de Morlaix. Esta obra de 
arte non debe ser esquecida endexamais ô tratar da iconografia xacobea [ ... ]. Cando avistei, 
este Sant'Iago viaxeiro bateume o corazón, coma diante d'unha gran obra de arte. Outo, 
rexo, pensatible, vai camiõando pai-o chán do Museu, e xuraría que por debaixo das suas 
roupas de pedra, alentan forte os folgas do peito. Non pode darse unha obra mais punxente 
e real do pelengrín de Compostela, do pelengrín das cunchas e bordón" 101

• 

Castelao experimentou a sensación de estar fronte dunha representación chea de ver
dade e vida. Con todo, existe unha gran diferenza na comparación do dinamismo das imaxes 
de Roscoff ou Landévennec que bosquexou. En Morlaix, o santo manifesta a máis absoluta 
inmobilidade; o Apóstolo, parado ao pé do camiõo, parece atoparse desconcertado; ten pecha

do o libra que nutre a súa meditación, sosteno recto, recostado contra a cuberta, co canto 



orientado cara ao espectador; talvez estea a cavilar na 
Paixón de Cristo e tena o presentirnento da súa propia fin. 

"Se o grande trigo non morre, quédase só", reza o evan
xeo de san Xoán 102

• Seguramente é esta inmensa soidade 
do Apóstolo fronte ao seu destino o que marcou a Castela o, 
ainda que el mesmo non o soubera nese momento. 

Traxectoria bretoa da túnica e a charnbra 
Pero, de permitírmonos emerxer desde as profundida
des do pensamento que anima esta obra ata a superfi
cie da tea que o viste e lle dá corpo, decatámonos de 
que o traxe que leva o santo peregrino está conforma
do só pola túnica e a chambra. Atopámonos, daquela, 
ante o modelo perfecto, o máximo exponente deste tipo 
iconográfico, o equivalente para Bretana da estatua

columna de Viana do Castelo. O bordón que o Apóstolo 
aperta contra el, coa súa man esquerda, pérdese entre 
os amplos pregamentos das mangas caídas, que adqui
ren aquí un estrano aspecto . .'.,Como non estar desorien
tado, en resumo, polo carácter estrano e démodé que 
lle confire á figura de Santiago esta moda abolida? 

O sorprendente é que esta vestimenta se pare
ce, en todos os seus detalles, á que loce a imaxe seden
te da fonte de Tréméven. O seu autor traballouna cun 
acerto raras veces visto103

• Nesta obra, o bordón tamén 
se perde entre os pregamentos abundantes das man
gas, e a chambra debuxa, sobre a túnica, unha verda
deira grilanda de festóns. É máis, estas dúas efixies 
foron talladas no mesmo material, a pedra escura de 
Kersanton, que é branda cando se extrae e se vai endu
recendo progresivamente co contacto do aire 104

, o que 
explica a exactitude da expresión e a fineza do detalle 
que as caracterizan. Podemos apreciar, deste xeito, o 

cordoncino e o cinto, adornados con cunchas, que pare
cen esmiuzar as etapas do seu percorrido, estrelado 
sobre o peito do Apóstolo. Sen dúbida, tales obras mes
tras saen do mesmo obradoiro; sábese que o taller de 
Kersanton experimentou entre 1420 e 1430 un gran 
florecemento na decoración do santuario de Notre
Dame du Folgoêt (Finistérej, onde reproduce a elegan
cia cultivada na corte dos reis de Valois 105

• Aí, precisa
mente, podemos apreciar a fonte na que están inspira
das as estatuas de Morlaix e Tréméven, ás que se lles 

agrega, ao mesmo tempo, ese toque de preciosismo1º6
. 
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Este tipo de imaxe acadou posteriormente en Bretafí.a un gran prestixio, grazas á 

multiplicación, nos séculos XV e XVI, dos pórticos de igrexa ornados co Colexio Apostólico 

ao completo, encargado de proclamar, por quendas, un versículo do Credo107. Durante 

dous séculos, estas grandes estatuas conservaron, sen cambio ningún, dous trazas que as 

relacionan: por unha banda, o porte da túnica e a chambra, combinado cos atributos, 

agora clásicos, que son o libra, o zurrón e o bordón, así como o sombreiro e esas cunchas 

dispostas na correa que cingue o peito; este motivo tiva a súa orixe, probablemente, en 

Chartes, tal e como mencionamos anteriormente 108
• Pero, de modo simultáneo a estas 

obras de talleres importantes nas que se descifra a profesión de fe de Santiago, Qui con

ceptus est de Spiritu Sancto natus ex Maria Virgini, florece unha arte sen pretensións, ins

pirada libremente nelas . 

Considerando ben as cousas, e a diferenza dos pórticos nos cales a presenza de 

Santiago se fai obrigatoria polo feito da súa dignidade apostólica, esta arte é, esencialmen

te, o froito da devoción manifestada pala peregrinación xacobea. Mesmo en Tréméven, é 

sorprendente descubrir unha agradable interpretación rústica, tallada en madeira, destes 

modelos, calidamente policromados, cheos de frescura e inxenuidade. Por todas as partes, 

en Bretafí.a, se descobre unha categoría de relevos en granito que constitúen o resultado 

exacto da serie iniciada en Galicia no mesmo período, aínda que sería inútil procurar nela 

unha estilización idéntica. Os escultores bretóns foron indiferentes ao partido que terían 

podido sacar das mangas soltas da chambra. Abonda con observar a estatua conservada no 

Museo Departamental de Quimper, Bretafí.a, para facerse unha idea sobre este punto 109
• 

Mais, de agora en diante, imponse unha verificación. Só en Galicia e en Bretafí.a podemos 

entender, plenamente, unha complicidade e unha familiaridade que testemufí.an unha 

apropiación máis ben singular da imaxe do Apóstolo . 

O exhaustivo e recente estudo do sector da próxima Normandía, o Cotentin, revela, 

pala contra, como os escultores desta rexión se amosan fieis a un estilo 11º. Limítanse a 

recrear as obras con ínfimas variacións, e reproducen a escala monumental os mesmos 

modelos, os que tamén recibiu Bretafí.a. Aí, non obstante, toda fantasía queda excluída. 

Non hai dúbida de que, de tela cofí.ecido, unha· arte desta índole tería desorientado fonda

mente a Castelao. De certo que tería apreciado o exotismo e a seriedade que desprenden 

estas pezas, pero non tería atopado esta afinidade consoladora coa súa querida Galicia, que 

Bretafí.a e este amigo Finistére souberon prodigarlle 111
• 

Analoxías inquietantes. As imaxes de Moustoir-Remungol e de Santa Noyale de Bézo 

Se tentamos mirar cara atrás para buscar e saber cal puido ser o ambiente iconográfico de 

Santiago de Bretafí.a no século XIV, cando os grandes modelos chegados de Ile-de France e 

Normandía comezaron a penetrar, hai que recofí.ecer que son poucos os exemplos que per

miten darse unha idea do estado da cuestión. Quixeramos, non obstante, destacar dúas ima

xes excepcionais, que, do mesmo xeito que a estela do castelo de San Antón e a escultura 

decapitada de Betanzos, están hoxe reducidas ao estado de vestixios arqueolóxicos. Estas 

dúas obras atópanse en Morbihan; unha está presente na parte baixa dunha igrexa en 

Moustoir-Rémungol, preto do estanque dunha fonte sagrada, a carón da cal parece facer 

garda; e a outra foi colocada na entrada do presbiterio da capela de Santa Noyale ou, máis 

exactamente, Santa Nolwenn, en Bézo en Bignan, onde probablemente estivo sempre. 
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A primeira é unha estatua completa de 1,20 metros de altura, mentres que a 
segunda peza é un altorrelevo, recortado baixo un dosei, que mide, aproximadamente, 

1,41 metros. O que sorprende deste relevo é que o Apóstolo aparece con sombreiro e 
encapuchado, de tal forma que fai pensar na imaxe recortada sobre a estela da 

Corufia 112
• Se examinamos agora a peza de Santa Noyale de Bézo, que conserva, como a 

anterior, algúns restos de policromía, o rostro do santo aparece enmarcado por unha 

especie de dosei; este marco arquitectónico e moi semellante ao do Santiago do relevo 

do castelo de San Antón da Corufia -composto por un sinxelo arco conopial sobre colum
nifias- de forma que o exemplo bretón tamén presenta dúas cunchas de vieira nas enxoi

tas do arco, como no caso corufiés. Estas semellanzas parecen fortuitas; cómpre ter en 

conta que o pequeno óculo que coroa o relevo de San Antón e, sobre todo, a decoración 

de vieiras son bastante frecuentes no norte de Galicia, mentres que, á inversa, a econo

mía do altorrelevo da capela de Santa Noyale semella non ter equivalente en Bretafia. 
Outra diferenza reside na vestimenta, xa que en Moustoir o Apóstolo leva unha longa 

túnica, mentres que a chambra só se amosa en Santa Noyale. 

Conclusións 

As representacións de Santiago que poderían ter algún parecido próximo ou afastado 

coas figurifias de acibeche son practicamente inexistentes no ambiente artístico bretón. 

Thmpouco se viu que os alabastros ingleses coa efixie do Apóstolo exerceran algún tipo 

de influencia na iconografia de Santiago enterras armóricas. Pala contra, recorrerá ves

timenta que descobre a xustaposición da túnica e a chambra é relativamente frecuente. 

O caso é que durante os séculos XIV e XV, este hábito sitúase por diante da longa túni-

. ca, tecida nunha soa peza, e do elegante conxunto constituído pala túnica e o manto 
apostólico. Ao contrario do que acontece en Normandia e en Contentin, esta singular 

indumentaria combínase só en raras ocasiones cunha carapucha. Con todo, podemos 

apostar que esta imaxinería ten as mesmas fontes que en Galicia. O hábito regulamen

taria adaptado polo Apóstolo nestas rexións extremas, nos séculos XIV e XV, non é cla

ramente de orixe autóctona. Non obstante, os dous finis terrae integraron esta moda na 

vestimenta aplicada a Santiago. Ao contrario que Contentin, os mestres bretóns, o 

mesmo que os galegos, descoidaron a reprodución do detalle dos dorsos da chambra, xa 

que o consideraban un luxo inútil 113
• 

En ambos os casos, é posible situar e medir o impacto dos modelos que serviron de 

nexo ou fonte común neste proceso de aculturación. Trátase, por unha banda, de pezas de 

ourivería relixiosa de carácter devoto, ofrecidas á basílica do Apóstolo por importantes 

peregrinos provenientes do reino de Lis e, por outra, dun estatuario de gran calidade, cuxa 

eclosión foi favorecida palas obras ducais . Isto non quere dicir, non obstante, que a Galicia 

do século XV ignorara toda expresión artística capaz de achegar algunha novidade no con

certo do gótico internacional. Podemos contemplar, polo menos, un reflexo fuxitivo destes 

tesouros desaparecidos na magnífica figura de mármore do Apóstolo, proveniente da 

decoración da capela funeraria edificada na catedral de Santiago polo arcebispo don Lope 

de Mendoza (1400-1445) 114
• 
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Por último, é evidente que non só se ve florecer en Bretafía, como un eco da visita do 

santuario do Apóstolo, unha serie de estatuas que representan a Santiago sedente, efixies 

que reúnen algúns dos caracteres distintivos das maxestades galegas, como a cabeza núa, o 
filacterio dereito e o bastón pastoral en forma de tau. Mellor aínda, parece ser que podemos 

albiscar, tanto en Galicia como en Bretafía, unha mesma resistencia a admitir o uso do som

breiro neste tipo de imaxe solemne. O caso da figura da fonte de Santiago en 'Itéméven, é, 
en efecto, excepcional, xa que esta escultura nos leva directamente ao modelo das maxesta

des de Ile-de-France que ostentan, desde o principio, o gran sombreiro campaniforme115
• 

Contrariamente ao que ás veces se di, Galicia elaborou e cultivou de maneira cons
ciente, ao longo dos séculos XIV e XV, unha iconografia do seu santo patrón; e, por suposto, 

isto desminte a suposta "atonía" denunciada por algún autor116
• É máis, cabería preguntarse 

se esta visión non ten algún tipo de relación cos graves conflitos sociais que axitaron a 

Galicia baixomedieval. Non obstante, cómpre rexeitar a idea -aínda que tentadora- dunha 
nova iconografia xacobea que puidese romper cos símbolos da autoridade arcebispal. Non 

só o brasón dos Fonseca timbra o ambón de Padrón, onde aparece a imaxe do Apóstolo 

peregrino117
, senón que a moí similar evolución de Bretafía, nun contexto distinto, impíde

nos aventuramos a seguir esta arriscada pista. 

Sexan cales sexan as calidades e defectos da arte que axudou a expresala, esta 

visión presenta un dobre interese. Non só está inscrita nunha corrente internacional que 

cofíeceu un notable florecemento, desde a ile-de-France ata Bretafía, pasando por 
Normandia, senón que, ademais, souba forxarse no territorio galego unha identidade pro

pia 11ª. A iso engádeselle o feito de que Bretafla é, indiscutiblemente, a única rexión de 

Europa que se presta a un paralelismo con Galicia, xa que só ela ofrece puntos de compa

ración e de contacto co máis específico que tivo daquela a terra de Santiago, a tradición das 

súas maxestades e a adopción do hábito de peregrino composto pola túnica e a chambra. 



NOTAS 

1 Cfr RouDJER, J., Santiago en Bretafia. Culto y Patrimonio, Ediciones Label LN, 

Ploudalmézeau, 2005. Os cinco departamentos da rexión de Bretai\a son 
as Cõtes-d'Armor (Saint-Brieuc), o Finistêre (Brest), Ille-et-Vilaine 

(Rennes), Loira-Atlântica (Nantes, capital histórica do Ducado) e o 
Morbihan (Vannes). 

2 Segundo confesa o seu autor, "destinado a ser una base de datos para uso 
interno", este inventario foi transformado nun "libro bonito" por parte do 

ed itor. Non podemos queixamos. De feito, ese traballo valioso foi levado a 

cabo por Jean Roudier no marco das actividades da Sociedade Bretoa de 
Ámigos de Santiago, que indicou con frechas ao longo de Armor tres 
camiiios principais que conclúen en Redon; cfr. JACOMET, H., "2003: La 

Bretagne à l'heure des chemins de Saint-Jacques", en Compostelle, 

Cahiers d'Études, de Rei:herche et d'Histoire Compostellanes, Nouvelle 

Série, 6 (2003), p. g3-115. 
3 De feito, se nos limitamos aos vestixios da iconografia medieval de Santiago 

-séculos XJV e XV-, eliminando todo o resto e sen termos en conta 
vocábulos de igrexas e outros trazos de culto, vemos inmediatamente 
aparecer enormes diferenzas. Nos 5 departamentos bretóns, e 

limitándonos unicamente ás imaxes que amosan o Apóstolo vestido con 
saia e chambra ou cunha túnica longa unida, sen termos en conta o 

estatuario dos soportais, temos estas cifras: Ille-et-Vilaine, unha; Loira

Atlántico, tres; Morbihan, doce; Finistére, trece; e Cõtes d'Armor, dezasete. 

4 Cfr. JACOMET, H., "L'apõtre au manteau constellé de coquilles. Jconographie 

de saint Jacques à la cathédrale de Chartres", en Monde médiéval et 

société chartraine, Actas do coloquio, Chartres, 8-10 de setembro de 

1994, Paris, Picard, 1997, p. 165-236; e MERLET, L., Une colonie de 

Bretons à Chartres, Vannes, 1892, p. 1-1 7. 
5 Cfr. FERREIRA PRIEGUE, E., "Bretons et Galiciens: une rencontre à la fin du 

Moyen Age", en 1491: La Bretagne terre d'Europe, Coloquio 
internacional de Brest, 2-4 de outubro de 1991, Brest-Quimper, 1992, 

p. 67-79. 

6 Un ano despois desta expedición, o 15 de maio de 1930, aparece RODRIGUEZ 

CASTELAO, A., As Cruces de Pedra na Bretafia, Seminario de Estudios 
Galegos, Santiago de Compostela, 1930, que sala da imprenta Antúi\ez 

de Pontevedra. Verbo desa viaxe, véxase VALLE PÉREZ, X.C., 
"Introducción", en Gaste/ao en Bretafia, Catálogo da exposición, 

Museo de Pontevedra, 2004, p. 11-25. 

7 As pasaxes citadas aqui son tomadas dun artigo que Castelao publicou xusto 
despois do seu regreso a Galicia no n. 0 67 da revista Nós, Boletín 

mensual da cultura Galega, Ano XI, Ourense, 25 de xullo do 1929. Para 
as peregrinacións bretoas, véxase CASSARD, J.C., "Le 1\-o-Breiz médiéval, 

un mirage historiographique", en Hauts lieux du sacré en Bretagne, 

Brest, 1997, p. 93-119; e o relato contemporâneo de CASTEL, Y.P., Le chant 

du Tro-Breiz, Nouvelles éditions du Finistére, 1995. 

8 Cfr. S1CART GIMÉNEZ, A., "L'apõtre Saint Jacques", en Santiago de Compostela. 

1000 Ans de Pelerinage Européen, Europalia, Gand, 1985, p. 357; VALLE 

PÉREZ, X.C., "Saint Jacques Assis", en Santiago de Compostela. 1000 ... , 

op. cit., p. 357-358; O Pón11co da Gloria e o seu Tempo, Santiago de 
Compostela, 1988, p. 136; BoNET CoRREA, A., "Galicia barroca", en Galicia 

no tempo, Santiago de Compostela, 1991, p. 199; e Frn.GAH DE LA CALLE, 

M.C .. "O retábulo barroco galego", en Galiciano tempo, op. cit., p. 205; 
PLôTZ, R., "EI apóstol Santiago el Mayor en la tradición oral y escrita", en 

Santiago Camino de Europa, Santiago de Compostela., 1993, p. 343; e 

MoRALEJO ÁLVAHEZ, S., "Santiago sedente", en Santiago Camino ... , op. cit., 

p. 513; BAHRAL R!VADULLA, M.D., "Santiago y la peregrinación en la escultura 

medieval corui\esa", Compostellanum, vol. XLI, 3-4 (1996), p. 299; GoNzALEZ 

Mu.LAN, A.J., "Santiago sedente", en Santiago. A esperanza, Xelmírez, 

Santiago de Compostela, 1999, p. 341; CHAO CASTRO, D., "Santiago en 

maxestade", en Santiago. A esperanza. Fonseca, p. 231; VILA MARTINEZ, M., 
"Santiago sedente", en Santiago o Maior e a Lenda Dourada, Santiago de 

Compostela, 1999, p. 57; JACOMET, H., "Santiago sedente y coronado", 
en Luces de peregrinación, Santiago de Compostela, 2004, p. 438; NoDAR 

FERNANDEZ, V., "Santiago de Noia", en Até o Confin do Mundo, Vigo, 2004, 

p. 183. Estas notas atinxen ás estatuas de Pontevedra (125 cm, ca. 1330-
1340), Ribadavia (Ourense, 109 cm, ca. 1340), Noia (A Coruna, ca. 1340), 

A Pobra do Caraminal (A Coruna, 125 cm, ca. 1360), Pontedeume (A 
Coruna, 158 cm, ca. 1380.), Gustei (Ourense, 120 cm, ca. 1400), A Coruna 

(174 cm, ca. 1420 ?), é dicir, 7 maxestades ás cales cómpre agregarlle a da 
capela de Santiaguino do Monte, en Padrón (ca. 1420 ?), e as máis tardias 

do Museo da Catedral, en Compostela (114 cm, ca. 1460 ?). de Sigrás 
(A Coruna, 122 cm, ca. 1480-1500 ?) e de Laxe (Paradela, Lugo, ca. 1530 ?), 

o que fai un total de once, sen contar dúas obras que pasaron a dominio 

privado e outras dúas esculturas en Betanzos. A maxestade de Monserrate, 
en Viana do Castelo (Portugal, 88 cm, ca. 1520), pertence a outro modelo 

xa que non posúe o filacterio, e o bolso está atado ao bordón, como na 
maxestade bretoa de Pont-Croix en Finistére; cfr. São Tiago nas imagens, 

Viana, 1993, n. 0 33; Rournrn, J., Santiago en Bretaiia ... , op. cit., p. 132. 
9 Na maxestade de Santiago do Burgo (Pontevedra), conservada no M.N .A.C. 

(Barcelona), e na de San Martino de Noia, rea lizadas ambas no seg undo 

cuarto do século XIV. a correa do saco cruza o peito do Apóstolo; cfr. 

FOLGAH DE LA CALLE, "O retábulo barroco ... ", op. cit., p. 205; e VILA 

MARTINEZ, M., "Santiago ... ", op. cit., p. 57; NODAR FERNANDEZ, V.R., 
"Santiago de Noia", op. cit., p. 183. Pero máis estrailo ainda é o peto do 

bornal, que se alomba a carón do santo, na efixie coroada do Museo da 

Catedral, en Compostela; cfr. MORALEJO ÁLVAREZ, S., "Estatua sedente de 
Santiago coronado", en Santiago Camino ... , op. cit., p. 343, e JACOMET, H., 

"Santiago sedente ... ", op. cit., p. 438). Na igrexa Santiago de Gustei 

(Ourense), contrariamente ao que acontece en todas as maxestades 
conecidas, o Apóstolo sostén un gran bastón coroado por unha cuncha 

cf. BONET CORREA, A., "Galicia ... ", op. cit., p. 199; e GoNzALEZ GAHCIA, M.A., 

"La iconografia dei Apóstol Santiago en Ourense", en Xornadas Xacobeas, 

Ourense, 1993, p. 224. 

10 En Sigrás, a maxestade de Santiago de madeira policromada que preside o 

altar aparece cun sombreiro, non obstante, mesmo no caso de que non 

sexa postizo, é probable que esta imaxe non sexa anterior a finais do 

século XV; cfr. CARDESO LINARES, "EI Camino de Santiago desde el Burgo 
de Faro(!)" Compostellanum, XXXVI, 3-4 (1991), p. 539 e 545. E 
interesante comparalas coa de Laxe, que data da primeira metade do 

século XVI e leva tamén un sombreiro selado cunha única cuncha; 

cfr. V AzQUEZ SANTOS, R., Arte dei Camino Francés en la Província de Lugo 

1500-1800, Santiago de Compostela, 2003, p. 82 e 93. 

11 Lese: "Esta iglesia edificou e sagrou don Frey Beringel Arcibispo de 

Santiago en veintiocho dias de ianeiro. Era 1265", é dicir, o 28 de xaneiro 
de 1327. Sábese que no transcurso dos graves acontecementos que 

enfrontaron os habitantes de Compostela co seu novo arcebispo, este 

atopa refuxio en Noia. Non é, daquela, unha casualidade que o propio 
prelado, co bastón pastoral en tau, apareza axeonllado a carón da Virxe 

no tlmpano da fachada occidenta l desta capela; cfr. SEMATA, 7-8 (1996), 

p._348, e Idem 10 (1998), p. 414. 

12 Cfr. GABORIT·CHOPIN, "Estatui lla-relicario de Santiago peregrino, donada por 

Geoffroy Coquatrix", en Santiago Camino ... , op. cit., p. 347; e JACOMET, H., 
"Estatuilla re licario de Santiago peregrino", en Luces ... , op. cit., p. 59. Ver 

tamén JACOMET, H., "Saint Jacques: une image á la fra nçaise", en Saint 

Jacques et la France, Paris, Cerf, 2003, p. 94-115. 
13 Cf. MORALEJO ÁLVAREZ, S., "La illustración dei Códice Calixtino de Salamanca 

y su contexto histórico", en Gula dei peregrino dei Calix tino de 

Salamanca, Fundación Caixa Galicia, 1993, p. 39·51 (reedición en 

Patrimonio artlstico de Galicia, t. li, Santiago de Compostela, 2004, 
p. 275-280); e Jacomet, H., "Sello de la Cofradla de Santiago de Paris", 
en Santiago Camino ... , op. cit., p. 314-315. 



14 Cfr. MORALEJO ÁLVAREZ, S., "Sello de don Berenguel de Landoria, arzobispo 

de Sa ntiago (1317-1330)", e n Santiago Camino ... , op. cit., p. 435-436. 

15 Esta curiosa imaxe corresponde a unha visión que o arcebispo tivo e n 

sol\ os; cfr. Tumba B, foi. 2 vº, e Hechos de don Berenguel, Santiago, 

1983, n. 0 62. Véxase MORALEJO ÁLVAREZ, S., "L'image de sa int Jacques à 

l'é poque de l'évêque Bé ranger de Landore ", e n Les traces du pelerinage à 

Sc.-J. de C., Strasbourg, 1992; e LórEZ ALSINA, F., "Tumbo B de la catedral 

de Sa ntiago·, e n Santiago Camino .. . , op. cic., p. 421-422. 

16 Cfr. DELCADO GóMEZ, J., E/ pétreo recabia de San Esteban de Ribas de Si/, 

Oure nse, 1999, p. 47; PLATEHO PAZ, J., "Santo Esteva de Ribas de Sil. El 

corazón de la ribe ra sagrada" e DELCADO GóMEZ, J ., "Retablo petreo de 

Sa nto Estevo de Ribas de Sil", ambos e n La Ribeira Sacra. Esencia de 

espiricualidad de Galicia, Santiago de Compostela , 2004, p. 168 e 374, 

respectivamente,. 
17 Carreira atópase no concello de Zás (A Coruf\a ). Fermln Bouza Brey di que 

"La escultura es de piedra caliza y mide poco me nos de un metro de 

a ltura"; cfr. BouzA BREY, F. , "La exposición sobre hospitales y cofradlas de 

pereg rinos de Sa ntiago e n e l casti llo de los duques de Epernon, de 

Cad illac-sur-Garonne", Compostellanum, XJll, 2 (1968), p. 357-358. 

18 Cfr. LórEZ GóMEZ, F.S., Gula General dei Museo Arqueológico e Histórico 

"Castelo de San Antón ", A Coruf\a, 1994, p. 15, e BAílílAL RlVADULLA, 

M.D ., "Sa ntiago y la pe regrinación .. .", op. cic., p. 301, fig. Vlll. A efixie só 

mido 82 cm de a ltura . 

19 Musoo das Ma rillas; cfr. EnIAS MAIITINEZ, A., "Sa ntiago peregrino", 

on Santiago Comino .. . , op. cit., p. 305 (a ltura: 69 cm, sen ca beza). 

20 O ma nto cio polo, o "pi ltcho" dos pe reg rinos ing leses -cfr. Margery Kempe

é collocido pola iconog ra íla. Apa rece a pa rtir do século XIII nas 

minia turas das Cantigas de Santa Maria, asl como no sa rcófago do bispo 

don Ma rtin Hocl rlguez na catedra l de León. O que presenta unha 

orixina lidode aqui é o corte particular desta peza de roupa que o aseme lla 

a unha chambra. 

21 Cfr. FHAGA SAM PEDRO, D., FARINA Busro, F., O Convento de San Francisco de 

Ourense, Fundación Ca ixa Galicia, 2000, p. 16, 23-24, e 46-47. 

22 Cfr. DAVJCO BONINO, G .. I Fioretti di San Francesco, Torino, Eina udi. 1983, IV, 

p. 13. 

23 Cfr. CAsrno, M., La Provincia Franciscana de Santiago: Ocho siglas de 

Historia, Santiago de Compostela, 1984, p. 13-16. A oratoria franciscana 

prove nie nte de Compostela me nciónase a partir de 1231; cfr. Idem. p. 13. 

En 1265, a provincia de Santiago contaba con 42 conventos. Esta inmensa 

circunscrición debla escindirse entres "nacións", en 1272: Campos, 

Portugal e Galicia; cfr. GARCIA Ono, J .. Francisco de Asls en la Espafia 

Medieval, Santiago, 1988, p. 239-265, e Rucourn, A., "Los franciscanos en 

e l Re ino de Castilla", VI Semana de Escudios Medieva/es, Nájera, 1 gg5, 

Logroilo, 1996, p. 68. 

24 Don Alfredo Erias Ma rtinez, ao que Jle agradezo as súas aclaracións, cre 

que esta escultura poderia te r estado s ituada, nun principio, no claustro 

deste conve nto; a peza foi atopada en 1992; cfr. Eíl!AS MAIITINEZ, A., "Un 

Sa ntiago Pe leg rln do século XIV e n Betanzos", Anuario Brigantino, 15 

(1 992), p. 208. 

25 crr. BAHRAL RlVAD ULLA, D., A Corufia en los sig las Xlll ai XV. A Coruf\a, 

1998. p. 258-262. 

26 Sobre a viaxe a Espai1a de san Domingos e as fundacións de Madrid e de 

Segovia, véxase GALMES, L., GóMEZ, V.T., Santo Domingo de Guzmán, 

Fuentes para s u conocimienco, Madrid, 1987, p. 103, 238 e 417-418; e 

V1CAlílE, M.H., Histoire de saint Dominique, t. 2, Paris, Le Cerf, 1957, 

p. 117-1 25. 

2 7 De igua l xeito, atopamos a Santiago cheo de atributos seme llantes, ainda 

q ue vestido coa esclavina e a túnica a postólicas, sobre a parte diante ira 

dun sa rcóíago que prové n da catedral de Sa ntiago; cfr. MANSO POITTO, c .. 
Arce Gótico en Galicia, t. li , A Coruf\a, 19g3, p. 719, fig . 439. Sera fln 

Moralejo teimou sobre a s ing ula r iconografia de sa n Domingos e n Ga licia, 

na cal apa rece re presentado co libro e o bastón de tau, caracte rlstico do 

predicador misioneiro; cfr. MORALEJO ÁLVAREZ, S., e n "Relieve con Sa ntiago 

entre san Francisco y santo Domingo de Guzmán" e "lmágenes de santo 

Domingo de Guzmán", en Santiago Camino .... op. cit .. p. 430-431. 

28 Fálase de oito figuras de Santiago, ainda que non todas as identificacións 

son igual de fiab les; cfr. FILCUEIRA VALVERDE, J., RAMÓN y FERNANDEZ·ÜXEA, 

J., Baldaquinos gal/egos, Catalogación arqueológica y artística dei Museo 

de Pontevedra, A Corui\a, 1987. Verbo da lista de representacións do 

Apóstolo peregrino que se dou, idem, p. 36-, debemos prestarlles especial .. 

atención a Barrantes, Pii\eira, Mourente e Serantes. As devanditas 

represe ntacións son obra, principalmente, do obradoiro coi'\ecido como 

"do a rco conopia l". 

29 O baixorrelevo de Bora, a lbergado durante un tempo baixo un panteón 

nunha das capelas de San Domingos, amosa a Santiago e san Pedro 

fronte a fronte. Ên Mourente, estes dous santos erlxense segundo unha 

disposición clásica sobre os baldaquinos que se atopan en Serantes; 

véxase FILCUEIHA VALVERDE, J., RAMÓN y FERNANDEZ·ÜXEA, J., 

Baladaquinos ... , op. cit., p. 63 e 79. 

30 Idem, p. 50 y 142-144. 

31 'Ttátase das partes extremas do arco conopial. Na actualidade, vénse catro 

bustos de apóstolos inscritos nos medallóns. Nos ángulos, san Tome, igual 

que Santiago, está ataviado cunha longa saia de mangas con caldas 

volátiles; véxase LEMA SuAREZ, X.M., LóPEZ ANTóN, E.M., "Iconografia e 

expansión do culto a Santiago nas comarcas da Costa da Morte (Galicia), 

en POMBO RoonlGUEZ, A. (coord.), Actas V Congreso de Asociacións 

Xacobeas, A Coruf\a, 2001, p. 582. 

32 Este bloque de granito, ta llado como un hemiciclo, debla formar parte do 

púlpito situado no alto. Colocouse a rentes do chan á maneira de ambón, 

á dereita do altar actual, d iante do re tablo. Destaca o escudo de Fonseca 

con 5 estrelas, unido a unha cruz, correspondente ao arcebispo don 

Alonso Fonseca li (1464-1507). 

33 Unha fotografia desta lapida aparece no catalogo da exposición E/ Hospital 

Real de Santiago de Compostela. La Hospitalidad en los Caminos de 

peregrinación, ainda que non formou parte da mostra; si se expuxo a 

coi\ecida como "lauda do peregrino", q ue é por outra banda obxecto da 

noticia que acompai\a esta fotografia; véxase YZQUIERDO PERRIN, R., "Lauda 

sepulcral de peregrino", E/ Hospital Real de Santiago de Compostela. La 

Hospitalidad en los Caminos de peregrinación, Santiago de Compostela, 

2004, p. 198-200. 

34 O Apóstolo está situado baixo dun santo dominico previsto do libro e o 

bastón en tau, se cadra o fundador da orde; véxase MANSO PoITTO, C., Arte 

Gótico en Galicia: los dominicos, t. li, A Corui\a, 1993, p. 558. 

35 Vé xase ERIAS MARTINEZ, A., "Xente da Baixa Idade Media (IV)", Anuario 

Brigantino, 15 (1992), p. 207. 

36 Esta asombrosa peza procede dun "Pazo da zona de Padrón" e foi comprada 

o 28 de decembro de 1984. Incorporouse ao Museo o 22 de xaneiro de 

1987, co n. 0 de inventario 317. Agradézolle aqui a Bieito Pérez Outeirii\o, 

d irector deste Museo, e a Mª Isabel Pesquera Vaquero, conservadora 

adxunta, o recibimento e a xenerosidade con que atentamente 

responderon á miii.a curiosidade. 

37 Esta mide 48 cm coseu pedestal; véxase JACOMET, H., "Saint Jacques .. .", 

op cit., p. 199-203, notas 302-303 e 306. Sera fln Mora lejo, 

desgraciadamente, non puido real izar a proba de autenticidade desta 

obra, xa que tanto o sombreiro como o bordón foron restaurados; véxase 

MonALEJO ÁLVAREZ, S., "Santiago peregrino, donado por Jea n Roucel" en 

Santiago Camino .... op. cit., p. 348. O carácter interpolado destes 

atributos pode apreciarse na fotografia publicada no catálogo da 

exposición Pratería e Acibeche en Santiago de Compostela, Santiago 

de Compostela, 1998, p. 86-87 e 109. 

38 En efecto, o vestido curto, con mangas caldas, que Santiago leva nestas 

escenas, contrasta singularmente co amplo sudario coque se reviste nos 

dous últimos e pisodios, a degolación e a translación. As mangas 

distlnguense na degolación, onde adornan o sudario no cal o Apóstolo 

parece te r sido e nvolto por adiantado; véxase MonALEJO ÁLVAREZ, S., 

"Retablo de la vida de Sa ntiago ofrecido por John Goodyear", en Santiago 



Camino ... , op. cit., p. 506-507; e tamén CHEETHAM, F., English Medieval 

Alabasters, Oxford, 1984, n. 0 32-37. Nos alabastros, esta característica 

non é consubstancial a Santiago. Tules mangas descóbrense igualmente 
na figura de san Xosé; véxase CHAO CASTRO, D., "Adoración", en Até o 

confin ... , op. cit., p. 198. 
39 Se as mangas pendentes non destacan moita sobre o retablo de John 

Goodyear, si aparecen en cambio perfectamente visibles sobre unha 

estatua de alabastro, bastante excepcional. que atopa na igrexa de 

Rethoville no Cotentin. Ali represéntase a Santiago erguido; o seu vestido 
esta enrolado coma unha bufanda por un magnifico bolso que cae moi 

baixo; dúas pequenas mans saen destas mangas e sostén, con unha, o 

libra pechado e colocado contra o peito, e, coa outra, o bordón. Esta 
escultura, que mide 75 cm de altura, é impresionante; véxase IMAGENES 

de Santiago en La Mancha, Colección Patrimonio, Consejo General de la 

Mancha, 2003, p. 89. Non se exclúe que obras similares chegaran a 
Galicia, onde se cofiece a existencia doutros retablos ademais do ofrecido 

por John Goodyear, por exemplo, na catedral de Mondoí\edo; véxase 
FRANCO MATA, A., "Escultura gótica inglesa en Galicia", en Até o confin ... , 

op. cit., p. 163-173; S!NGUL WRENZO, F., "Adoración", op. cit., p. 198-201; e 

VALLE PÉREZ, X.C., "Santísima 1\-indade", en Até o confin ... , op. cit., p. 201. 
40 Véxase nota 35. 
41 A perna dereita deste orador aparece dobrada, como se estivese a piques 

de se axeonllar, mentres que a outra perna esta recta. E a torpeza do 

escultor o que enche de interese esta imaxe. Non obstante, cómpre 

sinalar que o artlfice de Betanzos non é o único en Galicia que recorre a 
estas solucións. No tlmpano do pórtico setentrional da igrexa de San 

Nicolas de Cines, san Xosé tamén deixa caer o seu ca.xato en tau para 
cavilar mellor; véxase VALLES VILLAMARIN, F., "Tímpanos de la Comarca 

Betancera", en Notas arqueológicas, A Coruí\a, 1975, p. 37-39. Do 
mesmo xeito, no tlmpano norte de San Martií\o de Noia, o arcebispo 

doante axeónllase diante da Virxe, precedido do seu caxato que se sostén 
de pé sen que ninguén o suxeite. 

42 O debuxo ao fresco deste relevo, publicado en Fu.GUEIRA VALVERDE, J., RAMÓN v 

FERNANDEZ-OXEA, J., Baldaquinos ... , op. cit., p. 79, parece impreciso. Esta 

peza figura entre os elementos lapidarias expostos nos sotos do Museo de 
Pontevedra. O Apóstolo mide algo menos de 60 cm de alto (N. 0 R. 0 2. 212).· 

43 Véxase nota 33. 
44 Véxase nota 30. 
45 O bloque de granito nivelado sobre o que se desprende a figura do santo 

ten os dous pés colocados sobre un estante que non mide mais de 88 cm 

de altura no estado actual da obra; véxase nota 36. 
46 Extraeuse unha bonita lámina en cor, reproducida sobre a portada do libra 

citado na nota 31. Por pouco esta figura teria o seu equivalente bretón 

nun baixorrelevo de madeira, situado na escalinata da capela de 
Locmaria. en Belle-lsle·En·Terre; véase Rournrn, J., Santiago en Bretana ... , 

op. cit., p. 40. 
4 7 O documento má is antigo relativo ao convento de Santa Bárbara da Coruí\a 

é do ano 1444. Na devandita data, a comunidade dos terciarios 

franciscanos estaba ben establecida na cidade herculina. No tocante ao 
baixorrelevo, en 1613 encaixouse sobre a porta exterior que abre cara ao 

patio interior sobre o cal se ergue a capela, no n. 0 5 da praza de Santa 

Bárbara. Por mor da súa estrafia localización, é, desgraciadamente, 

descoí\ecida; véxase BARRAL RIVADULLA, A Coruna ... , op cit., p. 354 e 373; 
unha boa reprodución deste relevo atópase en SANTIAGO en Espana, 

Europa y América, Madrid, 1971 , p. 407. 
48 O perfil cóncavo do peta do bornal obsérvase tamén sobre a lápida de Noia; 

véxase ·nota 33. 
49 Véxanse notas 27 e 50. 
50 Cómpre te r e n conta que a iconografia do arcanxo pesador de almas está 

presente en San Francisco de Betanzos, na mesma posición que a imaxe 

de san Francisco recibindo os estigmas. visible á dereita da Virxe sobre o 
tlmpano do pórtico occidental; véxase SEMATA, 7-8 (1996), fig. 14, p. 344 e 

Idem, 10 (1998), fig. 4, p. 369). 

51 O sombreiro que se observa sobre a ·1auda do peregrino" é similar ao que 

leva Santiago no retablo do Museo Diocesano de Lleida, atribuldo a 
J_aume Ferrer li e datado cara a 1450; SANTIAGO en Espaiia ... , op. cit., 

p. 350; e PurG SANCHIS, !., "San Jaime apóstol", en Todos con Santiago. 

Patrimonio eclesiástico, Santiago de Compostela, 1999, p. 156-157. 
52 Esta pedra lapidaria mide 175 cm na súa parte máis longa e a figura de 

Santiago ocupa practicamente todo o espazo; cfr. LAs CASAS, A. de, O 

Cementerio de Sta Maria a Nova, 1936, reedición, Noia, 2003. Non hai 

nada que engadirlle a nota redactada por Xosé Carlos Valle Pérez que a 
sitúa ao redor do ano 1500; cfr. VALLE PÉnEZ, X.C., "Pierre tombale", en 

Santiago de Compostela. 1000 ... , ·ap. cit., p. 271; véxase nora 32; no 
tocante á sementeira de cunchas véxase BAllllAL !GLESIAS, A., "Santiago 

peregrino dei arzobispo don Álvaro !sorna", en Luces ... , op. cit., p. 62. 
53 En efecto, estas inxírense na parte dianteira da chambra e a pintura verde 

que as recobre pon de ma nifesto que o pintor as interpretou como os 

faldróns dunha capa que cae sobre os ombreiras. Na pedra lapidaria de 
Noia -véxase nota 32-, o escultor experimentou unha dificultade 

parecida. Ao representar o _brazo dereito empufiando o bordón, re lega a 

manga ao lombo como se se tratase da ala dunha capa. Comprendemos 

agora por que o autor da estela do Museo das Peregrinacións preferiu 

esculpir o bordón á parte; véxase nota 36. 
54 Debo agradecerlle esta información á amabilidade do sefior Alfredo Erias 

Martínez. 

55 Incluso o Santiago, de aparencia esvelta, esculpido no ambón de Padrón, 

non mide máis de 58,5 cm de altil; véxase nota 31. Canto á efixi e que 
figura en relevo na lápida de Noia, cómpre dicir que non ocupa máis da 

metade da parte máis longa desta lousa; véxase nota 33. 
56 Esta efixie mide exactamente 106 cm; cf. ABREU, A.A., Caminhos de 

Santiago no entre Douro e Minho, Viana do Castelo, 1993, p. 54; SAO 

TIAGO nas Imagens e Caminhos do Alto Minho, Museu Municipal de 

Viana, 1993, fig. 65, p. 51. 
57 Ata onde sabemos, non se coí\ece en Portugal ningunha outra 

representación do Apóstolo vestido con túnica e chambra. A pequena 

figura de Santiago, que destaca no media do sepulcro do arcebispo de 

Braga, don Gonçalo Pereira (1326-1342), ofrece un espectáculo moi 
diferente. O Apóstolo, que ostenta un sombreiro a lto e sostén nunha 

simetria perfecta o libra e o bordón, viste a túnica e o manto bordado, 
pero non se lle ve o bornal. O acordo para a execución deste traballo 

tomouse o 11 de xuí\o de 1334 cos mestres Pero de Coimbra e Tela 

Garcia de Lisboa, cualificados como "meestres dass hymageens"; cfr. 
MONTEIRO, M .. O Túmulo de D. G. P., Braga, 1944, p. 6 e 10; e Cnuz 
COELHO, M.H. DA, ·o Arcebispo D. ·G. P.: Um querer, um agir", en IX 

Centenario da Dedicaçao, vai. li, Braga, 1990, p. 409 e ss. Quero 

agradecerlle ao cóengo don José Marqués as súas valiosas indicacións . 

58 Cfr. RAMALLO ASENSIO, G., "Palas sendas do norte peninsular", en Santiago. 

A esperanza. Fonseca, op. cit., p. 86. 
59 Cf. CASO, F. de, PANIAGUA, P., A1te Gótico en Aswrias, Gijón, 1999, p. 218. 

A pesar do sorriso esbozado polo Apóstolo, a datación coa que se conta, 

século Xlll, parece inadmisible; cfr. Idem, p. 217. 
60 Cf. OSMA v Scuu. G.J. de, Catálogo de azabaches Compostelanas, Madrid, 

1916, reedición facsímile, 1999, n. 0 3, p. 184. O Apóstolo, co rostro 

alongado, leva na cabeza un sombre iro coa parte de arriba alombada. 
· Estes detalles aparecen mellor no traballo de FERllANDIS, J., Marfiles y 

azabaches espa1íoles. Barcelona, Labor, 1928, p. 248 e lám ina LXXXII· l. 

Esta diminuta figura, que non supera os 6 cm, te n a rectitude da fe rmosa 
estatua de Oslo que data de fin ais do século XIV, menos a brida e a 

carapucha; cfr. Santiago de Compostela. 1000 ... , op. c_it., n. 0 301, p. 331; 
SrNGUL LoRENZO, F., "Santiago peregrino", en Santiago. A esperanza, 

Xelmirez, op. cit., p. 661. 
61 Estas dúas esculturas miden respectivamente 54,5 cm, a má is pequena. e 91 

cm, a segunda. Ambas foron adquiridas durante o a no 2000; cft: SrNGUL 
LoRENW, F., "Santiago peregrino" e "Santiago peregrino", en Museo das 

Peregrinacións. Un Museo en crecimienw. Adquisiciones 1996-200 1, 



Santiago de Compostela, 2001, p. 169 e 179, respectivamente. A dicir 

verdade, non son contemporáneas. O tratamento esquemático do rostro da 

primeira presenta certa analoxla coa efixie de Salas, ten os ombreiras 

cadrados, non obstante, o sombreiro adapta a forma do "bob" visible en 

A ldea de Ebro, -véxase nota 57-, corrente en Normandia; a pedra lapidaria 

de Noia é unha excepción en Galicia -véxanse notas 33 e 65-. A segunda 

presenta maior madureza, polo que cremos que se realizou no século XV, 

mellor a principias que a finais; a correa da escarpela está visible, pero o 

peta desapareceu; o bordo do sombreiro érguese en punta, segundo a moda 

de Navarra; presenta máis trazas de orixinalidade que a primeira. 

62 É o modelo encarnado pala marabi llosa estatua, de 96 cm de alto, que 

provén da igrexa Santiago de Quintana de Fon (León, século XIV). É 
doado comprobar que efi xies má is inxenuas reproducen este modelo, 

como as de Juste! (Zamora), Silván (León), Fonfrla (León) ou Penoselo 

(León), todas conservadas no Museo de los Caminos de Astorga; 

cfr. GONZALEZ GARCIA, M.A., "La iconografia dei Apóstol en Astorga", 

Compostellanum, XXXIV, 3-4 (1989), n. o 5, p. 429; GONZALEZ GAHCIA, 

M.A., "Santiago peregrino", en Todos con Santiago, op. cit., p. 152 e 153. 

Isto non quita que atopemos a Santiago, vestido cunha túnica longa entre 

os apóstolos que figuran na curva do sarcófago gótico de San Román dei 

Valle (Zamora), asl como tampouco que se bosquexen outras solucións de 

v · stimenm, como o amosa a estatua arfa, adquirida en 1969, onde o 

manto está suxeito ao ombreira dereito; GONZALEZ GAHCIA, M.A., "La 

iconograíla dai Apóstol. .. ", op. cit., n. 0 7 e 13, p. 430 e 436; R1vrnA, J., 

fü Po locio episcopal de Goudi, Astorga, 1984, láminas XVIII e XXII; pode 

ongaclirs , usl mesmo, a esmtua de Sandln (Zamora); cfr. MA1rrlN BENITO, 

J.I., Mtil'A GurnuA, .J ,C, de la, "A Santiago de Ga licia por el se1iorlo de 

13enavente", en O Camillo xacobeo na provincia de Ourense, Santiago 

ele Compostela., 1995, p. 219, 

63 En ·1996 creouse o Museo de Arte Sacro de T ineo que recolle unha destas 

imaxes. Volvemos atopar a túnica dereita e o manto suxeito ao pescozo, 

combinado cun cinto e, como broche final, o zurrón por diante. Os demais 

atributos son o libra, o bordón e o sombreiro. A postura é recta e de 

fronte. En Sant ibáiíez de la Fuente (Aller), Santiago apóiase nun bastón 

en forma de tau; cfr. ÁLVAREZ MAIITINEZ, M.S., "Desarrollo de la Iconografia 

Jacobea en la Edad Media Asturiana", en Los Caminos y el Arte, Actas 

dei VI Congreso Espailol de Histo;-ia dei Arte, Santiago de Compostela, 

1989, t. Ili, p. 53, e lâminas 6 e 7; GARCIA DIAZ, L.V., "Pequef\as piedras, 

grandes huellas" en POMBO RoonlGUEZ, A. (coord.), Actas V Congreso de 

Asociacións Xacobeas, op. cic., p. 4 71 . 

64 Segundo as aparencias e deixando a un lado a imaxe entregada polo selo do 

convento dos dominicos de Pamplona, Navarra ignora a xustaposición da 

túnica e da chambra "á francesa·. Aragón só adapta esta vestimenta para 

combinala seguidamente co manto apostólico, ofrecendo asl dúas imaxes 

nunha, sen contar que a chambra é, ás veces, dunha pel cuberta de pelo; 

cfr. JACOMET, H., "Saint Jacques: une image .. .", op. cit., p. 223 e 224. 

65 Podemos alega r, polo menos, tres exemplos que sustentan esta 

constatación. En primeiro luga1; o alabastro da colección J. Dirven, onde a 

longa sa ia se asocia ao manto; cfr. CUADRADO, M. ·Jacques le Majeur", en 

Santiago de Compostela. 1000 .. ., op. cit., n. 0 339, p. 349. En segundo 

lugar, a curiosa estatul 1ia de 54,4 cm de alto, do Museo Nacional de 

Cracovia, que data tamén do século XIV -n. 0 lnv. MNAC/MAC 5286-; 

o Apóstolo, que ten todos os atributos do peregrino, incluldo o sombreiro 

previsto dunha brida, está cuberto por unha túnica longa e uniforme. Pala 

contra, a estatua de Santiago, apegada á parte esquerda do sepulcro da 

reina Elisenda de Montcada, no claustro do mosteiro real de Santa Maria 

de Pedralbes, tamén do século XIV. adapta unha vestimenta moi 

di ferente; a forma do sombreiro en "bob" fai pensar en certas estatuas de 

Contentin; cf. PETHAS A LBAS (1326- 1673), Guia-Caràleg, Barcelona, 2001, 

p. 43 e 62; e IMAGES des sainrs Jacques .. ., op. cit., p. 68-71. 

66 Esta imaxe de Santiago mostra un gran vigor. O rostro, dotado dunha 

poderosa barba ta llada en cadro, gorécese baixo un sombreiro cuxa ala 

alzada está adornada cunha única cuncha. O Apóstolo viste unha túnica 

en cuxa parte dianteira cae un gran faldrón do manto uniforme. Con 

aberturas aos lados, este manto deixa asomar ás agachadas zurrón cuxo 

pero se redondea baixo do antebrazo esquerdo, o mesmo que sostén o 

libra dos Evanxeos. mentres que a man dereita empufta un robusto 
bordón; cfr. VAZQUEZ CAsrRo, J., "Las obras góticas en la catedral de 

Ourense. 1471-1498", Porta da Aira, 6 (1994-1995), p. 44 e 49 

-agradézolle ao cóengo don Miguel A. González Garcia o terme amosado 

este traballo-. Este tipo de abrigo descubrimolo na miniatura do asasinato 

do conde Fromont de Bordeos, nos Ms. de /'Histoire de Charles Marte/, 

pintado en Bruxas entre 1463 e 1464 -Bibliot. Real de Bruxelas, Ms. 8, 

t. Ili, foi. 439 vº-; cfr. GEORGES, A., L'iconographie de saint Jacques en 

Belgique, Bruxelas, 1971, PI. 11. O Apóstolo leva un traxe idéntico na 

estela funeraria de Josse Le Cambier, morto en 1464 ; cfr. idem, PI. 43. 

A mesma disposición obsérvase na estatua que decora a clausura do coro 

da catedral de Toledo, detrás do altar, polo menos a carapucha que cobre 

os ombreiras; cfr. OnoAx, S.A., "La iconografia artística jacobea", en E/ 

Camino de Santiago. Camino de Europa, Santiago de Compostela, 19g3, 

fig. 25. A influencia exterior que o autor sente pala Pietà está xustificada, 

ainda que non hai que ir buscala a Burgos, xa que a Virxe da Piedade, 

Quinta Angustia, aparece nunha figurifia de acibeche apegada á cruz e 

mesmo no estatuario en San Francisco de Betanzos; cfr. FRANCO MATA, A., 

"Valores artísticos y simbólicos dei azabache en Espafia y Nuevo Mundo", 

Compostellanum, XXXVI, 3-4 (1991 ), p. 494; e Vida y Peregrinación, 

Madrid, 1993, n. o 25, p. 195; CHAO CASfRO, D., "Piedade", en Até o 

conf/n .. ., op. cit., p. 209. O tema deste tímpano é coma un bosquexo 

dunha espléndida representación da baixada da cruz da capela de 

Mondragón en Santiago de Compostela; véxase nota 91. 

67 A portada do Colexio de San Xerome, hoxe Reitorado da USC, procede do 

Hospital Vello, de fins do século XV; foi recolocadono XVII no seu actual 

emprazamento; no conxunto. Santiago o Maior sitúase de novo fronte a 

san Pedro; cfr. ALCOLEA, S., La Catedi-al de Santiago, Madrid, 1958, p. 14; 

CAAMANO MARTINEZ, J.M., "La portada de San Jerónimo", Cuadernos de 

Escudios Gal/egos, 12 (1957), p. 167-1 78. 

68 Nas obras de construción, emprendidas na Galicia do século XV, debe verse 

YZQUIERDO PEnniN, R., "Aproximación a la arqu itectura dei sigla XV en 

Galicia", en E/ Hospital Real .. ., op. cit., p. 345-371; e en particular 

VAZQUEZ CAsrno, J., "La Berenguela", Semata, 10 (1998), p. 111-148. 

69 Cfr. JACOMET, H., "Sa int Jacques ... ", op. cit., p. 227 e 261. Esta tendencia la 

abrirse plenamente, se se acepta o ano 1544 como data para a pintura 

mural do coro da igrexa Santa Maria de Cuifia; cfr. GARCIA IGLESIAS, J.M., 

"Hacia una caracterización de la iconografia jacobea en la Galicia dei 

sigla XVI", Compostellanum, XXIX, 3-4 (1984), p. 362. 

70 Véxase nota 60. 

71 Non obstante, é posible que este crazo pasara, da forma máis natural, do 

primeiro modelo ao segundo, como o indica a miniaturización progresiva 

da bolsa cara ao saco. Para o estudo dos acibeches véxase OsMA y ScuLL, 

G.J. de, Catálogo de azabaches .. ., op. cit., n. 0 6 ao 18, asi como a rica 

iconografia reunida en Prateria e Acibeche .. ., op. cit., p. 131 -145, ainda 

que algunhas das figurifias procedentes do Museo Pontevedra son 

manifestamente apócrifas . A datación das imaxes de Santiago é 

imprecisa da bando, como se ve en FERRANDIS, J., Marfiles y azabaches. 

op. cit., p. 244-245, e FRANCO MATA, A., "EI azabache en Espafia", 

Compostellanum, XXXIV, 3-4 (1 gs9), p. 318-320. 

72 A figurifia conservada no Museo Arqueológico Nacional co n. 0 de 

inventario 52253 e que mostra ao Apóstolo erguido, vestido cunha túnica 

cinguida á cintura por medio dun cinto e un manto bocado sobre os 

ombreiras, é o único caso cofiecido. O libra está pechado, o que xustifica 

unha datación anterior a 1500 -véxase nota 77-, pero, en realidade, o 

zurrón non aparece porque rompeu; cfr. FnANCO MATA, A., "EI azabache en 

Espaiia", op. cit., p. 332; FRANCO MATA, A., "Santiago peregrino", en 

Luces .. ., op. cit., p. 266. O libra, cunha encadernación magnifica, tamén 

está cerrado nunha peza extraordinaria conservada en Nova York; 

cfr. A H1sro11Y of the Hispanic Society of America, New-York, 1954, 



n. 0 144, p. 210; FRANCO MATA, A., "Valores artisticos dei Azabache", 

Compostel/anum, XXXVI, 3-4 (1 gg1), p. 488. Tumén o é o zurrón 

pendurado do bordón na notable cuncha datada por Osma y Scu ll na 

segunda metade do século XV, como na pérgola do Victoria and Albert 

Museum, bastante parecido ao de Pontevedra ; cfr. OSMA Y ScULL, G.J . de, 

Catálogo de azabaches .. ., op. cit, n . 0 5 y 7; TRUSTED, M., Santiago de 

Compostela. 1000 .. ., op. cit., n. o 22g, p. 305; e !.ARRIBA LEIRA, M., "E! 

azabache y la plata como recuerdo de peregrinación", en Santiago desde 

la Memoria, Santiago de Compostela, 2004, p. 158. Estes elementos están 

presentes, talmente, nas figuritias de aparencia moi arcaica, como a do 

Museo de Ed imburgo; cfr. OsMA Y ScuLL, G.J. de, Catálogo de azabaches .. ., 

op. cit, p. 10 e 11. 

73 Véxase nota 36. 

74 É, en efecto, significativo que a cabaza non figure nos acibeches anteriores 

ao século XVI, indicados na nota 71, como tampouco o rasaria. En 

cambio, si aparece na fermosa estatua do Apóstolo flanqueado por dúas 

figuras orartes que o barón J. de Brouwer lle doou á igrexa de Santiago 

de Bruxas en 1g50 e que A. George_s data con razón a comezos do século 

XVI; cfr. GEORGES, A., L'iconographie de saint Jacques .. ., op. cit., PI. 50a-

50b, e DESMEDT, !.,"Saint-Jacques vénéré par deux pélerins agenouillés", 

Santiago de compostela. 1000 .. ., n. 0 423, p. 3g5, 

75 Véxase nota 32. 

76 A primeira mención da acibecheria compostelá remóntase a 1402, e en 

1443 redáctanse os estatutos da Confraria dos Acibecheiros; cfr. OsMA Y 

ScuLL, G.J. de, Catálogo de azabaches .. ., .op. cit, p. 5g e 78. 

77 Conséguese datar con precisión a pequena figura de Santiago, non 

obstante, o Apóstolo aparece aqui co libra pechado e o zurrón está 

ausente do bordón; cfr. GoNZALEZ GARCIA, M.A., "Cruz procesional de 

acibeche", en Santiago. A esperanza, Xelmlrez, op. cit., p. 578-57g; e nota 

72. Non precisamos engadir que xa non atopamos nin cantimplora nin 

rasaria; véxase nota 74. 

78 Estes datas foron tomados de JuEGA Pu1G, J., "lntroducción", en OSMA Y 

ScuLL, G.J. de, Catálogo de azabaches .. ., op. cit, p. 13 e 14. 

7g A terminoloxla das contas e os inventarias dos acibecheiros reflicte, polo 

que parece, a distinción feita entre os dous modelos en vigor. Algunhas 

imaxes do Apóstolo son cualificadas "de manto", mentres que outras se 

denominan "de pernas" -1544 e 1546-, a ludindo unhas veces á toga 

apostólica e outras, á roupaxe que deixa ver as pernas e os pés; idem, 

p. 114; e FRANCO MATA, A., "EI azabache en Espafla", op. cit., p. 31g. 

80 Esta expresión aparece nun inventario de 1570; cfr. OSMA v ScuLL, G.J. de, 

Catálogo de azabaches .. ., op. cit, p. 115. O nome de "mantelet", en 

francés, e o de "esclavina", en galego, debe reservarse preferentemente 

para esta peza de roupa independente, ta llada con forma redondeada, 

nun a naco de coiro, e colocada arredor do pescozo para protexer os 

ombreiras. Cunha apertura por diante, pode ir unida cunha corda ou con 

botóns. A estatua do altar maior da catedral de Santiago posula unha 

serie de esclavinas que se lan cambiando segundo as esixencias da 

liturxia. O tesouro da catedral de Tui conserva unha boa colección de 

prata que estaba destinada a ornar a estatua de san Roque ; cfr. !.ARRIBA 

LEIRA, M., "Esclavina", en Todos con Santiago .. ., op. cit., p. 226. 

81 Vemos un exemplo perfecto na estatua policromada de Santiago presente no 

retablo do altar maior da igrexa de Santa Maria de Melias (O Pereira de 

Aguiar, Ourense) cfr. O APÓSTOLO, Ourense e os camiiios, Catálogo, 

Ourense, 1 gg3, n. 0 17, p. 57. Abonda con comparar esta efixie coa do 

retablo principal da igrexa de Zorelle (Maceda), para notar a diferenza 

entre o "peregrino" e o "mantelet" ou "esclavina"; cfr. idem, n. 0 18, 19, 

24 e 27-29. Este mamo dobrad.o cun colo ancho vese tamén no Santiago 

sedente de Laxe (Paradela, Lugo); cfr. V AzouEz SANms, R., Arte dei 

Camino Francés .. ., op. cit., p. 93. 

82 En efecto, Santiago descóbrese entre os apóstolos nas vemás altas do coro; 

cfr. Lafond, J., Les vitraux de l'église Saint-Ouen de Rouen, Paris, CNRS, 

1970, Baie 236, p. 213. Un bo exemplo do bordado inglés é o que ofrece 

a capa pluvial do cardeal Albornoz, na catedral de Toledo; cfr. SANTIAGO 

en Espaiia, Europa .. ., op. cit., n. 0 505, p. 561. Para Cotentin, véxase 

!MACES des saints Jacques .. ., op. cit., p. 87 e e n Flandres o Apóstolo do 

Museo Vleeshuis, en Anveres; cfr. DESMEDT, !., "Saint Jacques", Santiago 

de Compostela. 1000 .. ., op. cit., n. 0 321, p. 341. 

83 Esta insignia de peregrinación está datada pala maioria dos criticas no 

sécu lo XV; cfr. JACOMET, H., "Insignia de peregrinación con representación 

de Santiago", en Santiago Camino .. ., op. cit., p. 360-361; BRUNA, D., 

Enseignes de Pélerinage et enseignes profanes, Collections du Musée de 

Cluny, Paris, RMN, 1996, n .0 219-220, p. 152-153; e OSMA y SCULL, G.J. 

de, Catálogo de azabaches .. ., op. cit, p. 11. 

84 Aludimos á magnifica figurina de acibeche pintada e dourada, de gran 

tamano, na que Santiago sostén o filacterio. Non seria de estrana r que 

fase obra dun taller contemporáneo, xa que prese nta outro traza 

excepciona l nunha figura de acibeche, e é que, ama is do filacte rio que 

sinala co dedo, o Apóstolo leva o zurrón cruzado ao pescozo como na 

cruz "do home santo", efixie do século XV, que non ten a cabaza, 

contrariamente ao que afirma Fermln Bouza Brey; cfr. OsMA v SCULL, G.J. 

de, Catálogo de azabaches .. ., op. cit, p. 201-202; e BouzA BREY, F. "La 

imagen de Santiago en el crucero llamado do uHome Santo»", 

Composcellanum, IX, 2 (1964), p. 341; véxase nota 115. Cómpre precisar 

que non conservamos o texto alegado por José Ferrandis e citado para o 

apoio da posible existencia de acibeche e n Santiago sentado e n 

maxestade. A indicación "un petit sainct Jacques, tai llé de geitz noir, 

assis sur un pilier de mesme ", ten que ver s inxelamente co modo de 

fixac ión desta efixie e non coa súa iconografia. "Assis" que re d icir 

"recostado" e "reposam sur un pilie r de mê me", apoiado nun piar ou 

pedesta l do mesmo material. Esta ex presión é o equivalente exacto da 

declaración que aparece no inventario de 1537, onde se di da estatuh1a 

de prata dourada do arcebispo !sorna: "está sobre un pi lar"; cfr. 

FERRANDIS, J., Marfiles y azabaches .. ., op. cit., p. 245; FnANCO MATA, A., 

"E! azabache en Espaila", p. 320; e BARRAL IGLESIAS, A., "Santiago 

peregrino .. .", op. cit., p. 62. 

85 Esta opinión é, non obstante, formulada por JuEGA Pu1G, J., "lntroducción", 

en OsMA Y ScULL, G.J. de, Catálogo de azabaches .. ., op. cit., p. 15; para os 

alabastros, véxase nota 38. 

86 Véxanse notas 61 e 62. En Ga licia, existe unha e fixie moi parecida, provista 

de cimo e manto suxeito por riba do peito. Santiago vólvese cara ao seu 

irmán Xoán, baixo da imaxe do Salvador, no friso que domina o sepulcro 

de Vemosa (A Golada, Lugo), que data de 1520, aproximadamente; 

cfr. FILGUEIRA VALVERDE, J., RAMÓN y FERNANDEZ-OXEA, J., Baldaquinos 

op. cit., n . 0 53, p. 109. O baixorrelevo do Moulin de Saint-Yves, en 

Pont-Scorff, no Morbihan acusa os mesmos trazas; cf. RouomR, J., 

Santiago en Bretaiia .. ., op. cit., p. 276. 

87 Véxase nota 79. 

88 Cf. O APÓSTOLO, Ourense, op. cit., p. 31 e 1g, Esta obra, que brilla polo seu 

carácter innovador, foi confundida cunha imaxe de san Roque. 

3g En Francia, a mediados do século XVI, aparece unha iconografia moi 

similar. Mentres que o alabastro flanqueado por dous oradores, que se 

conserva nunha colección privada en Paris. se inspira claramente nun 

modelo realizado en acibeche, non acontece o mesmo coa estatua do 

Museo de Rabastens, que, na súa nuez, presenta un realismo moi s imilar 

ao da efixie de Ourense; cfr. SANTIAGO en Espaiia, Europa .. ., op. cit., 

. n. 0 346, p. 262; TOULOUSE sur Jes chemins de Saint-Jacques, Skira, 1999, 

n. 0 30, p. 1 g8, 106 e 107. Non seria estrano atopar este modelo en 

Flandres; cfr. DESMEm; !., "Saint Jacques !e Majeur", Santiago de 

Compostela.1000 .. ., op. cit., n. 0 428, p. 3g3, 

90 De feito, o zurrón aparece pendurado do bordón. Este retablo, realizado a 

partir dun deseno de Jua n de Álava, foi encargado polo a rcebispo don 

Alonso Ili de Fonseca (1507-1524); cfr. GUEHRA CAMPOS, J., Gula de la 

catedral de Santiago de Compostela, 1 g93, p. 88 e 91. 

91 Cfr. GARCIA IGLESIAS, J.M., "Hacia una caracterización .. .", op. cit., p. 456-35.7; 

e ROSENDE VALDES, A.A., El grande y real Hospita l de Santiago de 

Compostela, Electa, Barcelona, 1 gg9, p. 132. Nestas obras, é necesa rio 



incluir a estatua do Após tolo e nca rgada ao "imaxine iro" Pedro Francês, 

para un dos piares da capela do Gran Hospital; cfr. Idem, p. 39. 

92 É ocioso aclarar que o 25 de xullo é tamén o dia de Galicia; cfr. RoonlGUEZ 

CASTELAO, A .. ·sant' lago na Bretana·, Nós, a no XI, 67, (1929), p. 115·118, 

e ano XII. 79, (1 930), p. 124· 127. Ade mais, aqui emprégase o segundo 

a rtigo que leva o mesmo titulo que o prime iro, do que é continuación. 

Queremos agradecerlle a don Xosé Carlos Pérez a a ma bilidade coa que 

nos procurou estes a rtigos. 

93 "No calva ria de 'Ttonoên hay un Sant'lago õ pé da cruz do bó ladrón"; 

cfr. Roon!GUEZ CA5TELAO, A .. ·sant'lago na Bretaiía", op. cit .. p. 118. De 

feito, neste ca lva ria, recoi\ecido como o máis antigo de Bretaf\a, un grupo 

formado pola Virxe da Piedade consolada por dous anxos está apegado á 

cruz de Cristo -como no portal norte da catedral de Oure nse-. A Verónica 

e o personaxe no que Castelao ve a Santiago queda n a partados deste 

grupo. Con todo, e n Bretai\a, o zurrón do pe regrino nunca se colga da 

cintura , xa que se emprega para pedir esmola . 1'dlvez sexa Xosé de 

Arimatea este personaxe con sombre iro. ma is semella imberbe. Pilatos. 

sede nte , é que n está cuberto cun gran sombre iro e non pa rece un 

pereg rino; cfr. GwENC'HLAN LE ScoutzEC, L .. Pierres sacrées de Bretagne. 

Ca lva ires et enc/os paroissiaux, Pa ris, Se uil, 1982, p. 170-183; THOMAS, P.. 
CAnGout 1; L. de, Trono~n el ca lvaria. C.M.D .. 1999. p. 30, 35 e 38. 

94 Caste lao di deste ca lva rio: "Érg uesé ô pé d'unha fermosa capela do mesmo 

tempo, n'unha ime nsa desolación de te rra que se pe rde na ime nsa 

clesolación cio i\trántico"; cír. HODlllGUEZ CASrELAO, A .. "Sant'lago na 

13rotoílo", op. cic: .. p, 11 8; véxase tamé n CASf'liLAO e as cruces de pedra, 

Musoo cio Pontovccl ro, 1999, p. 17; e Gaste/ao en 13retafla, 2004, p. 59. 

95 Polo cl mais, o moxesmcle ele ·n·emé ve n fo i, durante moita tempo, a única 

coíl ciclo. Esns son as a rmas cios Coêtme n esculpidas sobre a he ráldica do 

seu zócolo. que lle va le ron a honra de fi gura r desde 1887 no Bulletin 

Monumenw l; cfr. Cll AllDIN, I~ . "Colección de pinturas y esculturas 

he rá ldicas", Bulletin Monumental, va i. 55, Paris (1 887), p. 450·452 . 

96 Cfr. JACOME'I; H .. "L' image de la Majesté de sa int Jacques e n France et sa 

re lation <\ Compostela . Étude iconographique", e n Actas dei Congreso de 

Estuclios Jacobeos, Samiago de Compostela, 1993, Santiago de 

Composte la 1 g95, lig . 6, p. 442; e JACOME'r, H .. "Saint J acques en 

Majesté", Archéologia, 304 (1994), fig. 4, p. 41. 

97 Nesta estatua, un a nxo está suspendido por riba da ca beza do Apóstolo. 

Émile Male creu que pofila un sombreiro na ca beza do santo; en 

realidade, trá tase d unha auréola; cfr. Les sa ints compagnons du Christ. 

ouvrage postlwme. Paris. 1958, p. 168; JACOMCT, H .. "L'image de la 

Majesté .. .", op. cit .. p. 445. 

g3 Por unha estraf1a circunsta ncia. esta vidreira, traballada por un ta l G. Béart, 

es tá asinada e datada; cfr. JACOMCT, H .. "Saint J acques e n Majesté", 

op. cit .. p. 39; JACOMITT; H .. "L'image de la Majesté .. .", op. cit .. p. 444; 

Rournrn, J .. Santiago en Breta ila .... op. cit .. p. 52·54. 

99 Cfr. JACOMCT, H .. "Note sur les pé le rinages maritimes à Saint·Jacques de 

Composte lle", Compostelle, Cahiers d 'Éwdes, de Recherche et d'Histoire 

Composrellanes, Nouvelle série, 6 (2003), p. 53-54. 

100 Cfr. La Bretagne au temps des Ducs. catá logo da exposición, Centre 

cul ture l de I' Abbaye de Daou las, 1991, n. 0 154, p. 138; ROUDIER, J .. 

Santiago en Bretmla .... op. cit .. p. 128. 

101 Casrelao acompailou o seu comentaria cun debuxo moi suxestivo que 

remire ao seu lector coa esperanza de que saberá convencelo do carácter 

excepciona l desta obra : "Non sei se o deseiio que fi xen poderá da1vos 

idea ca ba l da sua importa ncia"; cfr. HooRIGUEZ CASTELAO, A .. Nós, 79 

(1 930), p. 126. 

102 "Amen, amen dica vobis, nisi granum frumenti cadens in terram mortuum 

fuerit, ipsum solum manet; si autem mortuum fueri t, multum fructum 

affert" (Xn, 12. 24). Este verso comé nmse no Liber Sancti Jacobi no 

sermón • Adest nobis, di lectissimi fratres" : "Más lqué s ig nifica que e l 

santo Apóstol ames de padecer martirio, cuando aún vivia, no pudiese 

conve rti r a la fe de Cris to a todos los que quiso. y a hora, después de su 

trânsito a los cie los, coníluya n ta ntas gentes e n su basllica e n Ga licia? 

Pues que si no aceptase su pasión por la fe de Cristo no convertiria a 

Cristo a tantos. Puesto que está escrito: •Si no muriere el grano de trigo 

cayendo en la tie rra. quedara solo•"; cfr. MonALEJO, A.. TonnES, C .. e FEO, J. 

(trad.). Liber Sancti Jacobi "Codex Calixtinus, Santiago de Compostela, 

1992. p. 109. 

103 Ainda que Castelao atribúe a súa execución ao século XVI, esta estatua 

parece que pertence ao XV; (cf. SANTIAGO en Espafla, Europa .... op. cit .. 

n. 0 369, p. 281; Rournrn. J .. Santiago en Bretafla .... op. cit .. p. 77. 

104 Esta pedra, que é desde o punto de vista da mineraloxla un granito, obtén 

o seu nome dunha aldea na comuna de Loperhet: Kersanton en Loperhet, 

en Finistére. O xacemento foi explotado desde o século XV e se atopa non 

moí lonxe do océano, o cal permitia o transporte dos bloques a 

Landerneau, Brest e Quimper en barcos chamados quita mareas; 

cfr. CourFON, R .. "La evolución de la estatuaria de kersanton", Bulletin de 

la Société archéologique du Finistere, 86 (1960). p. 1-2. 

105 A colexiata de Folgoét foi fundada por Xoán V. duque de Bretai'ia entre 

1399 e 1442; cfr. PRIGENT, C .. Pouvoir ducal et production artistique en 

Basse·Bretagne 1350·1575, Paris, 1992. A descrición que este autor dá 

da estatua de 'Ttéméven parécenos bastante incorrecta; cfr. idem, p. 512. 

106 Faise aqui alusión á estatua de Santiago impregnada dunha nobre 

simplicidade, que se ergue nun dos nichos do profundo pórtico desta 

igrexa e parece inspirar a representación de Morlaix; cfr. CourFON, R .. 

"La evolución ... ", op. cit .. p. 103. As! mesmo, a comparación entre a Virxe 

da Fonte Santa do Folgoét e a maxestade de 'Il:éméven é elocuente. O 

drapeado da Virxe é máis simple ca o de Santiago; cfr. CouFFON, R., 
"La evolución .. . ", op. cit .. fig. 24 e 25. 

107 En realidade, a función destes colexios apostólicos consiste, 

fundame ntalmente, en proclamar a fe no limiar da igrexa. San verdadeiros 

credos apostólicos; cfr. CAsrEL, Y.P .. "El Credo en kersanton de los Apóstoles 

de Bretai\a", en Credos de los apóstoles y de los profetas //amados: 

Pensamiento, imagen y comunicación en la Europa medieval. A propósito de 

las si/las de coro de San Claudio, Besançon, 1993, p. 149· 154. Isto explica 

que a estatua visible no pórtico de Folgoêt exhiba un gran pergamii\o, 

ausente de maneira natural da representación de Morlaix, que é unha imaxe 

de devoción .. O pergamif\o, curto e dereito, rigorosamente simétrico ao 

bastón que tii\an a maioria de maxestades bretoas con Santiago, non ten 

ningunha relación coa longa bandeirola da que se burlan os apóstolos do 

Credo. Este pergamif\o é, en cambio, unha cita literal das m.".xestades de 

Galicia; cfr. JACOMIT. H .. "Saint Jacques en Majesté", op. cit .. p. 34·41. 

108 Cfr. JACOMCT, H .. "L'apôtre au manteau ... ", op. cit .. p. 229·230 e 236. É 

imposible enumerar todas estas representacións, non obstante, convén 

precisar que se concentran·esencialmente no departamento de Finistére, 

onde hai vinte e catro representacións de Santiago como apóstolo do 

Credo, que presentan os caracteres considerados aqui; a maioria destas 

obras foron esculpidas no século XVI e algunhas a principias do XVII. 

Atopamos tres en Cõtes-d' Armar. Noutros lugares próximos non existen. 

109 Esta estatua completamente pintada de vermello é, polo que sabemos, a 

única efixie de Bretaiía que tenta revalorizar as mangas; cfr. Rouomn. J .. 

Santiago en Bretafla .... op. cit .. p. 134. 

110 A densidade das imaxe medievais de Santiago, conservadas na rexión de 

Cotentin, é dicir, a que cobre un único departamento, é inaudita. En 

efecto, cóntanse más de trinta e sete estatuas de culto, das cales se 

exclúen os colexios apostólicos que só se presentan baixo a forma de 

baixorrelevo; cfr. lMAGENES de Santiago en .... op. cit. 

111 Sábese que a viaxe de Castelao estivo precedida por un acontecemento 

tráxico, a perda do seu único filio, no mes de xaneiro de 1928. Os seus 

amigos teiman en afastalo de Galicia, co fin de levarlle algo de ledicia á 

súa pena; cf. Prefacio de Valle Pérez a RODRIGUEZ CASTELAO, A .. Croix de 

pierre en Bretagne. Lorient, 1987, p. 10. 

112 Cfr. JACOMCT, H .. "Saint Jacques: une image á la française", op. cit .. p. 159 

e 229; fotografias en HucHCT, P .. Los caminos de Compostela en la tierra 

de Francia, Re nnes. 1997, p. 113; e Rouo1rn, J .. Santiago en Bretafla .... 

op. cit .. p. 254 e 272. 



113 En efecto, a discreta tentativa comezada na estela do castelo de San Antón 
esqueceuse. Pola contra, en Contentin, os dorsos alternan co capuchón 
pregado nos ombreiros ou comblnanse con e!. Nalgúns casos, estaban 
sinxelamente pintados. 

114 A devandita capela estaba baixo a advocación de Nosa Seõora do Perdón. 
Desgraciadamente, foi destrulda en 1 764. Cómpre preguntarse se, por 
casualidade, a fermosa figura do apóstolo á que se alude aqui non seria 
Santiago no canto de san Pedro, xa que o brazo dereito alzado poderia 
portar o bordón de peregrino e non as chaves; na imaxe non pode verse 
porque está rota; cfr. SINGUL LoRENZO, E, "San Pedro", Hasta el confin .. ., 

op. cit., p. 208; e YZQUIERDO PERRIN, R., .. Aproximación a la 
arquitectura .. .", op. cit., p. 352. Pensemos aqui na famosa Virxe do Leite 
de Pontevedra, obra insigne do século XIV; cfr. RooRIGUEZ Poll1D, R., 
"Virgen de la Leche", en EI Hospital Real .. ., op. cit., p. 243-245. 

115 Cfr. JACOMET. H., "L'image de la Majesté de saint Jacques .. .", op. cit., 

p. 438. 
116 A opinión emitida por Juan Juega Puig a propósito da carencia de modelo 

de imitación no momento en que a arte do acibeche acada o seu auxe é 
completamente reveladora. Vexamos como se expresa: "Si el problema 
dei materia l base estaba solucionado, faltaba buscar los modelos 
escultóricos a imitar. No es éste el momento para insistir en I ~ atonla CjUe 
soportabà el arte gallego duranté los últimos siglos medievales. Si precisa 

echar mano a los patrones, degradados, que ofrecla el Pórtico de la Gloria 
es porque los artistas locales carecen de algo más interesante. Galicia 
habia quedado ai margen de las rutas artlsticas"; cfr. JUEGA Pu1G, J .. 
"Jntroducción", en ÜSMA v SCULL, G.J . de, Catá logo de azabaches .. ., 

op. cit., p. 15. Agardamos ter conseguido amosar nestas páxinas que 
Ga licia, no tocante á iconografia de Santiago, non só non quedou á marxe 
das correntes artlsticas internacionais durante a Baixa Idade Media, non 
máis que Bretaõa de fe ito, senón que dispui\a dabondo de "algo 
interesante" que ofrecer. Se a iconografia do Apóstolo, que tentamos 
realzar nestas páxinas a partir dun corpus limitado, non foi adoptada 
polos fabricantes de acibeche, se cadra é porque, como xa suxerimos, 
Compostela non foi tanto un foco produtor como un lugar de distribución. 
En realidade, o problema da adopción de modelos non se formula porque 
a maior parte das pezas chegaban ao mercado como obras rematadas. 
Pola contra, nada indica que non houbese unha produción de orixe máis 
especificamente compostelá, na que o n. 0 18 do catálogo reproducións 
minituarizadas dalgún xeito da maxestade do Apóstolo; véxase nota 84. 

117 Véxase nota 32. 
118 Non fo i posible, no marco deste bosquexo, estudar todos os deta lles da 

estilización propia destas imaxes, especialmente no tocante ao tratamento 
tan particu lar do rostro e da barba, que indica os obradoiros dos que 
proceden. 
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Catálogo 
de pezas 



• A estru tura do catá logo de pezas non se corresponde 
coa desta publicac ión, senón coa do discurso expos itivo 

ln Finibus Terrae 

1 
Mapa da Península Ibérica, facslmi!e 
Cosmographia de Tolomeo, século XV 
Manuscrito con miniaturas 
450 x 330 x 35 mm 
Unive rsita t de Valér\cia, Biblioteca Histórica 

2 / páx. 23 
Mapamundi Secunda Etas Mundi 
Liber Chronicarum, fo i. X III 
1-la rtmann Schedel, Nuremberg, Anthon ius Koberger; 1493 
Papel 
490 x 340 mm 
Vallado li d, S.I. Catedra l Metrópolitana 

3 / páx. 373 
Crónica de Santa Maria de Iria 
Huy Vasqu s, 1467 
Manuscrito sobre papel 
315x241 x20mm 
Santiago de Compostela, Arquivo ela Catedra l 

4 / páx. 474 
Santiago sedente e coroado 
Obracloiro cbmpostelán, século XV 
Grani to con restos de poli cromia 
11 4x45x35cm 
Santiago de Compostela, Museo da Catedra l 

5 / páx 18 
Espora de cabaleiro con forma de estrela 
de doce puntas 
Século XV 
Bronce-meta l 
5,5 (diám.) x 0,4 (grosor) cm 
Santiago de Compostela, Museo das Pereg rinacións 

6/páx19 
Espora de cabaleiro en forma de ·y• 
Século XV 
Bronce-ferro 
6,5 x 7,6 x 1,8 cm 
Santiago de Compostela, Museo das Peregrinacións 

7 / páx. 142-143 
Madalena penitente 
Anónimo, ca. 1400 
Macie ira policromada 
72 x 133 cm 
Monda i\ do (Lugo), Museo Catedra licio e Diocesano 
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Vida cotiá e vivenda do alén 
Labregos e marifieiros 

8 /páx. 380 
Xugovello 
Segundo cuarto do século XlX 
Madeira de freixo tallada 
San Cristovo de Cea (Ourense). Museo Etnográfico Olimpio 
Liste, Oseira 
N. inv.: 1896-23x 

9 / páx. 381 
Roda lampa (sen ferraxes) 
Enrique Mejuto, Agolada, segundo cuarto do século XX 
Madeira de carba llo tallada 
8,6 x 93 cm 
San Cristovo de Cea (O urense). Museo Etnográfico Olimpio 
Liste, Oseira 
N. inv.: 2006 

10 
Roda dun carro 
Madeira e ferro 
49 (d iám.) cm 
San Cristovo de Cea (Ourense). Museo Etnográfico Olimpio 
Liste, Oseira 

11 / páx. 381 
Arado cambela 
Piornedo, zona do Coure l 
Madeira de carballo e ferro 
Longo do temón: 350 cm; rabiza: 65 cm 
San'Cristovo de Cea (Ourense). Museo Etnográfico Olimpio 
Liste, Oseira 

12 
Mallo para debullar o centeo 
Ricardo Coego, 1930 
Madeira de carba llo e corno de bóvido 
Pértega: 75 cm; mangueira: 165 cm; 'gancho: 25 cm; estendido 
255 x 7,5 x 4,5 cm 
San Cristovo de Cea (Ourense). Museo Etnográfico Oli mpio 
Liste, Oseira 
N. inv.: 71 

13 
Balanza romana 
Século XIX 
Ferro 
Barra de marcación: 54,5 cm; peso: 21,5 cm; gancho: 25 cm 
San Cristovo de Cea (Ourense). Museo Etnográfico Olimpio 
Liste, Oseira 

14 / páx. 174 
Real Cédula dos Reis Católicos 
1485 
Pergamirio 
31,5 x 30 cm 
A Coruria, Arquivo Histórico Municipal 
N. inv.: 2618, n. 347 



15 / páx. 175 
Real Cédula dos Reis Católicos 
1490 
Pergamii\o , 
33,5 x 23,5 cm 
A Corui\a, Arquivo Histórico Municipa l 
N. inv.: 2612, n. 40 

16 / páx. 47 
Virxe co Neno 
Obradoiro popular, século XV 
Granito 
97 x 37 x 22 cm 
Cambre (A Corui\a), igrexa parroquial de Santa Maria 

17 /páx. 43 
San Miguel pesando as almas 
Obradoiro neomateano de Betanzos (?), principies do século XV 
Grani to 
111 x 50 x 28,5 cm 
Pontedeume (A Corui\a), capela de San Miguel de Breamo 

18 /páx. 45 
Santa Inés 
Anónimo, segundo terzo do século XV 
Granito con restos de policromia 
111 x 44,5 x 24 cm 
Laxe (A Corui\a), igrexa parroquia l de Santa Maria da Atalaia 

19 / páx. 46 
Virxe co Neno 
Anónimo, século XV 
Madeira policromada 
75 x 33 x 18 cm 
Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

20 
Virxe co Neno 
Anónimo, séculos-XIV-XV 
Madeira policromada 
69 x 33 x 29 cm 
Bispado de Lugo, depósito da parroquia de San Romao de 
Campos (Carballedo) 

Gremios urbanos 

21 / páx. 84 
Llbro da Confraria de Santo Ildefonso ou dos Cambiadores 
de Santiago 
Século XV 
Pergameo e papel 
300 x 230 x 40 mm 
A. H.U.S., Clero, Confrarias, Libro 1.1 84 
Santiago de Compostela, Arquivo Histórico Universitario 

22 /páx. 89 
Cerâmicas comúns galegas (ola, tarteira, tapadeira) 
Século XV 
Ola: 30 (diám.) x 40 (alto) cm; tarteira: 28 (diám.) x 15 (alto) cm; 
tapadeira: 30 (diám.) x 5 (alto) cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincia l 

23 /páx. 91 
Recipientes cerâmicos 
Anónimo (oleiros mudéxares), século XV 
De 4 a 9 cm de altura 
Museo de León 
N. inv.: 1987/3/93, 98, 100, 117 e 120 

24/páx. 93 
Vifíateiras da catedral de León 
Séculos XIV-XV 
Peltre 
De 10 a 15 cm de altura 
Museo de León 
N. inv.: 1991115/s.n. 

25 /páx. 81 
San Sebastián 
Ca. 1447 
131 x 45 x 30 cm 
Santiago de Compostela, Museo da Catedral 

26 /páx. 79 
Cruz 
Obradoiro compostelán, segunda metade do século XV 
Acibeche 
97x51,5x15cm 
A Pontenova (Lugo), Museo de Arte Sacra do Santuario de Nosa 
Sei\ora de Conforto 

27 / páx. 85 
Portapaz da adoración dos reis e dos pastores 
Fina is do século XV-principies do século XVI 
Acibeche 
21,3 x 13 x 3,5 cm 
Museo de Pontevedra 

28 /páx. 76 
Santiago peregrino con dous doadores 
Santiago de Compostela, século XV 
Acibeche 
19 x 10,6 x 4 cm 
Madrid, Instituto Valencia de Don Juan 

29 
Cáliz 
Obradoiro compostelán, ca . 1500 
Prata na súa cor con partes douradas; fundida, ci celada, 
relevada e gravada 
A Pobra do Caramii\al (A Corui\a), igrexa parroquial de Santa 
Maria do Xobre 
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301 páx. 237 
Cáliz 
Obradoiro compostelán, finais do século XV 
Prata dourada 
21,5 x 14,9 cm 
Noia (A Coruna), igrexa parroquia l de San Martino 

31 / páx. 347 
Portaviático 
Obradoiro compostelán, fi nais do século XV 
Prata dourada 
43 x 15 x 15 cm 
Noia (A Coruna), igrexa parroquial de San Martino 

32 / páx. 75 
Dous incensarias 
Obradoiro ga lego, século XV 
Bronce 
26 x 14 cm (cada un) 
Mondm1edo (Lugo), Museo Catedra licio e Diocesano 

33 
Dous incensarias 
Obracloiro galego, século XV 
13ronce 
27 x 11 x 11 cm (cada un) 
/\ Corui\a, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo ele San Antón 

34 / páx. 86 
Cruz procesional 
Obracloiro ga lego, século XV 
Bronce 
73 x 41 cm 
Mondonedo (Lugo), Museo Catedralicio e Diocesano 

35 
Cruz procesional de San Xoán de Fomelos de Montes 
Obradoiro ga lego, fi na is do século XV 
Bronce 
52 x 34 cm aprox. 
Tui (Pontevedra), Museo Diocesano 

36 
Cruz procesional de San Cristovo de Goián 
Obradoiro ga lego, finais do século XV 
Bronce 
52 x 34 cm aprox. 
Tui (Pontevedra). Museo Diocesano 

37 
Cruz procesional do santuario de Santa Maria da Franqueira 
Obradoiro galego, fina is do século XV 
Bronce 
48 x 34 cm aprox. 
Tu i (Pontevedra). Museo Diocesano 
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38 
Cruz procesional 
Fina is do século XV 
Bronce 
38,5 x 21,5 cm 
Maceda (Ourense), igrexa parroquial de San Pedro 

39 
Cruz procesional 
Obradoiro galego, fi nais do século XV 
Bronce 
Monterrei (Ourense), igrexa parroquia l de San Salvador 
de Vilaza 

40 
Cruz procesional 
Obradoiro galego, finais do século XV 
Bronce 
A Teixeira (Ourense), igrexa parroquial de Santa Marina 
de Montoedo 

41 / páx. 78 
Cruz procesional 
Obradoiro compostelán, finais do século XV-comezos do XVI 
Bronce 
50,5 x 32,5 x 2 cm 
Santiago de Compostela, Museo das Peregrinacións 

42 
Cruz 
Século XV 
Bronce 
51 x34x 11 cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

A gloria do sefíorfo 

43 /pax. 21 
Testamento de Femán Yáfiez de Soutomaior no que deixa 
por herdeiro ao seu filio Álvaro de Soutomaior 
22, decembro; 1440 
Papel 
310 x 225 mm 
A.H.U.S., Clero, Mitra, atado 133, peza 13 
Santiago de Compostela, Arquivo Histórico Universitario 

44 / páx. 399 
Como de caza 'Olifante" 
Obradoiro indoportugués (?), século XV 
Marfil ta llado 
77 x 12 cm 
Santiago de Compostela, Museo da Catedral 

45 / páx. 362-363 
Tomeo entre cabaleiros 
Obradoiro de Paterna, ca. 1360 
Cerámica pintada e vidrada 
11 x 22 cm 
Xátiva (Valencia), Museu de l"Almodi 



46 
Petición de Esteban de Xunqueiras aos Reis Católicos 
Memorial á raina Isabel 1 de Castela, década 1480 
Papel tinta; letra cortesã 
20,5 x 29 cm 
A Pobra do Caraminal (A Coruna), Museo Va lle-lnclán 

47 /páx. 371 
Capitel xeminado dunha casa-torre 
Século xrv 
Granito 
44 x 65 x 37 cm 
Santiago de Compostela, Museo das Peregrinacións 

48 
San Xoán Bautista 
Anónimo, finais do século XV 
Madeira policromada 
157 x61x40cm 
Monterrei (Ourense), igrexa de Santa Maria de Gracia 

49 /páx. 51 
San Pedro 
Anónimo, século XV 
Madeira policromada 
69 x 22 x 17 cm 
Colección Segundo Cadahía Ramos 

50 /páx. 372 
Tombo da posesión do Hórreo 
Século XV 
Manuscrito sobre papel 
425 x 318 x 40 mm 
Cf15 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

51 / páx. 238 
Escudela arcebispal 
Anónimo, século XV 
Prata 
24,5 (diám.) cm 
Santiago de Compostela, vestiario de cóengos da catedral 

52 / páx. 247 
Arqueta 
Anónimo, último cuarto do século XV 
Madeira, pergamino, ferro e seda 
8 x 16 x 11 cm 
Santiago de Compostela, Museo das Peregrinacións 
Inv.: 0 -254 

53 /páx. 378 
Arqueta encoirada 
Anónimo, século XV 
Madeira, cordobán e ferro 
30 x 63 x 30,5 cm 
Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

54 / páx. 357 
Braseiro 
Castela, século XV 
Ferro forxado 
34,5 x 27,5 cm 
Madrid, Museo Nacional de Artes Decorativas 

Encrucillada no atlántico 
O comercio 

55 
Mane las 
Santa Maria de Celanova 
Lino 
San Cristovo de Cea (Ourense). Museo Etnográfico Olimpio 
Liste, Oseira 

56 
Ánfora 
Baixomedieval 
Cerámica 
23x19cm 
Betanzos (A Coruna), Museo das Marinas 

57 / páx. 18g 
Prato 
Século XV 
Prato azul e dourado con decoración de hedra e herá ldico 
con torre ameada 
Bordo: 33,5 (diám.) cm 
Va lencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
"González Martí" 
N. inv.: 1/01579 

58 /páx. 181 
Escudela 
Século XV 
Azul e dourada de estilo malagueno clásico con roseta 
octopétala 
Fondo: 6 (a ltu ra máx.) cm; bordo: 15 (diám.) cm 
Valencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
"González Marti" 
N. inv.: 1/01596 

59 /páx. 192 
Prato 
Século XVI 
Azul e dourado con solfas e pseudoepigráfico surge domine 
Bordo: 32,5 (diám.) cm 
Valencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
"González Marti" 
N. inv.: 1/01599 
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60 / páx. 187 
Bote 
Século XV 
Bote azul decorado co tema da "castana" 
16 (altura máx.) cm; base: 8,8 (diám.) cm; bordo: 10 (diám.) cm 
Valencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuar ias 
"Gonzá lez Martf " 
N. inv.: 1 /00702 

61 / páx. 183 
Candil 
Século XV 
Temas en azul con decoración complexa xeométrica 
Fendo completo: 14 (altura máx.) cm; base: 9 (cliám.) cm 
Valencia, Museo Naéional ele Cerámica y Artes Suntuar ias 
"Gonzá lez Martf" 
N. inv.: 1/00665 

62 
Prato 
1301-1500 
Tumas en azul con cl ecorac ión xeométr ica 
13a e: 7,5 (cl iám.) cm; bordo: 24,5 (cl iám.) cm 
Vai ncia, Museo Naciona l el e Cerámica y Artes Suntuarias 
"Gonzá l -z Martf" 
N. inv.: 1/00676 

63 
Escudei a 
1301-1500 
Tumas en azul e clecoración complexa xeométrica 
Base: 6,5 (cl iám.) cm; bordo: 15 (cliám .) cm 
Va lencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 
"Gonzá lez Marti " 
N. inv.: 1/00681 

64 / páx. 190 
Cunca 
1426-1475 
Tema da "brionia" e epigráfico l HS 
Fendo: 6,5 (altura) cm; bordo: 23 (cliám.) cm 
Va lencia, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuar ias 
"González Martí " 
N. inv.: 1 /01 563 

65 / páx. 209 
Prato da serie verde-branca 
Finais do século XV 
Cerámica 
2,5 x 19 cm aprox. 
Depósito provisional Vicente Caramés 

66 /páx. 209 
Cunca da serie azul-morada 
Finais cio século XV 
Cerámica 
lO x 17 cm aprox. 
Depósito provisional Vicente Caramés 
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67 / páx. 209 
Cunca de Baiona 
Finais do século XV 
Cerámica 
8 x 12 cm aprox. 
Depósito provisional Vicente Caramés 

68 /páx. 95 
F1orin 
Florencia, século XV 
Ouro 
19 (cliám.) mm 
Santiago ele Compostela, Museo elas Peregrinacións 

69 /páx. 95 
Salut de Henrique VI de Inglaterra 
Ceca ele Rouen, ca . 1422-1 453 
Ouro 
26 (cl iám.) mm 
Betanzos (A Coruna), Museo elas Marinas 

70 / páx. 95 
F1orin do arcebispo de Maguncia Adolfo II de Nassau 
Maguncia, ca . 1462-1475 
Ouro 
23,5 (cl iám .) mm 
Betanzos (A Coruna), Museo elas Marinas 

71 / páx, 96 
Noble de Eduardo m de Inglaterra (1327-1377) 
Londres, segundo terzo do século XIV 
Ouro 
30 (d iám. aprox.) mm 
Santiago de Compostela, Biblioteca Xera l Universitaria 

72 /páx. 96 
Angel de Eduardo IV de Inglaterra (1461-1483) 
Londres, ca. 1464-1483 
Ouro 
30 (d iám. aprox.) mm 
Santiago de Compostela, Biblioteca Xeral Universitaria 

A arte que chega 

73 /páx. 219 
Virxe co Neno 
Obradoiro de Coimbra, ca. 1440-1460 
Pedra ca lcaria con restos de policromia 
71 x 30 x 20 cm 
A Estrada (Pontevedra), igrexa de Santo André de Vea 

74 /páx. 222 
Santa Ana ensinándolle a ler á Virxe 
Obradoiro inglés ou flamengo, ca. 1450 
Escultura en madeira policromada 
60 x 105 x 25 cm 
Catedral ele Mondonedo (Lugo) 



75 /páx. 223 
Presentación da Virxe no templo 
Obradoiro de Londres, ca. 1460 
Alabastro policromado 
40 x 27 cm 
Mondofíedo (Lugo), Museo Catedra licio e Diocesano 

76 / páx. 225 
Crucifixión do retablo de Santo Esteva de Valcarr!a 
Obradoiro de Nottingham, 1420-1450 
Alabastro 
40 x 27 cm 
Mond9fíedo (Lugo), Museo Catedralicio e Diocesano 

77 ! páx. 221 
Santfsima Trindade (trono de graza) 
Obradoiro inglés, segunda metade do século XV 
Alabastro con restos de policromía 
78 x 30 cm 
Vilanova de Arousa (Pontevedra), igrexa parroquial de San 
Cibrán 

78 / páx. 227 
Adoración dos pastores e chegada dos Magos 
Obradoiro de Nottingham, ca. 1420-1460 
Alabastro policromado 
37 x 25 x 6,5 cm 
Santiago de Compostela, Seminario Maior, mosteiro 
de San Martifío Pinario 

79 /páx. 24 
Crucifixo 
Anónimo, século XV 
Marfil 
16 x 14 cm 
A Corufía, depósito de F. Senén, Museo Arqueolóxico 
e Histórico Castelo de San Antón 

80 ! páx. 340-341 
Cruz 
Obradoiro leonés, 1497 
Acibeche 
76 x 45 cm 
Ourense, Museo da Catedral-Basílica de San Martifío 

Gorrións contra falcóns 

81/páx. 14 1 
Cabaleiro medieval 
Atribu!do a Mestre Pero, século XIV 
Pedra calcaria 
71 x 67 x 20 cm 
Coimbra (Portugal), Museu Nacional Machado de Castro 
N. inv.: 704 E-3 

82 /páx. 38 5 
Preito Tabera-Fonseca 
1526-1 527 
Papel 
Santiago de Compostela, Arquivo Histórico Diocesano 

83 / páx. 382 
Venda de dona Maior Vázquez de Rodeiro, viúva de Alfonso Suárez 
de Deza, da casa forte da Barreira a Andrés Sánchez de Grés 
21: febre iro, 1345 
Pergamifío 
205 x 305 mm 
Santiago de Compostela, Arqu ivo Histórico Universitario 

84 
Sentenza gafiada polos vecifios da Pobra do Deán ao deán de 
Santiago don Diego de Muros ill, para o derrocamento da torre 
que tifia na vila 
Fina is do século XV 
Papel 
290 x 207 mm 
Santiago de Compostela, Arquivo Histórico Diocesano 

85 /páx. 203 
2 azulexos do castelo-palacio arcebispal da Rocha Branca 
Manises (Va lencia), primeira metade do século XV 
7a5x38x4cm~adauaj 

Santiago de Compostela, Museo da Catedral 

86 
Azulexos do castelo-palacio arcebispal da Rocha Branca 
Manises (Va lencia), primeira metade do século XV 
Barro vitrificado 
17,4 x 17,2 x 2,5 cm /17,5 x 17, 1 x 2,5 cm 
Museo de Pontevedra 

87 / páx. 434 
Ola 
Cerámica común ga lega, segundo terzo do século XV 
18,5 x 17,5 cm; 21 (d iám.) cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

88 / páx. 434 
Xerra trilobulada 
Cerámica común ga lega, segundo terzo do século XV 
16 x 15,4 cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

89 /páx. 434 
Fragmento de escudela 
Cerámica de importación, segundo terzo do século XV 
Louza esmaltada; decoración en azul con fo li a de perexil de 
Paterna 
17,2 x 4,4 cm; 6,8 (diám.) cm 
Santiago de Compostela, Forta leza da Rocha Forte 

90 /páx. 434 
Cunca con reflexo dourado 
Cerámica de importación, Ma nises, segundo terzo do século XV 
Louza esmaltada con decoración bícroma en azu l e dourado 
12,5 x 5 cm; 5,5 (diám. fendo) cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 
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91 / páx. 434 
Bico de xerra zoomorfa 
Cerámica de importación, segundo terzo do século XV 
Cerámica vidrada 
6,8 x 7,3 x 4,5 cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

92 /páx. 434 
Conxunto de fragmentos de cerámica andaluza 
Cerámica de importación, mediados do século XV 
4x 10 x 1cm;4,3x9,7x 1,1cm;3,8x6,1 x0,8cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

93 / páx. 435 
2 pumas de seta 
Mediados do século XV 
Aceiro 
6cm 
Santiago de Compostela, Forta leza da Rocha Forte 

94 / páx. 432 
Real branco de Xoán 1 de Portugal (1357-1433) 
30 (diám.) mm · · 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

95 / páx. 432 
Ceitl de Afonso V de Portugal (1438-1481) 
20 (diám.) mm 
Santiago de Compostela, Forta leza da Rocha Forte 

96 / páx. 432 
Cruzado de vellón de Henrique II (1368-1379) 
20 (diám.) mm , 
Santiago de Compostela, Forta leza da Rocha Forte 

97 / páx. 435 
Fragmento de sigillum 
Século XV 
Granito 
3 x 2 cm 
~nda: FERNAN 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

98 / páx. 435 
Elemento arquitectónico decorativo (posible remate de fonte) 
Primeira metade do século XV 
Granito 
52 x 43 cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

99 /páx. 434 
Aplique de saurio 
Primeira metade do século XV 
Bronce 
12 x 2 cm 
Santiago de Compostela, Forta leza da Rocha Forte 
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100 / páx. 435 
Capitel con motivos vexetais 
Primeira metade do século XV 
Granito 
30 x 30 cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

101 / páx. 435 
2 fragmentos de celosla 
Primeira metade do século XV 
Granito 
24 x 16 cm; 26 x 25 cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

102 / páx. 435 
Varies proxectfs de catapulta 
Século XV 
Granito 
1 7 (diám.) cm 
Santiago de Compostela, Fortaleza da Rocha Forte 

. 103 / páx. 445 
Bacinete de barbeira, atribuldo a don Carlos, Prlncipe de Viana 
Pedro dei Campo, 1425 
Ferro estafiado 
41x21x30 cm 
Pamplona, Museo de Navarra 
N. inv.: 3.498 

104 / páx. 359 
Espada 
Século XV 

.Cobre, ferro, esmaltes e filigrana 
96,3 x 17,8 cm 
Madrid, Museo Arqueológico Nacional 

105 
Reprodución de espada do século XV 
Ca. 1910 
Aceiro, prata e cobre; forxado, repuxado e·gravado 
Lonxitude: 117 cm; ancho: 24,5 cm; peso: 1,5 kg 
Madrid, Mus~9 dei Ejército 
N. inv.: 111455 

106 
Canón de man ou culebrina 
1468 
Ferro forxado, soldado e fundición 
Lonxitude: 182,3 cm; ancho: 5 cm; calibre: 31 mm; peso: 8, 72 kg 
Madrid, Museo dei Ejército 
N. inv.: 1928 

107 / páx. 376 
Recámara de bombarda 
1450 
Ferro forxado 
Lonxitude: 142 cm; calibre: 200 mm 
Madrid, Museo dei Ejército 
N. inv.: 3271 



108 / páx. 377 
Bombarda trabuqueira 
1450 
Ferro forxado 
Lonxitude: 110 cm; calibre: 290 mm 
Madrid, Museo de! Ejército 
N. inv.: 3276 

109 
Media annadura 
1580 (seguindo a tipoloxia de mediados do século XV) 
Aceiro; fundición, forxado, remachado e cicelado 
Altura:.65 cm; ancho: 65 cm; profundidade: 30 cm 
Madrid, Museo de! Ejército 
N. inv.: 35000 

110 
Media annadura 
1580 (seguindo a tipoloxía de mediados do século XV) 
Aceiro e estaflo; fundición, forxado e remachado 
Altura: 55 cm; ancho: 50 cm; produndidade: 2 cm 
Madrid, Museo de! Ejército 
N. inv.: 35002 

111 / páx. 459 
Annadura 
Anónimo, século XV 
Aceiro 
225 x 80 x 64 cm 
Museo de Ávila 

112 
Epitafio de Gómez Pérez das Mariil.as 
Anónimo galego, 1442 
Granito 
42 x 86 x 15 cm 
A Corufla, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo 
de San Antón 

113 / páx. 391 
Put'lal de Moeche 
Século XV 
Aceiro 
29,1x4 cm 
A Corufla, depósito da Conselleria de Cultura e Deporte, Museo 
Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón 
MAC-2851 

114 / páx. 439 
Clave de bóveda co escudo de annas dos Reis Católicos 
Obradoiro de Lugo, último cuarto do século XV 
Granito con restos de policromia 
78 x 60 cm 
Lugo, Museo Diocesano e Catedralicio 

115 / páx. 427 
Figura de guerreiro coa cota de malla 
4x2x2cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

116 / páx. 425 
Bolafios ou balas de pedra 
12 (diám.) cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

117 /páx. 425 
Punta de lanza 
14 x 2 x 2 cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

118 / páx. 425 
Punta de frecha 
7x2x2cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

119 
Punta de frecha 
7x 2x2cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

120 
Bombarda 
62 x 22 (diám.) cm 
Ourense, Museo Arqueolóxico Provincial 

lmaxes de peregrinación 

121/páx.240 
Sentenza do arcebispo don Lope de Mendoza pala que lle adxudica 
o hospital de Bruma e o couto de Buscar a Dlaz de Mes!as 
18, agosto, 1411 
Pergamiflo 
330 x 485 mm · 
A.H.U.S., Clero, Mitra, atado 133, peza 8 
Santiago de Compostela, Arquivo Histórico Universitario 

122 / páx. 177 
Protocolo do Hospital do Santo Esplritu de Noia 
1440-1598 
Pergamiflo 
275 x 210 x 28 mm 
A.H.U.S., Protocolos Noia, n. 1 
Santiago de Compostela, Arquivo Histórico Universitario 

123 I páx. 480 
Salvoconduto do monarca Xoán II de Castela, para os peregrinos 
que acoden a Santiago a gafiar o xubileu 
Medina de! Campo, l de xaneiro de 1434 
260 x 390 mm 
s 9/20 
Santiago de Compostela, Arquivo da Catedral 

124 / páx. 479 
Bula do papa Uxio IV concedéndolles indulxencia plenaria na 
hora da morte aos que visitan a Santa Cruz de Oviedo 
Ferrara, 10 de novembro de 1438 
Pergamit'lo 
490 x 373 mm 
Oviedo, f\rchivo de la Catedra l 

557 



125 / páx. 469 
Bula do papa Xulio II á Confraria do Apóstolo Santiago 
Roma, 1 7 de decembro de 1504; copia de 1506 
Pergam ií'lo 
61x96 cm 
Fondo do antigo Hospi ta l Rea l 
Santiago de Compostela, depósito da Deputación Provincial da 
Corui'ia, Museo do Pobo Galego 

126 
Santiago Peregrino 
Juan de Flandes, ca . 1507 
Óleo sobre táboa 
70,5 x 58,8 x 17,7 cm 
Santiago de Compostela, depósito de i Museo Nacional dei Prado, 
M useo das Peregrinacións 

127 / páx. 132-133 
Relevo de Santiago entre san Francisco (ou santo Antonio) 
e san Domingos de Guzmán 
Obrado iro composte lán, ca. 1425 
Granito 
57x 11 5x18cm 
Santiago de Compostela, Museo da Catedra l 

128 / páx. 473 
San Domingos de Guzmán 
Obrado iro de Tui, primeiro cuarto do século XV 
Granito 
165 x 50 cm 
11.1i (Pontevedra), igrexa de San Domingos, parroquia do Sagraria 
da Catedral 

129 
Virxe do Leite, Visitación, Anuncio aos pastores, Epifania e 
outras escenas de Xesús 
Obradoiro auriense, século XV 
Madeira tallada, fragmento dun retablo 
122,5 x 140,5 x 9 cm 
Allariz (Ourense), igrexa de Santa Marina de Augas Santas 

130 
Cristo Salvador 
Obradoiro auriense 
Madeira tallada, fragmento de fronta l dun retablo 
122,5 x 165,5 x 9 cm 
Allariz (Ourense), igrexa de Santa Marina de Augas Santas 

131 / páx. 471 
San Xoán Evanxelista 
Anónimo galego, segunda metade do século XIV 
Madeira policromada 
139 x 36 x 38 cm 
Portomarin (Lugo), igrexa parroquial de San Nicolao 
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132 /páx. 25 
Santiago peregrino 
Anónimo hispano-flamengo, século XV 
Madeira con restos de policromia 
51x17 cm 
Castro Caldelas (Ourense), Santuario da Nosa Sei'iora 
dos Remedias 

A derradeira loita. A imaxe funeraria 
na fin da Idade Media 

133 / páx. 83 
Lauda sepulcral do grernio dos carniceiros 
Anónimo, século XV 
Granito 
1 73 x 61 x 14 cm 
Procedente do cemiteiio de Santa Maria a Nova, Noia 
Concello de Noia (A Corui'ia), exposición permanente de laudas 
sepulcrais en Santa Maria a Nova 

134 f páx. 48-49 
Frontal de arca sepulcral do sartego de dona Elvira Núfiez de 
Aguiar 
1482 
55x165cm 
Lugo, claustro da catedral 

135 
Restos do xácigo sepulcral pertencente á lifiaxe dos Moscoso 
Século XV 
Granito policromado 
42x100x15cm 
Santiago de Compostela, Museo das Peregrinacións 

136 / páx. 497 
Lope Pérez de Mendoza, filio de don Afonso de Mendoza (t1465) 
Obradoiro compostelán, 1468 
Granito 
233 x 91 x 40 cm 
Santiago de Compostela, Museo da Catedral 

137 / páx. 295 
Xacente de Diego Garcia de Ulloa 
Anónimo, ca. 14 70 
Granito 
200 x 82 x 27 cm 
Palas de Rei (Lugo), igrexa parroquial de San Salvador 
de Vilar de Donas 

138 / páx. 50 
Piedade 
Anónimo galego, segunda metade do século XV 
Pedra calcaria policromada 
82 x 84 x 44 cm 
Santiago de Compostela, igrexa parroquial de Nosa Seiiora 
da Mercé de Conxo 



139 / páx. 217 
Virxe da Porta do Carnifio 
Mestre portugués ou ga lego de influencia portuguesa, 
inicio do século XV 
Granito 
120 x 70 x 70 cm aprox. 
Santiago de Compostela, depósito do Concello de Santiago, 
Museo do Pobo Galego 

Tesouros e reliquias 

140 I páx. 314-322 
Misal Auriense 
Gonzalo Rodríguez de la Passera e J uan de Porras 
Monterrei, febreiro de 1494 
Encadernación moderna; 280 folias 
156 x 245 mm 
Ourense, Museo da Catedra l-Basílica de San Martifio 

141 / páx. 139 
Misal 
Século XV 
Manuscrito; letras capitais miniadas 
350 x 250 x 75 mm 
Ourense, Museo da Catedral-Basílica de San Martifio 

142 / páx. 343 
Naveta de Nautilus 
Fins do século XV; pé do século XIX 
Prata 
16 x 16 x 9 cm 
Ourense, Museo da Catedral-Basílica de San Martifio 

143 I páx. 351 
Cáliz 
Obradoiro de Burgos (?), último terzo do século XV 
Prata sobredourada 
26,5 X 12 (d iám. Copa) X 17 (d iám. pé) Cm 
Ourense, Museo da Catedra l-Basílica de San Martifio 

144 /páx. 62 
Cáliz do bispo Garcia Martinez de Baamonde 
Obradoiro de Va lladolid, ca . 1460-1462 
Prata dourada 
35x19cm 
Catedral de Lugo 

145 / páx. 332-333 
Arqueta-relicario de Santa Eufemia coa historia de Susana 
Obradoiro de Embriachi (Venecia), século XV 
Marfi l e taraceas sobre a lma de madeira 
52 x 31 x 27 cm 
Ourense, Museo da Catedral-Basílica de San Martifio 

146 / páx. 326 
Tres placas da arca de Santa Eufemia 
Obradoiro ga lego, fina is do século XV ou inícios do XVI 
Prata repuxada e fil igrana 
50 x 40 x 0,5 cm 
Ourense, Museo da Catedral-Basílica de San Martifio 

147 /páx. 334 
Relicario de San Cristovo 
Anónim.o, finais do século XV 
Prata sobredourada 
12 x 8,4 cm 
Allariz (Ourense), Real Mosteiro de Santa Clara, 
Museo de Arte Sacra 
N. inv.: 03 

148 / páx. 346 
Patena do Tesouro de San Rosendo 
Anónimo, século XV 
Prata dourada 
14 (diám.) cm 
Ourense, Museo da Catedra l-Basílica de San Martifio 
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Este libro saíu do prelo 
o 25 de xullo de 2006, 

Día de Galicia 





o 

O nome da exposición Os Capítulos 

da Irmandade refírese, literalmente, 
ao documento que inspiraba a acción 
política e militar -destruir os castelos 
sefíoriais, sobre todo- dos diversos 
grupos sociais organizados en 
Lrmandades na Galicia do século Y:V. 

Aínda que non se conserva ningunha 
copia deste ordenamento teórico, 
sabese por exemplo que os cóengos 
da catedral compostelá gardaban un 
exemplar dos Capítulos da Carta de 
Irmandade de Santiago, tal e como 
se afirmaba na reunión do 2 3 de 
setembro de 1467, recollida no Libro 
I de Actas Capitulares. Outras 
catedrais galegas tifían tamén copia 
dos Capítulos da Irmandade máis 
achegada, e conservan valiosos 
documentos relacionados cos 
levantamentos irmandifíos. 
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